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Em perigo os interesses
vitais da Religião

E' costume e tradição da Santa Sé proferir o Santo Pa-
xire uma alocttção em ocasiões de certa solenidade, em recep-
ções e noutros atos públicos.

Vezes o chefe da cristaridade trata de algum ponto dou-
trinarió e disserta sobre algum ponto do dogma ou da mo-
ral, outras vezes o supremo pastor das nossas almas ocupa-
se de qualquer fato importante ou emite conceitos sobre, ai-

gum acontecimento de relevância.
De qualquer modo, a palavra do Sumo Pontifice é sem-

pre importante e atual e merece ser ouvida com todo o res-

peito por parte dos católicos.-.
Este ano, ao receber os representantes da nobreza pon-

tificia que lhe apresentaram os votos de Bons Anos, o Santo
Padre, referindo-se ao ano de 1948, o designou como "ano

de provações árduas".
Conforme o que anunciou a estação de rádio Vaticano,

o Papa lembrou aos representantes da dita nobreza o dever
de cumprirem os seus deveres de católicos e de cidadãos, "de

maneira que vos preservem da apatia e da inércia, o que
seria grave nestes momentos em que os interesses vitais da
religião e do pais estão em perigo"^

"Que esta força espiritual, este espirito fraterno, guie
vossos passos pelo caminho que percorrerdes neste ano, ano

que parece incerto e fadado a terminar num fim sombrio".
"Não ha duvida de que será para vós, não só um ano

de árduas provações, como ao mesmo tempo de iluminação,
dentro da felicidade espiritual, e de bênçãos triunfantes".

Sem perder de vista o lado sobrenatural dos aconteci-
mentos e sem se deixar arrastar pelo pessimismo, o Santo
Padre foi realista, no sentido de que bem percebe a gravi-
dade extraordinária da atual situação.;

No momento presente, em que mais se acentua a divi-
são do mundo em dois campos irredutivelmente antagoni-
cos, é mister que os católicos se compenetrem dos seus gra-
ves e iniludiveis deveres para com a religião e a pátria, que
o comunismo ateu e internacional quer destruir.

Sem temores vãos e sem vacilaçÕesf, confiantes em
Deus, se prepare nos católicos para provações que, possível-
mente, lhes advenham.

Um Inquérito no
Insliíuío do Álcool

Em virtude de constantes de-
nuncias chegadas á Presidência
da Republica, feitas ppr funcío-
•nários' e, sobretudo, por donos
de engenho dos Estados açuca-
reiros ,contra o Instituto» de
Açúcar e Alccpl, o chefe do go-
verno determinou que, pelo Mi-
nisterio da Agricultura, se pro-
cedesse naquela autarquia» um
rigoroso inquérito. A respeito
conseguimos apurar que as
queixasl .chegadas ap Catete,
são inúmeras e graves, Nelas
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Assinado o acordo interpartidário
Com a presença do Presidente da Re_

pública e demais ipessoas gradas, reali-
zou_se, quinta feira última a solenida.
de da homologação do acordo interpar-
tidário. Ás 18 horas o General EU-
RICO GASPAR OUTRA chega ao
salão de honra do Palácio Gua_
•abara, onde já se encontravam os
srs. José Américo (UDN) Nereu Ra..
mos, vice-Presidente da República e
Presidente do PSD, ministros de Es-
tado, jornalistas, além do sr. P'rof. Jo_
sé Pereira Lira, secretário do gabinete
civil da Presidência da República. Em
seguida chega o sr. Arthur Bernarde-i
(P.R.) que foi o primeiro a falar. Á
seguir discursaram os srs. Nereu Ra-
mos e José Amérco. S. Excia. o sr.
Presidente da República encerrou a so_
lenidade pronunciando as seguintes pa-
lavras:

DISCURSO DO GENERAL DUTRA

*"Esta solenidade, embora simples,
tem um significado impar na história
republicana. A trégua partidária, o de.
sarmamento dos espíritos, a paz politL
ca devem substituir a contenda perma-
nente, a luta estéril e o antagonismo
militante. A naçã0 não mais poderá ser
o joquete de facões desavindas, senão
intolerantes, mas o grande ente moral
que impõe soma de esforços á consciên-
cia de todos os cidadãos.

Após a borrasca que vergastou a nau
do Estado, inundando-a, desmantelaii_
do.a e pertubando-lhc a rota, — o de.
ver de subsistir reclama que os ventos
se amainem c os vagalhões percam o
impeto, podendo os dirigentes rcencetar

O Padroeiro da Imprensa

da, do que como órgãoi de anr
paro a sinecuristas-

Alega-se que só o presidente
percebe c!-m as ajudas íixas um
ordenado mensal 

"de 
Cr$ ......

30.000.00 tou seja o duplo dos
vencimentos de um ministre* de
Estado. E isto, para presidir sim-
plesmente ia uma máquina bu-
rocrática que nada resolve e que
não apresenta, na prática, mo-
trvos que justifiquem a sua
•existência. Identifica-se assim,
segundo os queixosos, a ,um De- , _.to, —_—xt • i _ <~-í' ,.,, ¦vestagaçoes conclue pela pr|_ce-pairtamento Nacional do Café ou , . . —_ •K fi. • _; --, dencia de muitas denuncias.

Os profissionais da imprensa elege-
ram em 1921, como seu padroeiro a
São Francisco de Sales cuja festa se
comemora no dia 29 do mês em cur-
so. Embora aprovada por unanimada,
de, a escolha foi amplamente justifica.
_a em editoriais e crônicas brilhantes.
Humberto de Campos ao tecer o pa_
negirico do santo, foi 0 grande apq-
logista de sua eleição. Outros nomes
havia, «em dúvida, de sábios e santos
merecedores da eleição dos jornalistas.
(Dentre este sse podiam lembrar Sto.
Agostinho, o talentoso bispo de Hipona
que fez da filosofia a arma terrível çon-
tra os inimigos da fé;Jfomaz de Aqui.

economia nacional, salvo a ver-
ba de indenização dos funcip-
náris despediidois.

De pessoa ligada á» Comissão
de Inquérito, que se compõe- de
cinco técnicos, sob a presidem
cia do sr. Castelo Branco, sou.
bemtos que o andamento das in-

se insinua que o IAA existe me-
nos coimo uma entidade que! órgão semelhante, cuja extinção.!
sirva aos fins para que foi cria-j não acarretou prejuízo algum á (Continua na 2.* pág.)

no, o mais sábio dos santos e o mais
santo dos sábios; São Paulo de quem
se diz que, vivendo em nosso tempo,
seria jornalista. Também se podiam
mencionar os evangelistas, autores da
mais sensacional reportagem de todos
bs tempos. Não obstante, sem desme_
recer s demaisj escolheujse a S. Fran-
cisco de Sales. Não pelo simples fato
de ter sido êle escritor, mas, sobretu-
do pelas suas excelentes virtudes, que
se podem indicar como exemplo aos
profissionais da pena. São Francisco
impunhajse sobretudo pelo caráter, for_
jado à custa de uma vontade férrea.
Consta _5 que ao se embalsamar o seu
cadáver encontrou-sejhe o figad0_pe_
trificado, o que significa o seu grande
esforço de mortificação. A contade fér_
rea a,liava_se uma inteligência viva que
sabia penetrar com acüidade no intimo
das cousas. A sua vida era de fato a, de
um jornalista, vivida para os outros,
esquèoendp_«e de si pelo bem da cole-
ti vidade.

A lição de São Francisco de Sales,
no dia de sua festa, merece ser revivida
por .aguetes que o escolheram e orgu.
lharn_se de tê-lo como patrono.

a jornada dentro de serena compreensão
que justifica esperança de porto e sal.,
vamento.

A história das nossas instituições, nos
últimos anos, registra tanta inquietação
e tais sobressaltos que, em todos os es-
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Presidente Eurico Dutra

piritos, despontou a convicção de qiíe,
mais que tudo, importa pacificar para
poder realizar o nosso destino.

Participei desse anseio nacional e.
eleito presidente da Republica, foi essa
a minha preocupação predominante,
desde os primeiros dias de meu go-
i'êrno.

Disse.o no ato da posse:"... recebo a investidura sem vai_
dades, que nunca tive no serviço da
pátria, antes com a plena consciência

ias graves responsabilidades, que a es-
rolha impõe no meu patriotismo e com
o sincero desejo de concorrer para a
paz da familia brasileira, para a melho-
ria das condições de vida de todos os.
meus concidadãos e o crescente presti.
gio do nosso país no concerto das na_
ções.

Imensamente a gradecid0 ás forças
políticas e populares que contribuíram
para a vitória da minha candidatura e
:onvicto de sua indispensável solídarie.
dade e apoio para a grandiosa tarefa,
que a todos nós incumbe desempenhar,
não aspiro a ser, no exercício do meu"
mandato, senão o presidente de todos os
brasileiros em tudo quanto se refira ao finteresse nacional, ao deferimento da
justiça, ao tratamento imparcial de
meus compatriotas pelo reconhecimento
de seus direitos ".

_ Traduzindo em fatos essas palavras 
~*

sinceras, chamei para a minha "família
oficial", em três pastas do maior rele_
vo. organizações partidárias que não
haviam sufragado a minha candidatura,
áando com isso. deliberadamente, um
exemplo de transigência, de cordura e
de compreensão.

Votada a Constituição, viu-se que a
oaçãp optara, na sua soberania, pela in.
conciliabilidade da democracia brasi_
leira com preconceitos de classe ou de
raça e com processos violentos para a
subeversão da ordem politica e social,
bem como com os intuitos ostensivos
ou encobertos para a implantação da
ditadura de um partido e a supressão
dos direitos fundamentais do homem.
Não obstante, após o histórico julga-
mento que reconheceu fora da lei par.
tido antLdemocrático e anti-brasileiro,
falej aos nossos patrícios, na cidade de
Porto Alegre, convidand os desajusta,
dos das normas constitucionais a rein-
gressar na comunhão nacional, aceitan.

(Continua na 5* pag.)

A Visita do Presidente Dnjtra ao mais modelar
Parque Industrial Carioca --a Fabrica Bangú

O PRESIDENTE DUTRA PERCORRE DEMORADAMENTE AS INSTALAÇÕES DA
COMPANHIA PROGRESSO NACIONAL — O POVO BANGUENSE, EM MASSA, FOI
A RUA APLAUDIR O CHEFE DO GOVERNO — INAUGURADA UMA PISCINA PARA
OS TRABALHADORES — O GENERAL GASPAR DUTRA VISITOU CASAS HUMIL-
DES E FOI ALVO DE EXPRESSIVAS MANIFESTAÇÕES DE SIMPATIA — O PRO-
GRAMA SO' TERMINOU PELA TARDE, COM A REALIZAÇÃO DO 'ENCONTRO

BANGU A. C. x MADUREIRA A., C.

A luguslávia de Tíío
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O Sr. Guilherme da Silveira mostrava ao presidente Dutra, a "maquette" das futuras instalações.

Os trabalhadores das fábricas de Bangú
O próspero' e populoso subúrbio dc fachada da maioria das casas residên_

Bangú amanheceu, 5a feira engalanado, ciais grandes retratos do presidente, to

para receber a visita do presidente da
República. Desde as primeiras horas da
manhã as ruas se movimentaram, notan-
do.se, por toda a parte, febril, agitação.
Empregados da Fábrica Bangú, homens
do povo e particulares, em grande aza-
fama, embaideiravam os logradouros

públicos, estendiam disticos *saudando
o ilustre visitante, enquanto que» da

dos enfeitados com bandeirolas com as
cores nacionais.

A visita, que inicialmente parecia ser
apenas uma deferência muito especial
aos operários das Fábricas Bangú, se
transformou em manifestação popular,
podendo-se mesmo afirmar que cá fora
das instalações fabris, havia maior nú.
mero dc pessoas aplaudindo o chefe do
governo do que operários trabalhando.

 ..

homenageiam o Presidente da
A CHEGiAJDA DO PRESIDENTE

O presidente, como de costume, foi
pontual. Precisamente às 9 horas,
acompanhado dos Penhores general Al-
cio Souto, chefe d0 gabinete militar,
Carlos Roberto de Aguiar Moreira, se.,
cretário particular e como José Barreto
de Assunção, ajudante de ordens. S.
Excia, chegou à 'fábrica, onde foi re.
cepcionado pelos Srs. Morvan Dias de
Figueiredo, ministro do Trabalho, Gui-

______ . •

República
lherme da Silveira c Guilherme da Sil.
veira Filho, todos os diretores das fá-
bricas locais e numerosas autoridades
civis e militares.

O povo numeroso, aguardava o pre.
sidente.. E, "assim que terminou a exe-
cução dò Hino Nacional, por duas ban-
das de música, ouviram.se prolongadas
salvas de palmas ,e muitos vivas ao ge.
neral Dutra.

(CçnthníQ na 5.* pag.)
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Seguindo o programa da"guerra de Inervos", que a Rus-
sia desencaueou sobre o mundo
civilizado., |d marechal" Tito
proferiu um"cLiscurso cheio de
bravatas e ameaças contra as
nações democratas. A Inglaterra
e os Estádios Unidos foram, dire-
ta _e particularméntei visados.

Através desse discurso, pode,
riiòs compreender que não. é lá
imiito Jboa nem muito sólida a
situação interna da Iugoslávia.

Assim é que, na parte final do
discurso, diz o "marechal" Tito:

"A 
guerra contra ps anglo-

americânqs é inevitável. E.' tal-
vez mesmo uma questão de se-
manas. Mas, se os angío-ameri-
canos conseguirem organizar vá-
rias centenas de" emigrados e
atirá-los de ipar.aquedas em nos-
sa terra, isto s^na um grande

perigo para o nosso partido Ça-
maradas, sáí>èis muito bem qfie.
p povo não está , ^o nosso lado.
Isto é demonstrado incontesta-
velmente pela reduzida quanti-
dade de trigo que os camponeses
nos entregam vcluntariàmentts.
O campònês é pérfido e obstina-,
do. Acrença n)os pádfes e em
Deus não pode ser eliminada de
sua cabeça. Não quero me eii-
volver em questões re ligiosats,
mas, -se os padres derem o( a-1?"1*"
me, a insurreição «dos campone-
ses será total e nã^ devemos es-
quecer que estão bem armados.,
Além disso, para o êxito o tem-
pq é também necessário. Agora,
vamos ,ao trabalho. Resta m!*i~
t|3 pouco tempo- Desejo-vos mui-
ta sorte «e êxito em vossos tra-,
balhos. Agora, precise, retirar,
me".,

*tem*mK'"/fj-
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0 SENAC Regional do Dist' Federal
A par do ensino normativo]

que vem ministrando aos em-'
pregados do comércio! do Rip de
Janeiro, o SENAC Regional tem
primado por seguir uma linha
de orientação acorde com os
pri-ntipifos religioso^ do nosso.
povo. Sem exercer uma atuação
dominalnte na formação espiri-;
tual dos alunos, pois que a li-
beniade de crença jamais seria
perFurbada pelos professores't as
aulas Dferecidas acte comercia-
rios desenvolvemi.se invariável,
.mertte numa atmosfera sadia,
com a observância rigorosa dos
sentimentos de religiosidade de
cada um. Entre a grande coie-
tividade comerciaria e, ctonco-
mitantemente, entre c6 jovens
que freqüentam os cursos do
JÊÊNAC Regional, p catolicis-
mo é a religião, predominante e
sevís pontos fundamentais, co-
mo os de outra qualquer reli-
•g;_ão, são fielmente pbservados
por quantos responsáveis nelas-
inúmeras turmas de alunos. Há

Sr. Waidemar Ferreira Marques

asim, de permeio com a educa-
ço que possibilitará aDs comer^j
ciáriog noves horizontes na y&
da prática, a intensificação im
direta de um verdadeiro apostpil
lado, donde a formação de uirtal

(Continua na 2." pás:.)
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Gamara Eclesiástica
da Arquidiocese do Rio de Janeiro, 0 novo Hospital k Marítimos

| Procissão de Sdo Sebastião
DETERMINAÇÕES DADAS PELA CÂMARA ECLESIÁSTICA

Para que se revista de grande impo-
E nencia ^faiosa e se observe g melncr

ordem na sora^a procissão do Glorioso Pa-
droeiro de nossa cidade, Sào Seoastião a
realizar-se hoje^ domingo, 25 de Janeno,
ós 16 horas, faço publico o seguinte:....

:[- Io) — A procissão -percorrerá#as ruas
Prirrçeiro de Março, Visconde de Inhaúma,
Avenica Rio Branco, Rua Sete de Setemfj.o,

I e Praça .15 de Novembro, pelo lado da
Repartição dbs telégrafos (prolongamento
da rua D. Manoel) até encontrar á Ca-

; tédral.
.j 2o) — Formação:
...a) — em primeiro lugar — na rua
-Visconde de Inhaúma até Primeiro de
Março — Federação dos Escoteiros Ca.
rolicos e outros grupos de Escoteiros sob

.a direção de seus respectivos instrutores..
• ••Os colégios e diversas associações re-
ligiosas sob a direção cbs Diretores, Fe-
deração das Bandeirantes do Brasil
Região do Rio de Janeiro.
'. 

.b). — em segundo lugar as associa-
ções e Pias Uniões das Filhas de Mana
na rua Visconde de Inhaúma até a esqui-
ra de Primeiro de Março, sob a direção
do Reverendo Padre Pr. Valentim Marques
de Matos-
'..c) i— Congregações Marianas na rua
Pãmeiro de Março esquina de Visconde
de Inhaúma, sob a direção do Reveren.
do Padre Afonso Rodrigues S. J.

. .d) — A Confraria de Nossa Senhora
do Rosário o Apostolado da Oração, Guar-
da de Honra do Sagrado Coração de Je-
Ijs e Confraria Ido Corfcção Eucarístico

e outras associações femininas na rua Pn-
meiro de Março em frente ao edifício do

Banco do Brasil sob a direção dos Reveren-

dos Srs. Padres Jercnimó Billouw S. S. S.

| e; — Ação Católica Feminina — Ju-

.ventude e Liga na rua Primeiro de Março
em frente ao edifício do Correio Geral sob

'a 
direção do Reverendo Sr. PacYe Francis-

co Maffei, Barnabita

| .f) _ Ligas Católicas de Jesus, Maria
• b José /Viicenfinos e outras associaçõeg

religiosas masculinas na rua Primeiro de

Março em frente á Igreja da Cruz dos

^Militares, sob a direção do Reverendo Sr-

Padre João Batista Micholotto C SS. R.

. .g) — Ação Católica Masculina, Ju-

ventude e Homens, junta e conselho ar-

quidiocesano, na rua Primeirode Março em
frente a Igreja do Carmo, sob a direção
dò Reverendo Sr. Padre Maurilio de Lima. | ? 

"^is müdernto e completo es-
ítábèlèçinilento hospitalar da

650 leitos, quatro salas de operação e todo um andar intei-
ramente dedicado á cirurgia, principais características do

. Hospital dos Marítimos
O novo Hospital dos Máritii.

tnios, em construção á rua Lco-
(poldo, 110, está destinado a ser

. .h) — Irmandades, guardando a orcem
de suas respectivas precedências, na Pre-
ça Quinze de Novembro frente voltada

América do Sul, tal o vulto das
obras já em andamento e que.
segundo as previsões contratuais

para a Catedral sob a direção do Revmo.; deverão estar concluídas
Sr. Pe. José de Albuquerque Cavalcanti j tro de 29 meses.

den-

.NOTA — As.menos.antigas próximo á Como se sabe, o projeto do
iajp Primeiro de Março, as mais'antigas hospital foi elaborado em Maio
no fundo cb praça (lado do rrter) ....

i) — Ordens Terceiras na ordem de
suas precedências na Praça Qunize de No-
vembro, lado dos Telégrafos, face voltada
para o mar sob a direção do Reverendo
Sr. Padre Dr. Mateus Rocati
..j) Clero regular e secular no interior
da Catedral sob a direção do Revmo. Sr.
Padre Dr. Luiz Mariano do Rocha

.. 3o) — As Associações, Confrarias 1 • -
mandades e Ordens Terceiros que tiverem
tomado parte na procissão poderão dis-
solver-se depois da benção do Santo 1 e-
nho, devendo escoar-se pela rua Primeiro
c'e Março em direção á rua Visconde
Inhaúma.

de

4o) — A procissão terminará com o
benção dada com a relíquia do Santo Le-
nho, á porta da Catedral.

5o) — A entrada na Catedral; antes a
depois da procissão, %=rá exclusivamente
reservada aos Revmos. sacerdotes do Cie-
ro regular e secular.

6o) —i Toda e qualquer duvida ou es*
clarecimento será resolvido pelo Revmb.
Monsenhor Solano Dantas de Menezes Di-
retor da Procissão.

7o —• Finalmente, ao povo e a todas as
pesoas que assistirem á passagem da pro*
cissão fica o encargo de formarem alas,

d0 ano passado. N[d diia 29 de
Junho JKalizou-se a solenidade
de lançamento da pedra funda-
mental, com a presença do pre-
sidente da Republica e os pri-

Livros Novos.
"VERDADE E VIDA" — Esboço bio-

gráfico do Cônego Luiz Monte —
Cônego Jorge O' GracV de Paiva --
— Rio — 1948

Em breve aparecerá em nossas livrarias
o livro cujo titulo acabamos de citar.

Sabemos que já se acha muito adean.
tado a composição da obra, que é destL
nada á comemoração do quferto aniver-
sório da morte do Cônego Monte.

Temos a certeza que essa biografia
vai encontrar milhares de leitores, que
apreciarão o relato da vida de um sacer.
dote, que dividiu sua breve existência en-
tre as virtudes cristãs e og diversos ramos
do saber humano.

"O PROBLEMA DA DOR" -

Monsenhor Melo Lula — Editora
Getulio Costa — Rio.

"¦ Acaba de aparecer em sua décima té?"-
ceira edição o livro do Moncs. Melo
Lula, "O PROBLEMA DA DOR".

O valor da obra e o elogio da mesma

meiros trabalhas de construção
fbram iniciados nojs primeiros
dias deste mês.

AMPLIAÇÃO PARA 650
LEITOS

No projeto inicial constava,
segundo foi noticiado, a construi:
çã|3 de um estabelecimento) com
440 leitos com quatro salas d2
operaçõeg em todo um andar in-
teiramente destinado á cirurgia
e equiparado com o mais mo-
derno material.

Ao que nos informou, porém,
onítem, *<o eng^nhè^rc) Adhtemar
Fonseca, diretor dq Departamen-
to de Inversões de Fundos d\~>
Instituto dos Marítimos, cogita-
se no momento de ampliar a ca-
pacidade do novo hospital para
650 leitos, com a construção de
mais três andares- — Trata-se
acentuou 0 nosso informante —
de realizar logo uma obra tan-
to poss/ivel definitiva e comple-
ta. Tüjdos ids técnicos de fama
em matéria de construção e or-
ganização hospitalar são açor-
des em afirmar que o numero de
leitos ideal para um grande lios--
pitai varia entre 600 a 700 de
forma a conciliar os interesses
de uma bca. administração com
a necessidade de atender-se' o
mior numero de enfermos.

AVALIADO.EM 35 MILHÕES
DE CRUUZEIROS

Evang elho
¦EVANGELHO 

(.Matli. 20, 1.16) :

Naquele tempo, disse Jesus esta parábola aos seus discípulos: O
reino dos Céus é semelhante a um pai de familia. que, ao romper do dia.
saiu a contratar trabalhadores para a sua vinha. E, feito com eles o ajus.
te de um dinheiro á hora terceira, viu outros, que estavam na praça
ocíofos. E tlisscjhes: Irle vós também para a minha vinha, e dar_vos-ei
o que fôr justo. Ti eles foram. Saiu novamente perto da sexta e da nona
hora, o fez o mesmo. E quase á undecima hora saiu ainda, e achou ou-
tros rmis que lá estavam e lhes disse: Porque estais vós aqui todo o dia
sojT] f/>zer nada? Responderam-lhe: E' que ninguém nos assalariou. Dis_
re-lhes êle: Ide vós também para minha vinha. No fim fia tarde, porém,
disse o senhor da vinha ao seu feitor: Vai chamar os operários e pa_
pn-lheç o salário, a começar pelos últimos até aos primeiros. Aproyi-
mando.se nois os que tinham vindo quasi á undecima hora. recebeu ca<b
qual um dinheiro. E, chegando também os que haviam sido os primor
ro<;. calculavam que haviam de receber mais; mas nã0 receberam sinão um
dinheiro cada qual ., recebendo-o. murmuraram contra o pai de familia,
dizendo! Estes últimos não trabalharam sinão uma hora e ipualast<-_os
a nós- niií- suportamos o peso d0 dia e do calor. Ele, porém, dirierindo-s*
a um da t»rma, disse: Amigo, não te faço injustiça alguma; porventura,
nãn concordaste comirzo em um dinheiro? toma pois que te pertence c
vae-tp; nue f>u por minha parte quero dar também a este ultimo tanto•manto a ti. Ou não me é licito fazer o que é da minha vontade? Acaso
n <-p„ «tf^r e ma], pOI-qlie cu sou i)0m? Assim é que os últimos serão o«
primeiros, e os primeiros serão os últimos; porque muitos são os chama,
cios e poucos os escolhidos.

deixando inteiramente livre Q cominho por 
** encontr™ «essas edições sucesivas.

onde ela terá de desfilar e observando áj 
Efet'™ment<*, t™h*-se àe uma obra que
ilustra a inteligência, revelando os pon-sua passagem o mais religioso respeito.

Rio de Janeiro, 10 de Janeiro de 1948
— Monsenhor Francisco de Assis Caruso,
pelo Vigário Geral.

enge-
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tos essenciais da doutrina cristã sobre o
sofrimento e, ao mesmo tempo, infunde
coragem e bom arrimo aos que são vis-
tados por tribu-lações do corpo ou da ai-
ma*

Ao autor os nossos parabéns pelos tri-
unfos conquistados no aposfoiaia da im-
prensa.

Informou-nos ainda o
nheiriD Adheman Fonseca queas obras do no,vo hospital dos
Maritimos estão avaliadas em
cerca de 35 milhões de cruzei-
ros e a firma vencedora da coir
currência, foi a Parese Constru-
tora Ltda.

A PARÁBOLA DOS OPERÁRIOS DA VINHA

O pai de familia, a que se refere a narrativa evangeli-
ca de hoje, é Deus Nosso Senhor, o qual desde a alvora-
da de nossa vida, isto é, desde os primeiros anos de nossa
existência, nos convida a trabalhar em sua vinha, isto é,
a cultivar em nossas almas as virtudes cristãs. O pagamen-to que se nos promete, é a salvação de nossa alma, a vida
eterna.

Esta passagem do livro santo ensina-nos que o mérito
e o valor das obras espirituais provem da graça divina e
não do nosso esforço ou sacrifício..

— Aos servos que reclamam, Jesus responde que Deus
é senhor dos seus dons e os liberaliza como e a quem lhe
apráz.

.-  - »•
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MAIS TARDE A DEMOLI.
ÇÃO DO%VELHO HOS-

PITAL

Ljogo depois que estiver con-
cluidrJi o movo estabelecirhentoi
a direção do Instituto dos Ma-
riíimos pensa qne novos pavi-
mentos sejam construídos, com
aparelhagem moderna. A capaci-
dade do velho hospital é, ccmio
se sabej 'somente de 85 leitos.

A /Rússia íenía deslruir
a Europa

WASHINGTON, 20 — (U.
P.) — John Foster Dules acusou
a Rússia de tentar "por todos
pâ meios afora a guerra" destruir
a Europa. Pediu ao Congresso
que aprove o plano de assisten

mas suge.que esta elaborado
nu varias melhoras, inclusive a
clausu-la para o pacty de deíe-
sa e a nomeação de um admi-
nistrador para superintendei- a
execução do plano, além *do es-cia que uniria pela cooperação, tabelecimento de objetivos
produção para os paises ajud-r
dos. Disse que depoi sde tomar

S. A. I. R. o Principe D. Pedro Henrique de Or-*
íéans e Bragança, legitimo pretendente ao trono do Bra-
sil, filho primogênito de D. Luiz, o "Principe Perfeito" e
héto da Princeza Izabel, a Redentora, sucessor de ambos
'nos direitos inauferiveis-á coroa Imperial, e por isso mes-
mo inconstestavel Chefe da Casa de Òrléans e Bragança —

yo que aliás» ninguém em bôa fé e sa conciencia poderá ne-
|gar, face ao áto formal e irrevogável, por si e por seus des-
tendentes, da renuncia firmada pelo saudoso Principe D.

Pedro de Alcântara de Orléans e Bragança, por motivos
'éspeitabilissimos, que só enobrecem e dignificam sua me-

ória. Vê-se na fótograf ia} além de D. Pedro Henrique, sua
puigusta Consorte a Princeza Maria, da ilustre Casa dos
•Reis: da Baviera, e os filhos do casal — D. Luiz, Princi-
pe Imperial, D. Eudes, Principe do Grão Pará, D. Bel-
jrand, D. Izabel e D. Pedro Henrique. Prestando esta sin-
;éla homenagem á Familia Imperial Brasileira tem "A

£ruz" ensejo para proclamar os altos sentimentos católicos
lesses Príncipes, cuja modelar vida cristã serve de padrão

à s#us compatriotas.

f-y . -. . ". . 1: .:¦ ... .'¦•':"¦ . ¦¦.:¦ yy.yy-y^ ¦'.

JORNAL SOVIÉTFCO PROIBIDO DE.

CIRCULAR NA FRANÇA

PARIS, 20 — (Reuters) _ O semana-
lio, soviético "Sovietski Patriot" — "Pa-

tiiota Soviético" que se edita nesta ca-

pitai em linguagem russa, foi proibido, a

partir de hoje pelo governo francês de

circular na França

A proibição segue-se á diligencia rea-

lizada recentemente na redação e oficinas

do aludido semanário por autoridades po-

liciais francesas

? E' um péssimo abuso que deve a to-

do curto cesrar o de obrigar as mães

por causa da mesquinhez do salário

paterno a ganhar a vida fora, das pa-
redes domesticas.

Pio XI — Papa

0 SEHAC Regio-
m\ do Distrito...

(Continuação da l.a pág.)
juventude á base da moral e da
religião.

Essa elevada diretriz que vem
norteandíD as atividades do
SENAC Regional desde a sua
instalação, é uma redundância
do espirito de unidade existente
entre os dirigentes da benemé-
rita ent;'dade) os quais se vêm
conservando ifirmes em seus
propósitos; sempre com as ateir
ções voltadas para a completa
execução da grande" empreitada
a que se entregaram em fins
de 1946. E toda essa norma de
trabalho dimana da Presiden-
cia do Conselho Regional, su-
periormente ocupada pelo Dr.
Waldemar Fererira Marques, fi-
gura prestigiosa nos meios 

' 
co-

merçiais desta capital e que no
SENAC vem desenvolvendo
uma atuação por tudo meritória.
Homem de sólida formação mo.
ral, alicerçada nos mais sadios
preceitos cristãos, o Dr. Wal-
demar Fereira Marques jamaisse descurcAi dos mínimos dela-
lhes.para o maion sucesso da
obra que empreende em prol
de uma coletividade. O seu tra-
balho, é, por isso, tanto mais
objetivo. Eis porque lá está
presente nos cursos, a benfazeja
influencia filosófica que é um dos
grandes, senão o principal fator
do crescente robustecimento do
SENAC Regional do Distrito
Federal.

E uma instituição que nasce e
cresce assim, sc/b um signo de
virtudes^ não poderia ver nega-
dos nò conceito publico o Seu va-
lor e a sua utilidade. Dai a gran-
deza do SENAC Regional do
Distrito Federal benemérita ini*

as 16 nações da Europa oeiden-
tal num pacto de aj.uda mutua
para deter" a marcha da ditadu-
ra soviética".

O porta-voz republicano emassuntos de pclitica externa de.clarou perante á Comissão deRelações Exteriores d0 Senado
que o Plano Marshall é um pas-so essencial á paz. "Se não der-
mos esse passo. nãD alcançare-
mos a oaz" — disse.

Manifestou a crença de quesem os 'fundos votados pelo Con-
gresso para ajuda de emergen-

#cia á Europa, o_ mês passado "a
ditadura soviética (poderia estarhoje na costa atlântica da Normandia a Dakar. -

A recomendação d0j porta-vozrepubicano sobre um pacto de«eiesa cout.do n,3 Plano Ma-shall, veio apenas um dia depois
que o veiho estadista Bernard
Baruch fez apelo veemente paraque se estabeleça- similar ümãodetenava, Baruch prapós quec*s Estados Unidos sejam in-cluidos n0 grupf0 de nações que•irão a guerra • em defesa deoutras". .

Dulles declarou-se partidáriodo-Plano Marshall na forma em

parte em várias conferências in-
ternacionaís convenceu-se de
que "não 

poderemos obter tra-
que se saiba que as nações" li-
vres da Europa continuarão li-
tado de paz para a Europa
vres". Acrescentou que fDS lide.
res soviéticos sabem"instituições Hvres da
estão iniseo-uras"

que as
Europa

e que ''com
mais algum tempo ruirão" .

Disse ainda o porta-voz repu-
bacano que'c« "Partido Comunis-
ta está preperado para lançar
golpes contra as instituições li-
vres".,

OS 4 DENTES DOS 6 ANOS

Os dentes temporários começam a ficar
abalad.s aos 6 anos. Aparecem atrás dos
.«.alares de leite, 4 dentes queixais; "os
mo.s importantes de todos 0s dentes". O
alinhamento da .dentadura está subordi-
nado aos molares de 6 anos. Constituem
a chave da articulação dentária, sendo
comparáveis aos alicerces de um ,edificio.

Leve seu filhinho ao dentist^ quan.
do completar seis anos 'SI

sta qi
51%.

CURSO DE RELIGIÃO EM
S. PEDRO DO ENCANTADO

Aulas aos' domingos, das 15
is 16 horas.

Dogma e Pedagogia — Padre
Luiz Callon.

Subordinado ao Instituto de
Formação Catequetioa

Um Inquérito...
(Continuaçíio da í;« pág.)

Favorável ao Instituto encon-
trou-se um plan0 de realizações
notável, como obra de estatisti
ca .e que se posto em prática ,po-deria ser de grande piOveíto ã
íproduçãa açucareira, consequen-
temente á própria economia na-
cional. A fora este plano, na ia
de prático se comprovou, tives-
se realizado o IAA.

Espera-se ^que dentro deNbre-
ves dias, cada um dos técnicos
tenha realizado a sua tarefa
Farão então u mdecumento unic0
por todos assinado, para ser én-
tregue ao Presidente dá 

' 
Repu-

blica.

ciativa que veio abrir .ao co-
merciário, a palmilhar o cami-
nho do futuro, novas e amplas
iperspectivas.

MEDALHAS E
DISTINTIVOS

DE ESMALTE

As Associações Religio-
sas e Colégios, não preci-Jam mais mandar vir seus
distintivos e emblemas da
Europa. Especialista exe-
cuta qualquer modelo com
a mesma perfeição, por
preços inferiores.

CARLOS WILL
Rua do Ouvidor, 191,
2o andart entrada pelo
Largo de S. Francisco

Telefone: 43-0209
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Letras Católicas
A Editora "Agir" do Rio de Janeiro tem

publicado vários trabalhos muito interes-
santes de literatura católica, que merecem
-mo referencia especial. Noradamenre no
ramo das traduções, estão aparecendo al-
guns volumes dignos de registro. Do Pa-
dre Roymond Corigan, S. J. por exemplo
"Agir" 

publicou 
"A Igreja e o século XIX"

em excelente tradução de Monsenhor Na-
buco. Além deste, temos um estudo de
Paul H. Furfey, intitulado 

"Fogo sobre a
terra", em que o conhecido sociólogo nor-
te americano aborda alguns temas de muL
ta atualidade para os cristãos. E' interes-
sante de se notar o florescimento do pen.
somcnto católico nos Estados Unidos. E
como esse pensamento está vasado em
normas também norte-americanas. A' pri.
meira leitura choca um pouco o modo de
se exprimir dos pensadores norteamericanos
Eles fogem sempre do que é tradicional
e clássico e procuram, de algum modo, a
originalidade, seja na maneira de se ex_
pressar ou na forma de encarar os vários
temas De um modo geral, eles o fazem
de maneira desabusada, ás vezes em rou-
pagens de uma franqueza a que não es.
tamos habituados. Via de regra, a leitu-
ra de assunto religioso entre no's segue
umas tantas normas clássicas, raras ve-
zes modificadas por escritores mais mo-
dernos. Mesmo estes, não procuram $er
originais nem atraentes.

E, ou banalizam demais o tema òu tor_
nam inacessível ao vulgo aquilo que de-
batem. Os norte.americanos ainda não
conseguiram o maior termo, que seria o
,Jeal, mas já encontraram uma formula
diferente para apresentar os jeus traba-
.'hos. Eles são mais humanos, mais proxi.
mos do leitor e mais atraentes por isso
mesmo. E, sem fugir da doutrina certa,
divulgam o pensamento cristão de melhor

ÓPTICA MODERNA

Arthur Jacintho Rodrigues
Matriz: 7 DE SETEMBRO. 47
SuccMrsal: RUA MÉXICO. 98 Ç

RIO DE JANEIRO

forma do que o comum dos nossos es-
escritores.

De uma coisa estamos convencidos: da
necessidade de divulgação doutrinária
mesmo para os católicos. Ou talvez mesmo
— principalmente para os católicos. Pre.
cisamos a todo custo sair da meia igno-
rancia em que temos vivido até hoje. Is-
so de constituirmos maioria em nosso moo
são um repositório inexaurivel de sabedo-
nhecermos nossa própria fé. Outros estão
estudando e se esforçando. O que quer di-
er qiíe outros poderão ainda tomar a nos-
sa dianteira se continuarmos alheios e in.
diferentes aog ensinamentos da Igreja. O

que a Igreja tem em matéria de saber é
um tesouro inestimável que nenhum ou-
tr0 reduto do pensamento humano sonha
sequer em conseguir. As enciclicas papais
são um repositoria inexaurivel de sabedo-
ria de normas para uma conduta certa,
seja em que setor a que nos entreguemes.
Felizmente, as "Vozes de Petropolis" 

' 
es_

tão fazendo um trabalho de verdadeiro
apostolado publicando em folhetos bara-
rissimos as principais "enciclicas" de Leão

XIII Pio X Pio XI c Pio XII que nenhum
católico deveria ignorar. Asemelha-se.nos
um dever possuir essa coleção preciosa das
"Vozes de Petropolis". Não so' representam
«m excelente trabalho de divulgação CO-
mo estão a um preço acessível a qual-
quer pessoa.

Outra publicação, que deveria ser mais
conhecida entre no's é o "Líder maria.
no . Editfldo peb Congregação Mariano-
de Nossa Senhora do Bom Conselho, do
Colégio São Luiz de São Paulo, o "Líder,

/em matéria de ensino muito bem fei.
ta e concatenada e também a preço mui_
rissimo acessível.

Como se vê, não há falta de matéria

para a meditação e o estudo dos catoli-
:os q.'e desejam ser verdadeiramente ca-
folices. isto é, cientes e conscientes da sua
religião. O que é precioso sair da estagna-

ção. E/ procurar deixar um pouco de Ia.
do a literatura de sensação, o livro qeu
diverte, o cinema que nada instrue e dei-
tar os olhos por alguns instantes aos li.
rros úteis, á literatura sadia c nobre

Dr. Homero Silveira

CARIDADE PARA CQM OS IN-
CRíflDULOS.

7 1 .... I

G. Lagrange, O. P.

lUma grande CARIDADE para com
los incrédulos, nã0 só não é inconci-
Havei com uma FIRMEZA ABSOLU-
TA NA AFIRMAÇÃO DA FE', mas
exige esta firmeza, segundo a confor-
midade mesma das virtudes teologais
Essa harmonia superior, rarissima hoje,
realiza-se inteiramente eom os Santos.
Neles, as yirtudes teologais, atingindo
completo desenvolvimento, dominam
completamente a oposiçlo tão frequen-|
te, em nossa sociedade dividida, dum
sectarismo odioso e dum liberalismo \
que, sob o pretexto de ge«eroêidade, es-
quece, em sua indiferença^ os direitos
imprescriptiveis de Deus e 0 verdadeiro
bem das almas.

'(Divulgação do DNJDjFM)

SECÇÁO OE DISCOS

AS MELHORES MARCAS

£AB1NES ESPECIAIS

>í< Quando nos não é conveniente o que
pedimos, o Senhor nos dá outra coisa me-
lhor, como a São Paulo, que, pedindo a
Deus lhe tirasse o estimulo da carne, lhe

i deu a graça eficaz para o vencer.

HAMMOND

RIO OE JANKIRO - SOO PCMLO - PORTO ALEGRE
PELOTAS - RECIFE BELO HORIZONTE - NITERÓI

Ainda a Doutrina de Marx
Miguel Estafno Neto

ÓRGÃO ELÉTRICO

A sua Igreja merece
elétrico "Hammond".

e necessita este belo. orgaa

^ Cambalachos
. Políticos

Fernando GomMe

í ~'-\ Já sabemos qü.e certo.s po-hticos,- (visando fortalecer isyá
força eleitoral, estãio aceitando
elementos comunistas em suas
fileiras. Lideres politicos, como
P sr^ Amaral Peixoto e' Aga-
menon Magalhães tomam umaatitude de cinismo revoltante e
calunia odiosa, o sr. Amaral
Peixôip acha muito natu-
ral o aproveitamento dessas
forças eleitorais que trabalham
para a ditadura inteímiacionai.,
Paria, ele, não existe o perigovermelhp, oa ainda, (finge ig-
norar. Não expõe 'motiveis 

lógi-
cos para esclarecer'sua atitude.
Ainda mais, por não poder se
justificar, toma uma iniciativa
clássica nos homens sem cara-
ter: calunia. A Liga Eleitoral
Católica é outra vez atacada da-

r9* queles -errps demonstrados ~já

há tempos .não existirem. Isto
é cl que se chama descarregar
a consciência pesada sobre aque-
les que a tem tranqüila.

O comunismo é, assim, enca-
rado por homens que não tem
cqnvicçãp de idéias. O marxis-
mo não é um sistema doutrina-
rio ateu, cujo conteúdo nos
presagOa pesadais tormerçtas so
bre a humanidade. Não é uma
cpncepçã^ do Estado e do ho-
mem contrária á ordem univer-

.sal da Criação. Para eles, paraesses polificos imorais, o comu-
nismo resume-se num partido
politiq:), para o qual sua legali-
dade é função do maior ou me-
nor coeficiente eleitoral. Desde
que há muitos comuniltas, con-
vem aproveitados para íins eíei-

# t-orais. O comunismo não é afe-
iido po rseu fundo füosc^fico,
•..íoral e materialista, mas peto
critério pragmático, utilitário.
íTão importa o perigo ameaça-
dor da Pátria com a participa-
ção ativa dps vermelhos nas eleí-
ções: torna-se imprescindível
satisfazer a ipplitieagem o que
é mais importante que a segu-
rança nacional.

Eis a polticagem oriunda do
vácuo de conviçoes espiritualis-
tas cristãs.

0—**,»—»—++••++.¦•+*••••*++**?*'*
ü. * A arte foz apenas versos; so' o ?ora-

ção é poeto.
André Çhemier

•¦ j- . :¦¦ - : ........

Este novo ç maravilhoso órgão elétrico com extraordi-
nário volume de som e igrande riqueza de registraçã0 oferece
uma quase ilimitada variedadj» de timbres.

O novo; "Controle de Reverberação" dá ao som do, ór-
gãp "Hammond" uma fiel reprodução de música de Catedral,
seja qual fôr o tamanho da Igreja. E este "Controle de Re-

verberação" também pode ser adaptado ao órgão "Ham-

mond" que a sua Igreja talvez já possua.
•

O órgão Elétrico. "Hammond" é o único órgão que não
desafina, seja qual fôr o tempo ou temperatura, — que não
requer nenhuma instalação especial, e cujo custo de man«-
-tensão é para todp§ os efejtos insignificante.

CASA CARLOS WEHRS 
'

Rua Carioca^ 47 —o— Âv. Rio Branco^ 277

^— RIO DE JANEIRO •
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Os Advenlisías do Séiimo Dia
O nome dos protestantes adventistas | outra, artigos aparentemente inofensi-

vem do vocábulo latino.adventes, qui
significa vinda, pois" eles esperam a
vinda de Cristo para um. reinado de
mil anos.

O Adventismo começou a, ser organi-
zado como seita a parte n9 protestan-
tismo em 183-1, quando o pai espiritual
da seita, Guilherme Millêr, fazendeiro
norte-americano, a engendrou dentro do
gênero milena.rista, guardando, a prin-
cipio, o domingo."Em 1844, é que al_
guns dos seus discípulos enxergaram
nq Antigo' Testamento a ordem de
guardar q- sábado g se separaram do
mestre e dos colegas, tomando entãoL
q nome especifico de; SEVENTH DAY
ADVENTISTS, Adventistas 

"do 
Seti-

mo Dia, isto.é, observadores do sábado.
O ano de. 1844 ficou, a partir dai, con-
siderado como a' hégira adyentista, co-
mo a data que marcou ã plenitude dos j distas
tempos. "¦-¦.;'¦ "

Os Adventistas costumam mimbsear
a Igreja Católica com aiiâtemai/ apli-
cando-lhe textos bíblicos de' condena-
ção, num misto de infantil ingenüida-
de e atrevimento. — Só eles

vos sobre a filantropia adventista, sô-
fcre o bom usq do teni[1o ou da alheia
experiência. E, no meio da salada, um
versiculo da Escritura, tomado. muitas
vezes íóra do contexto, íôra do lugar
« do assunto, completamente inespera-
do... Assim se pôde provar até o
maior absurdo citando um outro yer-
feto insulado da Biblia! Sua propagan- ¦

^a é, pois, ardilosa e íeita pelos meios
inais modernos. Em alguns paises, ma-1
aròbram a seu íavor as ondas do rá-
dio. No Brasil, possuem o programa
A' VOZ D.\ PiRQFECÍA, irradiado

! ¦
por mais de 20 emissoras, atualmente.

outra vez, como disse o Anjo aos Após-
tolos. Esperamos que há de vir, mas
rio fim do mundo, coma claramente
também Ele prometeu, para julgar os
vivos e os mortos.

.Como as demais seitas protestantes,
os Adventistas continuamente se sub-
dividem_ No Brasil existem atualmen-
te, cerca de 30 anos após o estabeleci-
mento aqui dos primeiros Adventistas,
as seguintes subdivisões ou seitinhas:

(principais)..

a) — Associação Adventista, União
i Sul Brasileira. União Norte do Brasil,

b) — Confraternidade Adventista do
7." Dia O RESTA.NTE DE ISRAEL;

Np seu artigo publicado em
Idade Nova( o sr. H. Parentesi
desferiu um golpe terrível * na
ideologia de Marx. Ele refutou
com vigo^ um a um ps postir
lados do pensador socialista.

Entre as idéias explicada^
encontramos o valor da "idéia"'

como causa histórictv-socal. A
Sldéia prevalece sobre a econo-
miaj enquanto as considerarmos
no domínio dos agentes sclciais.
|Goinjsegu)indo .d,embnstrar essa
verdades o autor dp artigo re-
futou as afirmações deis comu-
nistas em contrário- O próprio
Marx é negação para suas dou-
triinas. O seu pensamento, quer
dizer, a idéia'' dele, Marx, foi
a causa do( movimento "so-
ciai" do comunismo- Logo te-
mos a idéia como causa. E quem
cpncebeu unia tal jdéia? A so-
ciedade proletária? Não- O in-
dividuo Karl Marx intelectual
burguês, foi o seu autor. Logo
temos o individual atuando sd-
bre o social.,

,N.ãol poderia) ser .melhor o
ataque do sr. H, Parentes. Os
comunistas siriçertos que refli-
tam sobre ele.

Outro iponto discutido no ar
tigo em questão/ é o marxismo
em face da saciolpgja contem-
poranea. Já falamos sobre a re-
iprov.ação dã ciência em geral
contra a ideologia de Marx, Fa-
iaremos um poucp sobre a re-
pruivação sociológica em parti-
cular.

Os maiores sociólogos do hps-
so tempo, como René Worms,
V- Pareto, 'Sorokin, Gurwitch,
;M: SW^eber,' Gumprowicz,' ]Ga'-
briel Tarde, etc. não aceitam
niais as unilateralidades super-
ficiais d0 sécuol IX. Eles subs-
tituem a "causalidade eficiente"
pela 

"variável função". Isso-sig"
n:fica que as funções sociológi-
cas variam conforme as circuns-

tancias de tempo, de espaço, etc.
E' idéia central desses lumina-
re5 da ciência social. Eles pen-
sam que a economia pode ser
função da religião coma ppde
ser o contrário. Tanto o indivi-
duo pode ser função da socie-
dade como vice-versa- Os fatores
sociais são múltiplos e simuita-
neos. Pois bem; eles determi-
nam na sua multiplicdade e si-
multaneidade tanto as funções
como as! variáveis-

Já perceberam os leitores cul-
tps que o comunismo, com a
"causa eficiente" da economia
não pode mesmo subsistir, peran
te os sociólogos do nosislo tem--
pp. Eles já o condenaram.

Aqui deixamos estes comen-
tários sobre o artigo do sr. H.
Parentes.

» FABRICA BANGÚ *
TECIDOS PERFEITOS"*

Preferidos
no

Brasn

irande
suecesso

em
Buenos Ayres

EXIOA N'A OUOELLA "*
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ORAÇÕES E SACRIFÍCIOS PELOS
' 

QUE NAO TEM EE' 1
¦Compreendamos q -Quanto é necessà-

rio esclarecer as almas de nossos ir-
mãos separados, e que, para elevar seus
corações a Deus, é preciso mostrar-lhes,
principalmente. Sua infinita bondade
e Seu amor por nós. Eles não amam a
DEUS porque O desconhecem! Cabe a
nós mostrar-lhes que Ele EXISXE'! E
que nos ama!

Para a. venda de seus livros( de be-
Jas encardenações mas de conteúdo va-
-sio-) e revistas (entre elas VIDA E
.SAÚDE,. ATALAIA, REVISTA AD-j Memento de Reforma;

c) — Adventistas do Sétimo Dia

iVENTJSTA...) possuem os Adven-

jj itistas uma. verdadeira multidão de agen
les a, que chamam  —
•tes a que chamam coIaborador.es1 —
¦espécie de escola" de especialisação, qn-
•de nem sempre aprendem bem a dis-
«crição que lhes é aconselhada a esses

j .futuros semeadores de jóia. mas, quan-
. .. <lo nada, ficam ligeiramente enverniza-se esforçara por- conquistar 9 muhdo.Ã a.-,,.,, l -dos para. se tornarem atraentes e m*difundindo largamente suas idéias. Seus! ejnuimtes 'mimos verbais â Igreja são, era geral, f

e que
estão certos, comq pensam, e, por issof

os do ramerfão dp liyre-exame: dizem
que pomos a Tradição em lugar e
acima dà Escritura; que substituímos
Jesus pela Virgem Maria; e, para não
ficarem só no'que dizem os-do livre-

•exame, pu#eja, «s demais protestantes,
acrescentam, por sua própria conta, que
a Igreja Católica, operou a, mudança
dos tempos e das leis, predita pelo pro-
íéta Daniel; que p Papa é o Anti-
cristo; que a Igreja Romana é a, Gran-
afetuosas declarações, ditadas, sem
de Babilônia do Apocalipse e outras
duvida, pelo 2êlo...

Imprimem livros e revistas, e- no
Brasil, principalmente pela CASA
PUBLICADORA BRASILEIRA, de
Santo André, Estado de São Paulo.
Tais livros e revistas são. fartamente
ilustrados com gravuras de aviões e

dirigiveis submarinos, tanques e teles„

côpipíj iBêerinág, entre uma fifura e

'j^iS^i^j-J^

Paz um século que os adventistas tra-
Ibalham, com um afã dignq de melhor
causa. Cristo, em todo esse tempo, não
veio ainda,-para, o reino de mil anos dos
Adventistas. Veio, sim, há 1947 anos; e
nós, católicos, esperamos que há de vir

d) — Igreja Adventista da Promessa.
iSão também "Adventistas" a Socie-

dade Paulista de. Publicidade, e a Liga
Disseminadora • da Verdade, ambas de
Slãq Paulo, destinadas a espalhar fq-
lhetoa adventistas, assim como a So:
ciedade^ Rio-Minas Gerais; entre os.
•folhetos protestantes espalhados pelas
referidas sociedades, está "Boas No-
vas", qu não contem senão as mesmas

jalegações das outras revistas adven-
tistas acima referida.s.

A IGREJA CATÓLICA é a Coluna
da iVerdade (ITim, 2,15). — E' co-
luna e também candelabro, onde bri-
lha, a Luz que por nenhum pretexto há
de ser posta sob g alqueire, mas ergui-
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CASA CORAÇÃO DE JESUS
A que mais se distingue pelo s«u variadissimo sentimento

de artigos religiosos em geral, oferecendo vantagens
em seus preços

Completo Sortimento de metais para Igreja. Fábrica de
Imagens em cartão Pierre Madeira

•^ Novidades em artigos de Primeira Comunhão

M* SOUZA MARINHO
RUA URUGUAIANA N« 58

TELEFONE: — 43-5614
End. Telegr.: "RITO" RIO DE JANEIRO

1llllllllllir3]|llílllllllC3llllllllllllC3lllllllllll|C]||||||||||||[]||||||||||IIC3IIIIIIIIIIIIC3lilllillll!IC]llll

\- p j*p^ p*** i" ¦* ^*

ENXOVAIS NO RIGOR DA
MODA, GRANDE VARIEDA

DE, SO' NA

ÁiNÓBREZA
95, Unignaiaita, 9$
da nas sombras pelos Guias a quem
Deus ensinou o caminho. Os apodos
tenebrosos da heresia contra a Santa
Igreja Católica, Apostólica, Romana,
fazem-lhe o mesmo que as trevas a luz:
contrastam eom ela, é verdade, mas, ao
mesmo tempo, inconscientemente, dão-
lhe mais brilho, quando, por sua pró-
pria natureza, quereriam negá-lo ao
foco luminoso. CATÓLICO, aprenda a
defender a sua Igreja, *ue é a IGRE-
JA DE CRISTO.

.' Pe. TA.Tqciàtto e DNDFM

..mJ

.Sob este titulo, foi publicado no dia
2 pp. na "Gazeta ", na secção de anún-
cios pagos, um artigo que merece a.
nossa atenção. O autor procura por
meio de argumentos absurdos, neutra-
üzar a campanha que o cronista K. K.,
sob o titulo "Bomba Atômica" pro-
inove desde mezes contra as revistas
humorísticas que circulam nesta capi-
tal. Mão há dúvida que a maioria dos
leitores acompanhou com grande sim-
pana esta campanha em alto grau mq-
ralizadorat

•Pouia-se por acaso esperar queas ci-
tadas publicações ficassem caladas
Qualquer sucesso da campanha ataca-,
na o bolsa dos editores. Não é, pois,
de se estranhar que a direção do " Riso "
e "Bom Humor", pcocuram salvar o j
que podem e com que argumentos in-
fantis 1

Pasme leitor! As indecências publi-
cadas seriam uma "ofensiva contra »>
pessimismo". ^ .

Vê, caro leitor: umas piadinhas sujas
hão de curar q povo brasileiro do seu
"pessimismo". Aliviará, por acaso, a
pornografia, o problema econômico ?
Pois se há pessimismo ou desanimo, êle
certamente tem sua raiz na miséria eco-
nomica.

As revistas "humorísticas" 
querem

resolver um problema baseado na misé-
ria econômica. A única miséria «co-
cômica que elas poderiam remediar é a
<tos editores. (Esperemos que não o
consigam mas pelo contrário, que esta
miséria aumente cada vez mais até que
abram falência, único destino merecido.

* Queres conhecer um homem? Invés-
Ji-o de um grande poder. *

Pirtacuc
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Sapataría FLUMINENSE
A única em Copacabana que rivaliza com as boas

casas da cidade

J. ANTÔNIO PINTO
!AfVENIDA N. SENHORA DE COPACABANA. 605-A

(Em frente ao Cine RITZ)
Telefone? 27-4702
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Casa Figueiredo
E Roupas, Sobretudos, Capas, Murças, Mantiletes, Faixas
55 Chapéus. Barretes, Cabeções, Solideus, Hábitos

Becas para Magistrados, etc., etc.
FRANCISCO DE FIGUEIREDO

AVENIDA MEM DE SA, N' 114 s
£ TELEFONE: 22-5565 RIO DE JANEIRO |
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DEVER POLICIAL
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! LIVROS Nacionais» e

Estrangeiros
COMPREM TAMBÉM A CRÉDITO, SEM FIADOR

FACILITAMOS O PAGAMENTO EM 10
PRESTAÇÕES MENSAIS

LIVRARIA CrVILAZA£ÂO BRASILEIRA
Telefone: —23-4002

RUA DO OUVIDOR 94 |
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; Ninguém quer condenar ò* povo
carioca á tristeza; não e qualquer en_

Alfredo Baltazar da Silveira
semear indignidades de qualquer ca.
libre. "Uma 

palavra, basta para des-

estava na sombra"; ç a causadora
de infinitos males como observou
Fouillée, de quem é o conceito aci_
ma citado. E, tocada pela curiosidade
que tem de ser educada, á horaciana,
para que ise não transmude na detes-
tavel bisbilhotice, a criança, vai inda-
gar do sentido de certos vocábulos é fi-
cará com a inocência comprometida.

E será permitido ao poder publico
aiheiar.se completamente dft forma-

ção moral dag criaças, consentindo
que elas aprendam obscenidades e as-
sislam ao teatro livre, que, 

"ad instar,
,'do romano, no dizer de Marcial,
corrompia os espectadores? Não,
quem não respeita a inocência do me.
nino e procura melindra-la, há de
merecer punição severa, já que nin_
guém deve valer-se dum predicado pa_
ra espalhar o erro, ou fomentar a
corrupção. _siÉ*„''»

sinador nãp ignora o papel da diver_c pertar uma inclinação perigosa, qu.são decente na saudado mancebo, que
não pode ficar aíerrado ao livro, ou
a0 trabalho, durante ps 365 dias do
calendário.

i Tem de ser evitado o cansaço men.
tal e a fadiga do corpo; e as férias

. não se revestem de outro objetivo se-
¦ não o de assegurar ap estudante, ou
• ao trabalhador de qualquer categoria
um repouso, que lhe restaure as ener-
gias. Entretanto, não se pode tolerar
que, com 0 intuito de distrair a po_
pulação, sejam distribuídas as can.
ções obscenag, representadas comédias

-e dramas sotadicas, exibidos filmes
fesceninos, pois, se a saúde física do
cidadão justifica a proibição de ven-
da de entorpecenteg, legitima a ins.
peção dos gêneros alimentícios e a
fiscalização dos restaurantes, hotéis,
bars, cafés, obsta a publicação de
anúncios amorais, a saúde moral do
indivíduo tem de ser cuidada com a
máxima solicitude.

| A educação moral da criança, re.
quer zelos imensos, para que não seja
arrebatada pela maldade das ruas e
tenha como orientadora suprema a
Igreja Católica, na qual deparamos a
nossa salvação — "yia 

prima salutis";
mas, abandonada ás suas inclinações
e exporta á astucia e á perfídia, ine-
vitavel iserá a sua escravisação do
pecado, mais dolorosa do que a dos
africanos nas colônias americanas.
I Aproxima.se p (Carnaval e... já
apareceram canções indecorosas, que
crianças entoam e repetem, sem lhes
conhecer p significado, enquanto adul-
tos de paladar estragado pelas or.
gias sorriem, esperançados de vê-las

I IMas, o poder policial, que não é
apenas p encarregado de apurar a
autoria dos crimes, competindo.lhe
outras atribuições, deve punir os que
compõem modinhas de requintada imo-
ralidade, já que a ninguém é licito

1 ,/3ík
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Ijue eu lKe disse:
-Uso e nao muda
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PARA A BELLEZA_DOS
CABeLLOS^E CONTRA
CABELLOS-BRANCOS

CASA UNIÃO
Ferragens, Tintas, Louças •

artigos de construção
*

Joaquim J. Gomes
& Filhos

RUA S. CLEMENTE, 11
TEL. 26-2067

CURSO DE FORMAÇÃO
CATEQUETICA •

Aos sábados, das 2,30 ás
4,30, no Pavilhão dos Con-
grégados Marianos, na Ma-
triz de São João Batista da
Lagoa, Botafogo, há aulas
de Doutrina, Moral, Histó-
ria Sagrada e Didática.

Orgàjxt

Rua Volun. da Pátria, 287

Fone: 26-2926

GUILH. BERNER

Rua Joaquim Melo n° 40

Bairro Manila da .Gcaça

TEL.: 29-3378

RIO
nn»tim«»jjii<jitf>ffffffrr*******************************'****"*rf<

Um Novo Aparelho de
Audição para Surdos

\Sm Cecifia
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DrJ. BRAGA
QUITANDA, õ7-l.°

"Espado do
Esp

As nossas máquinas são impor-
tadas dos Estados Unidos e re-
construídas 100% (aspecto e
estado dr Novas). Vendas a

presta es e a dinheiro

IÈSÍ m\mÈk\\\ \5f-\

Consertos e reforma,- gerais
com absoluta garantia de fun-
cionamento. Orçamentos sem
compromisso. Bobinas de papel.

fitas de tintas, pertences e
accesíórios

FUiNDADA EM 1923
Endereço Telegráfico: "CASAV1CTOR"

CAIàA POSTAL 3343

* ÍMmcB5_lA

CASA VlCTOR PE REGISTRAPORA, LTPA.
RUA DA ALFA(NDEGA} 170 — Telefone Oficina: 43-8197 — Escritório. 43-50I6

LONDRES, — (B. N. S.) —
Os que sofrem de surdez, na
Grã-Bretanha lá receberam um
novo alento com o relatório que
acaba de séir editádp pelo Con-
selho de Pesquisas Médicas.
Adianta esse relatório, que o
Ministério da Saud está planejan-
do à distribuição, gratuita de
um novo aparelho de audiçãp
para julho próximo, quando a
Lei de Saúde Nacional entrará

Para bem formar
as novas gerações

Se atentarmos para a importância torná-lo elemento realmente útil á co- ra fazer, regularmente) as refeiçõe?

t__g £__.

irito"
., .LONDRES — (B N. ,S;.) —
Uma das reuniões mais significativas
de sua existência foi realizada reeen-
temente pelo' movimento católico dft,
nominado "Espada do Espirito". Nessa

enorme que representa para o aper.
feiçoamento ca.da vez maior da nossa
democracia o progresso educacional,
em todos .os seus mais variados as-
peitos, nãot poderemos deixar de
apoiar todas as medidas ..-que forem
tomadas, nesge sentido, por todo o
país e que visem elevar, efetivamen-
te, o nosso baixo niyel cultural. To-
das as iniciativas que visarem o ba„

reunião, seus membros mogtraram barateamento do; ensino, a gratuidade
roaipr entusiasmo nãp somente para mesmo dp ensino primário e secun.
revigorar 0 movimento somo também dário, a alfabetização em masisa dos
(para adaptá-l0 de maneira cada vez brasileiros, a formação de proles;
mais prática aos problemas da paz.
O Cardeal Griffin que presidiu a re_
jntfãó, sfUiejiiQu esse fjato, falando
inicialmente sobre Q magnífico tra-
balhp realizado pelo mqyímento nos

professores
secundários á altura do seu nobilis-
simo mister, a concessão de bolsai
de estudo para, alunos bem dotadog
e de aperfeiçoamento para professo-
res devem, merecer todo o nosso

últimos doze meses e salientou a ne.' apoio, o mais entügiasta ç caloroso,
cessidade de serem mantidos ou obje_ , Devemos estimular, outrossim, a
tivos espirituais visando os quais o criação de instituições escolareg e
movimento ffii fundado pelo cardeal | extra-escolars adequadas e eficientes,
Hinsley.

I O novo comitê organizado inclue
xepresentantes de todos qs setores do

-catolicismo, encontrando.se entre eles

como grêmios estudantinos, colônias
de férias, jornais escolares, circulos
de egtudos e seminários, bibliotecas
gerais e especializadas, revistas téc-

o Conde de Craven, Lord Rankeillour, ' nicas, etc.
;Mr. John Eppstein, Dr. Lettitia Fa- Mister se ifaz ainda, que se cuide
irfield, Dr. John Heena.n, Robert {.rontamente e com especial desvelo, corre continuo em busca do pã0 de

jSiieaight, Bemard Sullivan, Robert( dc se elevar a remuneração do pro. cada dia?,.. Como Pode esse mesmo>vWalsh, Douglas Wopdrugg e Richard fesgor primário, comercial e secunda.'
.0- Sullivan. ,| rio, oficial e particular, a fim de se

letividadé, desde que inteiramente de.
dicado á profissão, o que será possível
somente Ço.m a percepção de salários
efetivamente condignos. E isto ^e
nos afigura urgente porque o proles,
sor, cuja responsabilidade • na forma-
Ção da consciência democrática das
novas gerações é imensa e destacada,
nã0 poile de forma alguma continuar
vivendo na precária, precarigsinia si-
tuação mesmo em que se encontra ho..
jv;, peròebenclo saifirioià irrosórjkos,
y_ngaüo a oito ou üez aulas diárias
ãiim de receber um quantum mensal
que lhe permita prover a, própria, ma.
nutenção e a de sua família. Isto que
aruaimente acontece com o profesoo-
rado primário esecundário, principal-
mente do ensuip particular, vai reflc,
tir, em ultima análise, no próprio eu.
sino, baixando-se' cada yez mais o
seu nível...

(Como pode preparar bem suas au,
las e dá-las com aquele ^entusiasmo

d,anasr...
. Mão' admira, que q ensino ande em
grau tão baixo já que o magistério,
particular nãq atrai, com a sua min-
Ijuada e indigna remuneração atual,
aqueles que, apesar da vocação, en.
contram noutrog afazeres rendimento
muito maior para, ° prprip esforço, a
salvo ainda das incompreensões e
ingratidões de que é vitima o profes-
sor em nosso meio...

Importa, pois, reagir contra esse de-
uloravel estado de coigas, colocando,
se o professor no lugar qug lhe com.
pete na Sociedade, possibilitando-lhü
um regime normal de vida digno. E
ecuii istq será beneficiado o próprio
ensino; será o beneficio maior e suma.
mente desejável da coletividade.

.Cumpre que os diretores de estabe-
leçimentos de ensino e professores, es-
tabelecendo uma solida cooperação, se
entendam mutuamente, dando.se ao
professor uma justa remuneração, que
{/lie permita .dedicar-ige,, 'inteiramente,-

que provém do conhecimento profundo ao ensjno g não fazendo dele. mer0
dp assunta a,,ser versado e p natural bico, como se acontecer, também,, atu-
desejo de formar seus discipulos o
pobre prctfessor que -vive num corre-
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Sanatório Santa Juliana
Ciimca üe duença_ mentais e nervosas, exclusivamente parasenhoras. Cura de repouso e tratamento biológico para
nervosas, toxicômanas, cònvalescentes, em estabelecimento
recentemente construído num dos melhores climas do Rio,
da acordo com a moderna técnica hospitalar e sob controla
clinico do DR. ROBALINHO CAVALCANTI - —Docente

da Universidade dp Brasil.
Religiosas enfermeiras da Congregação das Serras de

Maria Reparado».
(BjQqADO MATO) *

RUA CAROHN1A SANTOS, 170i— TEL,. 29-3§H ;

almente. , , .. '
. . I • • Ui.„j_S_l_k.

Cuidemos, pois, com o máximo em.
penhq de estruturar, exemplarmnte,
todo o nosso aparelhamento educacional
oficial ...e particular, amparemos os
mestres dp Bragil propiciandp-lhes um

NA CASA SANTA' CRUZ, encontra-sa a maior varitdade á* artigos rt

professor estar em dia com as novida.
des cientificas se mal têm tempo pa-

comunistas Ricos
Raul Pinheiro

Um jfcriial ^paulistano, ("A Fp_
lha da Manhã" de 2-8.47) publicou
um artigo, "A ideologia vermelha, en.
trejgente de Hollywood", em que se
falou da existência, entre astros e es-
Irelas dp cinema iiorté.americano, de
roniunistas que ganham Cr$ 6.000,00
i Cr$ 10.000,00 por semana.

E' estranho egte fato. Porque? O
comunismo ataca as grandes fortunas
un poucas mãos. ,, j'¦'- 

",
¦¦- •-.- . _______ ____j ijBtt-lübjetar_me-ap estes são comunistas

degenerados ou megmo falsos'.
üstou de acordo: quem nao vê" queLies sao comunistas por snobismo?

Não ialtam motivos: ganham bastan.
te; têm liberdade de usar o que é
seu; podem viver comodamente. yUal-
quer um dejtes que tenha a cabeça so_
bre os ombro_' nãò quererá sacrificar
o que lhe pertence se sabe que pode
auxiliar aos necessitados fora dp co-
munismo; se está ao par de que, no
comunismo,. não há liberdade para
nada; se nãp desconhece que possuir
o que se- obteve-cepi o suor de seu ros-
to é universalmente reconhecido ço.m? Just°. tc. Mas imagino a uni
comunista retrucando: estes gão ver-
dadeiramente comunistas porque man.
daram _eu dinheiro para a Rússia ou
para a sede do Partido Comunista
mais próxima. Meu caro arguente:
comp q senhor me explica que nenhum
jornal falou"ft este jespeit»?" Como
o senhor me explica que 9s Estados
Unidos de nada souberam, pois do
contrário, nãp ficariam tão quietos
devid» ãs relações inamistosas com os
vermelhos e mesmo com a Russi^?

em vigor. Isso é o resultado de
três anos de trabalho > experi-
mental feitjD pelo Comitê Eletro-
Acústico do Conselho e sobre
o qual o relatório oferece deta-
lhes. Em seguida a essas ativi-
dades, atualmente se fazem pre-
parativos para a manufatura cm
grande escala de um aparelho de
audição barato e eficiente, o
que satisfará as necessidades de
90 por centj das pessoas surdas
da Grã-Bretanha.

O Comitê Eletro-Acústico,
íoi jinÂtituiido em 1944, para
iratar do probl.ma de socorro á
surdez. As experiências foram
levadas a efeito em calaboração
íora o departamento dos Cor-
reios e uma grande variedade
ie tests foi aplicada a quase
3U0. pessoas de diferentes graus
de surdez- Foi recomendado ao
Ministério d§. Saúde, um recep-
tor ipequeiio de três válvulas que
pode ser produzido por menos
ie 10 libras esterlinas. Pesa so-
niente) uma onça enão mede mais
de três polegadas de altura porduas de largura e uma de ex:
pessura. Trata-se jde uma mo-
ü;i,ti_ação do aparelho desenvol.
vido durante a guerra para uso
das forças combatentes. O ob-
jetivo é q de obter-se uma re-
produção de palavra com o
maior grau dè inteligibüidade-
As experiências demonstraram
que a auditibilidade varia entre'
o ssurdos com a freqüência dè 

'
som e não depende apenas dá
amplificação. Há um limite parao volume de amplificação qued tmvido pode suportar sem des-
conforto. O novo receptor visa
proporcionar um volume exato
para as necessidades de cada
indivíduo.

Calcula-se que há cerca de
500.000 pessoas, na Grã-Breta-
nha, que sofrtm de surdez.

ambiente adequado'para 'um trabalho,
êntusiáftà*-*: eficiente'" • eatafemog to-
dos contribuindo"" para' a grandeza,'
maior de-noss>£* Pátria.'

Luxe Gonsa{fa 'Calasans

(da a. j. c.) A

Córle de "Costura"
Mme. Ramos, leciona pe-
lo sistema prático, rápido
• fácil, garante aprontar em
três meses, pela módica
mensalidade de Cr$ 50,00.

RUA HUMAITA', 282

Telefone 26-5485

.:w..„,v4±.*é*».8. ¦ .-, I m¦ ¦ ¦ _ .',-,-,-, ryf gtJJJJJ
ligiosos aos presos mais razoáveis.. Confeccionam-se paramentos e vestes
eclesiástica sob a direção técnica de Joaquim Oliveira — Rua 7 de Setembro

N° 185 — Telefone 43-0522
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Companhia Nacional

NA FABRICA DE IMAGENS SANTA CRUZ, fabricam-se, artisticamen-
ta qualquer imagem em madeira, cimento, mármore, cartãopierre, bronze etc.
rouua o maior stock de imagens a diversidade de modeloe,' Rua do Lavradio,
25 — Rie de Jeneiro — Caixa postal, Z567 — TEL: IMAGENS — DIAS DA
TOCHA » CIA LTDA. ,

| de Sesuroj de Vida
Teixeifi As«tíiripç5é -. Dr. J. C. de Macedo Soares

Súctorütf no Rio de Janeiro:
AVÉNltlÀ RIO BRANCO. 114 -*6« andar

DIRETORES: ~ Dr. Jo^ Marii Whitaker - Dr. ErM«o
s
1
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ANTI=NAZÍSTAS
Aumentam de dia para dia QS do_

cumcntos da ação antinazista dos cato-
licos alemães, para ifalar só destes. Ar,
riscavam a liberdade e a vida, mas não
çíuzavam os braços. O Dr. Wilhelm
Neuss acaba de remeter a J- Reichen.
Lerger (e, de certo, a outros) nos Es.
:tados Unidos, sua ultima publicação:
'A luta contra o Mito do século 20",
uma espécie de introdução dos ESTXJ-
DOS PARA O "MITO DO SÉCULO
VINTE", a célebre obra dos especialis.
tas católicos que será reeditada.

Lê_se o trabalho do Dr. Neuss, se_

çundo diz Peichenberger, como um ro-
mance policial, mas é mais, muito mais
são quadros da luta terrível contra o
nazismo, luta perigosa e cheia de sa.
crificios.

A principio, o livro de Rosenberg, ta-
xado até por Goebbels de "Schmarm

ren", panfleto sem valor, foi ignorado, I
até que os nazistas compreenderam que 

'

se tratava duma "tentativa sistemática
animada pelo ódio cc...ra o cristianis-
•mo, para explosões do nacionalismo, pot
meio de falsificações radicais.

O partido onipotente do nazismo co_
meçoú a propagar a obra monstruosa

(Continuação da 1 a oág)
INAUGURADA A PISCINA

Causou excelente impressão a piscina
mandada, construir para o Bangú A. C,
ou seja, para funcionários de todas as
categorias da Comp. Progresso Indus.
trial do Brasil. De medidas oficiais

Frei Pedro Sinzig, O. F. M-

eclesiástica, cada uma> sem exceção, re_
velou-se totalmente falsificada ou tão
deturpada que não podia deixar de ser
taxada de falsa", (pág. 15).

ÍFoi o professor Neuss que demons.
trou a falsificação dos Protocolos dos
Sábios de Sião, de modo tão convicen_
te, que a propaganda oficial do parti-
do nazista, preferiu deixa.la de lado.

A história da publicação do livro do , , , , , ¦ ¦_ ,. -
.¦¦. datada de todos os requisitos técnicos e

L entro católico justilica a comparação higiênicos, aquela piscina, é, sem favo.
res, uma das principais da cidade, mes-
mo contando as dos grandes clubes.

O presidente da República, após o ato
inaugural, mostrou.se grandemente in-
teressado pela obra. E o Sr Guilhcr-
me da Silveira — o maior conhecedor
de todos os interesses da Fábrica Ban.
gú e dos seus funcionários, deu ao pre-
sidente todos os detalhes solicitado^
adiantando que a piscina faz parte de
um vasto programa de realizações re-
rreativo.esportivas que a Diretoria da
Companhia está executando.

A VISITA AO NÚCLEO N.° 1
Sempre guiado pelo Sr. Guilherme da

Silveira, o presidente Dutra dirigiu_se

A Visita do Presidente Dutra ao mais modelar
Parpe Industrial Carioca- a Fabrica Bangú

do Dr. Neuss com romance policial. A
obra deveria aparecer no Centro assL
nada pelo diretor Conego Teusch. Ao
serem seqüestrados, porém, os demais
livros da casa, surgiu a idéia da publi-
cação como suplemento da. Folha Ecle_
siástica de Colônia. Era preciso garan_
tir uma primeira tiragem fundamental
de 15.000 exemplares, mandando fazer
paralelamente edições em Wuerzburgo,
Munique, Berlim e Breslau. Os Bispos
todos favoreciam o plano; 0 velho Car-
deal Bertram, em pessoa ,emenda,va as
provas. Nos dias 16 e 17 de outubro,
todas as máquinas de Bechem deviam
imprimir a obra.

Foi aí que veiu a cruel desilusão: S.
Em. o sr. Cardeal Schulte retiru a

de Rosenberg. O CardeaT Schulte, de licença da publicação como suplemento
Colônia, foi a Hitler para protestar. O
efeito foi este: "Rosenberg, é o dogma-
tico do nosso partido". Os Bispos não
•se deixaram enganar, e o livro foi pos_
to, por Roma, no "índice das Obras
Proibidas ".

Os católicos não ficaram na defen.
siva. Fundaram em Colônia, em 1934,
um Centro de combate contra a propa_
ganda anticristã dos nazistas. O centro
colecionava tudo quanto os nazistas pu
blicavam, confiando as melhores penas
a resposta em estilo popular, de forma
impecável e de efeito fulminante. Por
mais que publicações dessg Centro fos-
sem apreendidos pela GESTAPO, cêr-
ca de 17.000.000 (dezesete milhões) fo.
ram propagados em todo o país.

JA perseguição dos esbirros nazistas,
aos poucos, seqüestrou quasi todas as
máquinas de impressão dos católicos,
tanto que estes passaram a 'propagar E
trabalhos hectografados. O sr. Cardeal C
Schulte mandou elaborar um Catecismo =
de refutação do "Mito" de Rosenberg, =}
conseguindo que, em todo o Reich, fos_ j""í
se lido e comentado dos púlpitos e nas =
aulas de religião. I ==

Não foi só: Editaram_.se, para os pa- n
dres comentários especiais, para ser_ =
mões e catequeses. O que escandalisava =j
particularmente os nazistas, foi a nova =

tmmM

proclamação da igualdade de todos os =
homens, _ do exclusivo direito de Deus E
sobre corpo e vida, bem como a defesa. E
da honra do povo judaico, o que feria =
a propaganda nazista na sua raís. =

O passo mais enérgico e acertado do E
Centro* íc-i convidar um grupo de es- jtí
pecialistas, para ,em livro demonstra. E
rem, de mod0 científico, a falta de fé E
ciência e de honestidade do Mito. "Só H

ao começar a trabalhar no meu setor —" E
escreve o Dr. Neuss — comprendi até E
que ponto Rosenberg se mostrara sem «
cónciência. Cada afirmação de história E

de sua Folha Diocesana, receiando ser
acusado de violação da Concordata. O
que fazer? Surgiu o nome do Bispo
von Galen; daria este seu nome, quan.
d0 S. Em. o retirava?

O prof. Neuss e o Dr. Machem, a;
tôda a pressa, seguiram a Muenster.
Nova desilusão. O sr. Bispo não es_
lava. Foram atraz dele, encontrando-o
n? manhã seguinte. Explicaramjhe a
situação, anciosos com a possibilidade
dum 'fracasso. Mas as palavras de
Mons. von Galen mostraram-no a ai-
tura de campeão de Cristo: "Ah! isso
que é bom! Afinal, está se mexendo a
Faculdade Teológica! Já falei bastan.
te mal dos Professores, por não faze-
rem nada e se manterem calados. Agd_

ra retiro tudo. Que querem que eu
faça?" — "Escrever um poucas pala-
vras de introdução". — "De boa von-
tade".

Escreveu_as, tendo sido esse original
destruído por uma bomba.

— "Qual será o título?" — "Estu.

dos". — "Porque tã0 tímidos? Eu pre-
feria pegar.me com o homem ". — Um
pcuco de cuidado, talvez não seja ruim:
não deixaremos o título como e=tá?"
— "Bem; tem mais .alguma coisa? Ah,
sim, o bom sr. Cardal! Dêem.lhe meus
mais cordeais cumprimentos; espero que
não o levará a mal".

"Em dez minutos — conta o Dr.
Neuss — tudo esta^ terminado. As-
sim é que, em horas decisivas, age o
homem. Só mais tarde o Bispo 1eu as
provas tipográficas ". (pág. 23_24) .

O "romance policial" ainda está no
começo. Querem que diga: "Segue"?...

i ao Núcleo Residencial n.° 1, que, com"1
os demais, pode ser apresentado como
padrão d0 bairro operário. Nada lhe
falta. A higiene nada deixa a desejar
e todas as casas são cuidadas carinhosa,
mente pelos seus habitantes. O generai
Gaspar Dutra, a passos lentos — em-
bora o sol fosse inclemente, parava
aqui, pedia uma explicação, parava
mais adiante, e por fim, entrou na re-

| sidência n.° 101, moradia do operário
tecelão Quintino Valentim Castilhos.

Então, comentou um operário —
o presidente também quer fer como a
gente mora?

Um funcionário da fábrica — que
nos pareceu dos mais graduados, es_
clareceu:

Ele veiu ver tudo. E, após esta
visita o presidente ficará conhecendo
a sem razão das queixas de elementos
que, seguindo politica contrária ao go_
vêrno, pretendem lançar a discórdia en.
tre nós. *

NA CASA 101

Na casa 101 o presidente Dutra teve
uma prova eloqüente da maneira pela
qual vivem os trabalhadores das Fábri-
cas dc Bangú. Casa simples, porém,
higiênicas.

das maiores atenções pois os exames a
que se submete, por conta da fábrica,
se fossem realizados em clinicas parti,
ciliares, estariam, em geral, fora do ai-
cance da bolça do operário.

Ao presidente Dutra, então, foram
mostrados os fichados, 0nde constam
todos os trabalhadores da Companhia.

Na Creche, onde se encontram cen-
tenas de crianças, cujos pais estão no,
trabalho, teve o presidente uma imprc.s.
são muito louvável. Assistência perfei.
ta, muita higiene e um serviço de con-
trole de alimentação que é executado
com grande rigor.

Crianças, sadias, de todas as idades,
brincando umas. dormindo outras. Na.
da de choradeira como em certos es-
tabelecimentos d0 gênero, onde tud0 é
pago e as crianças mal.tratadas.

PERIGRINAÇÃO RELIGIOSA
POLÔNIA

NA

Foi publicada uma noticia que causou
5-ítrpresa geral,. Apesar do comunismo que
•domina a Polônia, foi realizada uma pe-
rigrinação de 100.000 poloneses na*cidade
ide Piekary. E' prova evidente de que
apesar de todas as perseguições dos co-
•munhfas ocupantes da Polônia, o espirito
católico nõo foi subjugado e o fervor re-

'ligioso ainda continua de pé.
Digo que causou estranheza, pois nas

•ultimas eleições de janeiro ultimo, os par-
tidos comunistas obtiveram maioria qua-
se total de votos.

E a desonestidade eleitoral a única con-
clusôo lógica qué se possa tirar destas
duas manifestações tão opostas de um
mesmo povo.

¦
Quem observa um pouco os fatos, lembra

cs esplendidos resultados das eleições na
Alemanha .nazista, mjanc|brada pela mão
hábil e inescrupulosa do* ministro Goeb-
bels. Parece que até nestes métodos
sistemas totalitários se assemelham.
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JA' ESTÃO ABERTAS AS INSCRIÇÕES
; para y
= Peregrinação Luso-Brasileira |

j ao Santuário de n.S. de FBTHIIB §
I P O RTUGAL |
\ Sob o alto patrocínio efe SUA EMINÊNCIA o Senhor |
1 CARDEAL ARCEBISPO DE SÃO PAULO |
| * PARTIDA DO RIO EM 3 DE ABRIL, NÒ NA- =
I VIO ARGENTINO "CORDOBA" |
1 *' CHEGADA A LISBOA EM 15 DE ABRIL. |

* REGRESSO VALIDO POR 12 MESES. |
Preço por pessoa: Cr$ 8.000,00 — Ida e volta |

Esta Peregrinação tem a aprovação e benção de sua =
Eminência o Sr. Cardeal Arcebispo de Sao Paulo que e

nela tomará parte como seu Chefe Espiritual. |
Informações e Inscrições: s

AGENCIA CRUZ de VIAGENS e TURISMO j
de i

CRISÓSTOMO CRUZ & CIA. LTDA- |
RIO: Av. Rio Branco, 137 — 1.° And. — Tel.: 43-1289 1
B. HORIZONTE: R. Coromandel, 117 — Tel.: 2-3565 |
S. PAULO: Rua Matuá, 598 — Tel.: 4-0465 =
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RELIGIOSAS QUE ESCAPARAM AOS
HORRORES DA DITADURA SOVIÉTICA

RHODE ISLAND, Estados Unidos,-20
—r (U. P.) — Informou-se hoje que 14
monjes que escaparam da Rusisa acolhe-
ram-se á liberdade de cultos dos Es-
fados Unidos em virtude de gestões feL
Ias por dios senadores do Estado de
Rhode Bsland. Oi religiosos da Ordem
de São Job, da Igreja ortodoxa russa, fu_
giram para a Suiça ao terminar a guera,
devido a0 fato de sua Ordem haver re-
cusadjo prometer acotamento "ao 

patriar-
ca Alexis, de Leningrado. Aos empreen-
derem a fuga levaram consigo várias re_
íiquias, inclusive essas ;do santo patro-
no da Ordem a que pertencem. 4

ÁRussia requereu á • Sufça a e xtradi-
ção dos religiosos, porem fieis da igreja

GRAÇA ALCANÇADA

A Nossa Senhora das- Graças
de joelhos agradeço uma gran-
de graça alcançada.

Melfline Sasquier

*H) tempo é a pedra de toque que pro-
va o caráter do_j homens.

os ortodoxa que vivem em Rhode Island pedi
( ram auxilio aos citados senadores, que

são J. Howard Mc Grath e Theodore F.
Green, os quais conseguiram que o De-
partamento do Estado autorizasse sua en_
trada nos Estados Unidos. Os religiosos
são chefiado pelo bispo Serafim Ivanoff.
Em 29 de novembro chegaram eles a este
país, apesar da pressão russa para im
pedi-lo, sobre o Parlamento suiço.

Atualmente os monjes estão no Montei-
ro da Santíssima Trindade em Jordan
ville, Estado de Nova York.

OUTRA MANIFESTAÇÃO

A visita ao Núcleo n.° 1 terminou no
momento em que a menina Marlene
Lomgo, após uma saudação ao presiden-
te Dutra, ofertoujhe, em nome dos re_
sidentes, uma linda cesta de flores na.
turais.

O presidente mostrou-se sensibiliza-
do com a singela homenagem. E nessa
altura, quando se dispunha a seguir pa_
ra o estabelecimento onde funciona a
Escola de Aprendizagem Têxtil. S
Excia. foi alvo de outra grande mani.
festação popular, onde, por motivo da
hora, o elemento feminino se destacava.

Wt\ ESCOLA IDE APRENDIZAGEM
TÊXTIL

Na Escola de Aprendizagem Têxtil
(Senai). o presidente Dutra encontrou
todos em grande atividade. Conversou
com operários-alunos, enquanto os mes_
três lhes prestavam informações, dizen.
do do aproveitamento de todos e da
utilidade dessa organização para a Fá.
brica Bangú, bem como, para as fá-
bricas instaladas em todo o território:
nacional.

NA CRECHE E NA ORGANIZA-
ÇAO MÉDICA '

A organização médica em geral da
Fábrica Bangú é das mais perfeitas. Ela
se suldivide em muitos departamentos,
inclushe os bigienicos_sanitários. Como
o Sr. Guilherme Silveira esplanou ao
presidente Dutra, o trabalhador na sua
organização merece cuidados esPecíais

NO AMBULATÓRIO

O Ambulatório, onde existe o que há
de mais moderno em matéria de ins.
falações, aparelhos, acomodações e pes-
soai, também o presidente Dutra se de.
morou, mostrando-se deveras satisfeito.

S. Excia. assistiu a um curativo fei.
to numa senhorita acidentada ligeira-
mente e a seguir, acompanhado pelos
médicos do Ambulatório, tomou conhe_
cimento da maneira pela qual ali se tra-
balha e do quanto o ambulatório repre.
senta de útil aos trabalhadores da Fá-
brica e suas famílias.

UMA PAUSA NA VISITA 
*

Após a visita ao Ambulatório o Sr.
Guilherme da Silveira conduziu 0 pre_
sidente Dutra # uma das salas dos es-
critórios onde aos presentes foi servido
um aperitivo. Nessa ocasião foi possL
vel reunir num só lugar uma parte dai
pessoas de maior destaque que foram a
Bangú. Lá. ao lado do presidente, esta-
vam os senhores Turacy Magalhães, Vi-
torino Freire, Gama Filho, Mario Ra-
mos. Mauricio de Medeiros diversos
deputados e vários vereadores.

O presidente Dutra manteve longa
palestra com o Sr. Guilherme da S:l_
veira que a seguir o conduziu às ofi-
cinas da fábrica, visita que terminou
as 13,30 horas, quando no salão de hon
ra da Bangú A. C. foi oferecido um
almoço ao presidente e sua comitiva.

Nessa ocasião — o senhor Guilher-
me da Silveira pronunciou o seu dis_
curso de saudação ao ilustre visitante,
seguindo-lhe com a palavra o Sr. GuL
lherme da Silveira Filho.

O PROGRAMA DA TARDE
j

As 14,30 horas o presidente Dutra.
conforme o programa estabelecido, ia
visitou o Estádio Proletário Guilherme
da Silveira Filho, momento em que S.

Mesmo antes de ser empregado é alvo Excia. recebeu as homenagens da po-
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Toda vez que, reunida uma
Conferência Internacional, as
potências em assembléia não
çhegiam a um aetordo completo
sobre as questões 'que compu-
nham a ordem do. dia do? tra-
balhos — grita-se ptor toda par-
te: Fracasso! Fracasso!

E' este grito que está sendor
escrito e falado em todo o mun-
do a .prop<.£ito da Conferência
de Londres, em que ficou apura
do não aceitar a Rússia sovié-
tica os pontos de vísta das De-
mocracias (para por um pouco de
ordem na Europa, com conse-
quente beneficio:para todo? os
povto's.

íl Coda criança no lar é mais um anjo pa-
ra a mãe cristã, mais um elo de união na
familia.

-..-'.':]'¦

Como não houve acordo, por
que Mokftov "vetou" tudo com
teimosia — o termo "fracasso"
entrou em us0 generalizado.

Ora, desde que os altos re-
ipresentantes democráticos, da
Inglaterra, França e Estados
Unidos, bem apuraram a posi-
ção da Rússia — não se pode
dizer que a reunirão nato fosse
utH. porquanto indica tomo de-
vem agir as Democracias. Logo,
houve resultado, e de vali;a.

Provado ficou que os dirigen-
tes russos outra coisa n5p de.
sejam senão que a fome doml
ne a Europa,. levand0 os povos
famintos a^x desespero C á desor-
dem, para que possam ser ten-
tados eum o* remédio comunista.

Qiiei a Rússia p<u*a toda a Eu-

/.ulação do subúrbio banguense, cujos
operários e esportistas desfilaram diante
da tribuna de honra.

O presidente Dutra, ap^o desfile, jj
foi saudado pelo vej^íaor Gustavo
Martins e P<*lo sei^jw' Miguel Pedro,
quando, tamljéni. S. Excia. receoeu c-
titulo de .sócio d0 Bangú A. C.

jAs 15 liras teve inicio uma partidu
de football entre as equipes profissio-
nais*do Bangú A. C. e do Madureira
A. C.

fim de que todos os operários pudej-
sem participar das homenagens ao pre-
sidente Dutra o expediente geral da j
fábrica foi encerrado as 13 horas.

O comércio, também, na mesma hora.
cerrou as portas reabrindo-as às 17
horas.

Assinado o acordo !
Intsrpartidário

(Contimíação da l.a pág.)
do o estilo democrático de vida,, esco_
Ihido pela nossa gente, e prestando com-
pleta obediência á deliberação do Po_;
der Judiciário. Todas as necessidades e
aspirações podem encontrar, entre nós,
expressão normal e legal.

É, pois com visível e justificado cem.
testamento que vejo partidos democráti-;
cos a celebrar um acôrd0 inter.partidá.
rio pelo qual tive e tenho o maior in-
teresse, testemunhado pela nação. Não-.
me moveu o receio de oposição, por ár..-
dua qu seja, nem é intenção minha^
ibrandar criticas ao meu governo. Oi
empenho que empreguei, ao incentivarj
esse entendimento e resguardar a sua;
consecução, decorria e decorre da con_-
convicção em que estou de que, nesta!
conjuntura da vida nacional, a adminis-^
tração publica e o próprio regime é quet
mais Se beneficiarão com a obra que es.-I
tamos realizando.

Este o objetivo visado: vencer as
nossas dificuldades, cuidar dos nossos
problemas e devotarmo_nos todos ag
uma obra administrativa, beneficiando-"
nos do clima de tranqüilidade que o en.;
tendimento inter-partidário nos propL
ciará.

Ao receber o concurso das diferentes
comissões interpatidárias, sentir„me-el
compensado dos sacrifícios que me im.
pus ao presidir as eleições estaduais e.
municipais ,na penosa e rude fase di
recomposição constitucional, perturbada
por tantos e tão facciosos elementos de
agitação, felizmente já quase aplainados.

Resta.me. pois. congratular-me com a
nação, nesta hora, que é bem uma hora
dedicada ao Brasil, formulando ura'
apelo para que o espirito de concórdia
se estenda e domine também o plano es-
tadual como o municipal, e envolva ou_
trás organizações partidárias.

Quero, igualmente, agradecer de pu.'
blico aos que me trouxeram o sen ccn-<
curso nesta obra de cordialidade brasil"
leira, a vós aqui presentes, e ainda a
um ausente — o governador Dctavío
Man .rabeira — que com tantq previsão •
também lhe sentiu a ncessídade, e arn-
cadamente se esforçou para que se con-;
vertesse em realidade.

E posso assim terminar com as pa. ¦
lavras que dirigi ao Congresso- Nacio-~\
nal na primeira Mensagem em que dei .
contq da situação do país:"De minha parte, o interesse de ne„
nhum Estado, recríão econômica ou grú-^
Po social, deixará de ter a atenta con_ ;
sidoração que men?cer, pel;, circnnstan"|
cia de seu governo ou representante
ocasional filiar-se a este ou aquele dos '

nartidos democráticos e nacionais, ou,
não se filiar a nenhum. O exerci-,
cio do sroverno imnorbi uma consente1,
advertência de equilíbrio e um nerma-;
nenfe conselho de sobriedade. É o en_"3
5eio que os brasileiro; nuis^ram fnnre.?
rler a concidadãos de matizes pnrH.U4
rios divgpíPS, 80 invés de ser um motj_|
vo de pnsiedade. pode mesmo constituir J
mn beneficio para o país. que r>ss:m ex-
pertmenta os homens p os partidos- ?i_.'
multaneamente no exercício das funções
àp governo e de fiscalização.. "

Vamos, pois. trabalhar, de mãos da_."Ja
das, e na mesma seara: a seara dof~
Brasil".

^ 

¦¦;¦'

n

ropa e alhures, as piores calami-
dades, a fim de encontrar ter-
reno para a sua ideoJogia íiefas-
ta.

Sabem os russos dirigertes de|
Moscou que a planta do comunis-
mp não pode medrar e desen-
volver-se senão bem adubada de
desgraças populares com a?-
multidões famintas"a gritar por
pão.

Como, pois, poderia a Russuíl
aceitar o Plan0 MarshaH se es- ]
se plano visa t rar os povos «u-i
ropeus de tãd precária situação?!

Provado tudo isto na Confe-
renoia de Lpndres, nã0 se podeou não se deve dizer que a Con-
ferência da Capi-tal inglesa foi
um fracasso , pois, ac; contrário|
disso, mostrou de modo nitido
O caminho que deve ser~ trilha-
do pelas grandes potências de-
mocráticas e que neste moiwen-|
to estãp com a respc«nsabil«iail
des da direção mundial.

í ("Jornal do Brasil" — 18-1-44]
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Ainda o rompimento com a Rússia
Nã0 há duvida, de que este* fato.

merece ainda ser comentado, embof .
tenha se dado há algum tempo atrás.

Acho desnecessário frisar que as
relações entre Brasil e Rússia eram

\ puramente artificiais. Nunca se ouviu
falar na imprtacãoi de produtos so.

| viéticos em nosso país. Mais^ é natural
A maior parte do povo russo pade_
ce fome e sub-nutrição Quem não tem

para si, não pode pensar nos1 outros.
Praticamente, o nosso país nunca

manteve verdadeiras relações com a
Pátria do Comunismo Só mesmo ra_
zoes de ordem politica motivaram a
criação de nossa embaixada em Mos.
cou, logo após o término da guerra.

E ganhou o Brasil com esta me-
dida? — Nada Muito pelo contrário',
só teve o que perder.

, (Mas, há um certo tempo, mormen_
te após a extinção d0 Partido Co_
munista, em nosso país, a sórdida im-

prensa soviética vem desferindo vio-
lentos e insultuosos ataques ao Bra.

artigo publicado no "Pravda" no qual
o nosso presidente e o Exército Na-
cional, sã0 atacados com termos pro.
vocantes e insultuosos
¦ N*ão preterido aqui repetir ais in-

jurias e os insultos que nos lançaram

Entretanto, quem teve oportunidade
de lê-los, certamente terá pensado:
— O rompimento, foi de fato, a única
medida viável, para conservar a honra

e o bom nome do Brasil.
O governo brasileiro, enviou um

protesto a Moscou, exigindo, como era

natural, a justificação das afrontas.
Os russos, porém nem sequer toma-
ram conhecimento do seu conteúdo.
Devolveram a nota fechada, julgando-.,
"escrita em termos inamistosos"...

Depois disso, haveria outro camí.
nho a tomar a não ser a ruptura das
relações?

Com esta politica insultuosa, come.
teram ps vermelhos um grave erro:
menospresaram o orgulho e o brio de
um povo soberano julgando seu govêr.

•sil. Culminaram 0s mesmos, com um' no incapaz de uma resposta á altura.
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À Execução de Peikov
' ;qfomo já foi amplamente divulga- dade, que o salvou anos atrás, apro-

do, o líder da oposição na Bulgá- .ando a <*ondenaçãjo de um homem

ria Nikola Petkov, foi enforcado na. inocente, que cntou com o mesmo
"prisão central de Sofia, no dia 23 de apoio.
'Vsetembro do ano passado. As nações democráticas haviam pro<

Petkov foi acusado de tramar con-
"tra 

a segurança do Estado e restau-
"rar o fascismo no país. Seria, porém
inuita ingenuidade acreditar em tal

farsa. O único crime cometido por
Petkov, f<â o de haver se desligado
.flo governo, após ter colaborado com

_>s comunistas. • .

IDurante a cupação nazista na Bul-

?sara, Petkov, foi enviado para um

.campo de concentração, conseguindo,

porém, evadir-se. Fundou, então, a
'"Frente" 

Nacional Búlgara", associa-

ção que agrupava os partidos Agrário,
.Comunista . Republicano.

Após o armistício com a, União So-
i ..ética, do qual foi um .os signatários

foi nomeado vice-presidente do con-
selho. Dvergindo do governo, d«emitiu-
se do seu carpq em agosto de 1946.

Com este ato, seu destino já estava
selado...

Num regime comunista, não se admi-

;te um desligamento ou demissão. E
'-todo 

aquele, que comete a loucura, de
fazlé-lo, arca com as mais pesadas
conseqüências... Uma corda no pescoço
como no caso Petkov, ou então, um
pelotão de fuzilamento.

Seria oportuno, observar aqui, uma
^interessante coincidência. Dimitrof, o
I atual ditador .comunista, da Bulgária,
Ijá esteve numa situtação muito seme-

;;lhante a de Petkov. Porém, teve

lanais sorte: —. conseguiu salvar-se.

í-bimitrof não era então, 0 chefe pleni.
tpotenciario de uma, pobre nação esma

so, posteriormente, os Estados Unidos
curado conseguir a revisão do proces-
e a Inglaterra apelaram diretamente
a Moscou para agir na revisão do ca
so. A Rússia replicou que tal ação
constituía interferência nos assuntos
internos de um país? Só mesmo os
comunistas seriam capazes de tal res-
posta.

A repercussãço do enforcamento de
Petkov, no exterior fo bastante for.
te. Na Inglaterra foi considerado um
"crime 

judicial". O Departamento de
Estado norte-americano, qualificou-o
uma farsa da justiça. De fato, um
processo çm que os três juizes e os
promotores so comunístáí, e qüé as
principais testemunha se advogados de
defesa são impedidos de depor, não
é verdadeira comédia? Aliás, proces-
sos semelhantes a este são bastante co-
tima escolhida, para servir de lição,
a todo. que divergirem da pblitica
comunista, nas infelizes nações domi-
nadas pelos soviéticos.

Baulo C. de Brito Filho

No entanto, quem caiu perdendo
com este rompimento foram os pró_
prios comunistas Perderam grande
parte do já tão abalado prestigio que
tinham em nosso país O Brasil, porém
não precisa mais dispender verba,

para manter uma embaixada, que só
teve aborrecimentos e vexames, num

país em que os diplomatas esfrangei-
roc são vistos como inimigos e espiões
Vários paises latino.americanos, tam.
bém se ressentiram com a provocan-
te politica do Kremlin O Chile, após ex'
pulsar os dois diplomatas iugoslavos,
rompeu relaçõeg com o governo de' _to c de Stalin A Argentina e o Me-
xico, "ao 

que parece, não estão em
relações muito amigáveis com as dita.
duras vermelhas.

E a que se deve esta tensão poli.
lica da América Latina contra a
União Soviética? — Deve-se, somente,
á completa inépcia e falta de tática dos
comunistas, nao suas relações com os
verdadeiros paises democráticos do
mundo

Stalin e sua camarilha, precisam se
convencer, de que com paises ociden.
tais e livres) é absolutamente errado,
usar a mesma política empregada • pa-
ra com a Polônia ou a Hungria.

Graças a Deus, ainda somos bastan.
te livres, para. protestar e nos des.
ligar de uma nação cujo governo nos
ofendeu gravemente, e que • julgamos
indigno de merecer nossa amizade.

Uma Advertência
Séria

Cláudio. Lobo

iDa ultima alócução do Santo Padre
dirigida á convenção de homens da
ação Católica, convém galientar ai-
gumas «frases ique são um verdadeiro
grito á consciência dos povos

No começo da alócução, faz o Pa.
pa um insistente apelo: "As frentes
opostas, nos campos de religião e nio-
ral estão ficando cada vez mais distin-
tamente definidas. E' chegado o mo.
mento da prova Estais prontos".

Em outro trecho, o Sumo Pontifi.
ce indica os cinco objetivos principais
para a luta: cultura religiosa, cahtifi-
cação d0 domingo, salvação da fami.
lia cristã, justiça social e, finalmente
lealdade e verdade nos negócios. "

No ultimo ponto, destaca-se uma
frase que exprime uma realidade do.
üorosissima: "A honestidade degapa.
receu da vida social e econômica dos
povos"

Como notamos diariamente — a ve-
racidade desta afirmação do Papa!
ultimamente, a corrupção invade coj
mo verdadeira avalanche todas .„ as
modas sociais. Domina a ganância
até n_s profissões livres! Não só os
funcionários aproveitam das gorgetas
para prestarem serviços mais rápidos
mas também os comerciantes tiram
suas vantagens da gituação anormal.
Já não se pode comprar nada sem te-
mer uma exploração. E o pior é que
os pequenos comerciantes imitam o
exemplo dos grandes, resultando uma
epidemia de ganância que só !Deug sa.
be onde terminará.

Lamentamos que a imprensa foi so_
mente publicado um resumo desta
alócução, mas, mesmo assim, notamos
nela um fervoroso apelo da Igreja
aog seus filhos, §o qual não podere-
mos «ficar indiferentes.

Assinar "A CRUZ" é dever
de todo bom católico.

Católicos!
Na tradicional Casa .A LU NETA DE OURO» en--

contrateis por preços baratissimos, o mana fino e completo

sortimento de ARTIGOS REL1010??^-"10?^^1 ~

PARAMENTOS, IMAGENS, CÁLICES, AMBULAS.

SACRARIOS, TRONOS. BANQUETA? HAR.ÍONIOS

e os mais delicados artigos para Presentes, Comunhão e

Associações Religiosas
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O Comumsm
ameaça o Mundo

O Dominio Canadá, naçã,. sa conter essa nova e contar.-
democrática e cristã e grande; te ameaça do comunismo
amiga do Bras_,«l compreende
bem a grave ameaça que o co-
munisttiOj envc/lve para a mundo
civilizado e democrata.

Em discurso .pronunciado pe-
rante a Assembléia do Partido

Em certo trecho de sua oração.
Mackenzie King .afirmou que
comunismo é uma tirania não
menor que a do nazismb". E
acrescentou: "O « Comunismo
confia chegar ao resultado que

Liberal, Mackenzie King acusl.u apetece m-ediante o: emprego <h
o comunismo de procurar minar, força e sua finalidade é o domi-
o.' governos democráticos e o nio do mundo. Aml<_ ds siste
comparou com 0 nazismo.

Indicou King que o cDmunis-
mo 'constituía uma ameaça pa-
ra o mundo já que 

"era um lo-
bo) com pele de cordeiro" e que
na sua opinião a tarefa do Par-
tido Liberal, no futuro, será a
de defender, a liberdade contra
o perigo.

O primeiro ministro canaden-
se também assinalou que o mun-
do &e encontra em posição ex-
tremamente pertgclsa e fez um
apelo _á ONU para que forme
uma força interncional que pos-

Medicina e Sacerdócio
Quem estudou História dai lígíosos, comecei a achar o fio

Medjiioma sabe que primitiva- da meada: os pecadores são, ine*
mente, a medicina era exercida xoravelmentS^portadores de mo-
pe_ts sacerdotes, isso em todas; léstias. O homem normal é na

•K So' • uma coisa sabemos: é que não sa-
foemos nada.

Universidade
Católica

O Presidente da Republica assinou« de
cretor reconhecendo os cursos da Escola
Politécnica da UUnirersidade Católica. 0

gada pelo comunismo, mas sm, um' **°. W «• ^vestiu de solenidade^ rea-

simples seu diante dum tribunal sedento lizou-se' "° dia 21 ao corrent^ no Salão

4e sangue! Era acusado de ter incendia-
ido o Reichstag; e faltou para ser con.,

B*denado. (Deve hoje a, vida, ao sentimen

Amarelo do Palácio do Catete, com a

presença do Sr. Clemente Mariani, Minis-
tro da Educação, dos membros da con-

lo de solidariedade que contou em todo 
' 

gregação da referida Universidade e do

o mundo, pois estava de fato inocente Sr. Poulo.Lira, sito-chefe do Gabinete Cr" irro do Moinho Velho, localisado além do

as religiões conhecidas. Médicos
do corpo* e do espirito, eram os
sacerdotes considerados verda-
deiros emissáriqs da Divindade,
pelos altos poderes que só eles
possuiam, de restituir a saúde
e a calmia a quem delas neces-
sdtasse.
. O sacerdote que tem o coração
cheio do amor de Deus^ irremis-
sivelmente, nã0 poderá deixar de
ser um grande apiedado das mi-
sérias das criaturas humanas. E,
ànversam-lnte ,v_rios méd/ícos
sinceramente dedicados á sua
profissão, têm sentido nascer em
seu coração um grande senti-
mento de piedade pelos pobres
mortais e se têm feito' sacerdo-
t es, a fim de estarem mais per-
to das suas dores e mais de per-
to píoderem co^mipreendêlas e re-
mediá-las.

'Eu já era cafrequista, havia
alguns anos e precfcupava-me
com os iproHemas do erro e do
pecado.procur.ando achar um
meio de cpnservar os pequeninos
da Ia Comunhão fieis ás promes-
messas do Batismo. Mas era com
muito pezar que via muitas pes-
soas, nascidas e criadas na Re-
ligião Católica, desertarem fre-
quentemente das suas fileiras,
procuraaido religiões outras, onde
se sentissem mais felizes.

Resolvendq mais tarde fazer
um curs0 de Enfermagem, sem-
pre cDm cs olhos fitos em Deus
e firme nos meus princípios re-

turalmente bom, tal como Deus
o criou, para a gloria do seu no-
me! Nem se poderia justificar
o grito de revolta do pccita, quan-
do exclama*1: — "O' Deusj Co-
mo pudeste criar tãoi imperfeita
a tua criatura!" O homem só é
mau e imperfeito quando se afãs-
ta da lei de seu Creador, que é
Saúde, Felicidade e Paz. Há, po-
rem, felizmente ,meios para re,
cuperar todo o bem perdidt_> e
este éeneontrar um bom sacer-
dote que seja médico, ou bom
médico que seja sacerdolte!

A pobre criatura humana, ati-
tes de nascer, já trás a desgra-
cada herança dos seus ancestrais.
O meio, as condições de vida.
traçam-lhe o rumo desastroso em
que fatalmente naufragará _ se
mão amiga o nã<_j conduzir.

Ocorreram-me estes pensamen
tos ao ler os necnológifDS á res-
peito do grande e benemérito
pediatra, Dr. Oscar Clark, co
nhecido e admirado por todots os
que, desta ou daquela maneira,
puderam conhecê-lo e admirá-lo-
Labutando em um setDr em que
maijs de perto lidamos com o po.
vc)t representado pela sua cias
se média, que não é dos granfi-
nos superalimentados e bem as-
aistidos moralmente, nem a dos
párias, deserdadlos completamen-
te de tsdos os bens, o trapo hu-
mano das favelas, felizes ainda
quando a mãe lhes dá o direito
de viver atirando-os na Roda

mas (o comunismo e o nazismo)
adotam proce.sos análogc_i po-
rém o comunismo conta um raio
de ação mais amplo.

O Sr. Mackenze King, em
seu discurso, disse ainda que
os comunistas aspiram a criar
a inquietação em todo o] mundo.
e, por métodos escusos e sub_
terraneos minar td sistema social
atual existente em váril.s paises
Em seguid, o "premier" disse
que para vencer o comunismo
nã0 basta adotar uma causa
negativa, mas, sim, uma doutri-
na social "mais 

perfeita e atra-
ente que apresentada pelo co-
munismo.

ABERTO O INVENTARIO DO BISPO
DE NITERÓI

ASSALTADA E DEPREDADA A IGREJA DE S. VICENTE DE PAULA, EM S. PAUULO

..TO DE VANDALISMO ATRIBUÍDO A UMA VINGANÇA DOS COMUNISTAS

S. PAULO, 22 — Meridional) Os co
munistas, orientados por Ressoas desonhe_
cidos, praticaram pela madrugada um
um abominável atentado contra o templo
católico de São Vicente de Paula no ba-

Só mesmo esta forte pressão exterior
conseguiu salvá-lo das garras de Goe-
¦Wng, naquela. ocasiSjo*

Os nazistas foram obrigados a res-
Bltituir-lhe a liberdade, enviandolo pa*

ra, a Bulgária. Foi nomeado, logo

após," chefe do Kominter Central, em
«ElMoscou, arece que o seu processo

•sensacional, na Alemanha, lhe havia
liado algum prestigio.

Mas hoje, estabelecido no poder, o
_____!_'

_________'.

Sacoman perto da Estrada do Mar.

Há algum tempo,, quando se faziam
intensas propagandas de caráter. ."ca-
munista e estava o extinto P. C. B. den-
tro da legalidade, houve entre o paro-
co dessa igreja e um grupo de extremis.

tas um pequeno desentendimento. Que-
riam os adeptos de Luiz Carlos Prestes

obrigar que o padre Horta deixasse que

.idade a iniciar o ano com on seus cursos i 03 comunistas pregrassem cartazes ' nas

vil da Presidência da Republica, que leu
a integra daquela resolução ,ante_ de (he
ser aposta a assinatura presidencial.

O Padre Leonel Franca, reitor da Uni-
versidade em nome dos corpos docente c
discente da Escola Politécnica agradeceu

ao general E_*ko Dutra a solicitude que
demonstrou no sentido de apressar n as-

sinatura do decreto que habilitou a Univer

de pojitécmica oRcializados. Respondeu

_ue faz (Dimitrof? isa com os pés em nome do Presidente da Republica, o

|aqu<l_e mesmo sentimento de solidarie- ministro da Educação

paredes da igreja Não acedendo aos de-

signios dos comunistas o padre Horta re-

cebèü varias ameaças de ter a igreja in-

vadida e depredada o que veio a sen con.
sumar.

E o assalto obedeceu ao movei de vin-
gonça, não resta duvida. QQuolquer la-

sabemos, aqueles que se interes-
sam ainda ípela sforte dos seus' DEIXOU APENAS, MODESTO PRED;
semelhantes, o quanto é árduo e AVALIADO em' 30.000 CRUZEIROS 

"

por veze. ineficaz o trabalho de
todos aqueles que lutam para A requerimento da sra. Maria Pereiro
lhes-dar uma melhor sorte. | Alves .mfie de Dom José Pereira Alves,

A escola primária é bem a Or- bispo de Niterói, recentemente falecido.
ganização onde se pode lutar pe-j foi iniciado no cartório do 10° Oficio, o
lo melhoramento do individuo e processo de inventário dos bens daquele
da sociedade em nossa pátria.; prelado, que correrá pelo Juizo da 2-» Vo-
O dr. Oscar Clark encontrou O ra Civel da capital fluminense, patrocina-"nght man" idealista construtivo do pelo advogado Hamilton Xavier,
denciar as suas qualidades de Ao que constava no Foro, Dom José"right mn", idealista construtivo Pereira Alves teria deixado .penas, sn»
dentro do seu próprio "métier". ,prédio cujo valor aproximado é detrinto
sem precisar buscar algures. mil cruzeiros.
longe da sua profissão, elementos
de notoriedade profissional.

A' sua memória de batalha-
dor rendemos esta modesta l.o-
menagem e que o seu belo es-
pirito imortal possa da Eterna
Morada inspirar fDUtros. médicos,
igualmente consoios de seus de-
veres e que pratiquem a medi-
ciua como verdadeiro Sacerdó
cio

P.fof. Abijgajl Sarmento

Qf._AND|qs ARCAS DA GRÃ-BRETANHA

DESTINADAS AO TREINAMENTO DAS

FORÇAS ARMADAS

LONDRES — (B. N. S.)— As forças
armadas e o Ministério dos Abastecimen-
tos da Grã-Bretanha precisarão de iluminado de forma a não haver sombra
1.027.000 acres de terra para o treina, alguma. Depois disso atravessam um for-
mento militar, para acomodação e experi- "o de 300 pés de extensão para secagem
encia de armas. Esses dados foram forne- =======^——-
cidos pelo Livro Branco que acaba

* A paciência é a riqueza dos infeli-
zes.

C Castelo Branca

PINTURA A PROVA DE ARRANHÕES

LONDRES — (B. N. S.) — Os carros
Austin estão recebendo agora pintura com
tinta, de fabricação britânica, que é ap.i.
cada em ama camada cuja espesura é -
dobro da normal, e que não arranha nem
enferruja e pode suportar as condições
climaréricos mais rigorosas. Na nova ofi-
cina de pintura da fábrica em Long-
dridge os corpos dos carros passam, a uma
velocidade de 7 pés por minuto, pelos
aparelhos de pintura a jacto colocados em

um túnel de 130 pés de cumprimento.

de
ser publicado pelo Governo, estabelecen-
do^ Un detalhes as necessidades de cada
ramo das forças armadas.

milhões de ocres já foram liberados e o
o restante poderá ser abandonado tão lo.
go tenha sido inteiramente limpo das mu-
nições não utilizadas. O memorandum dei_

Salienta a publicação que um terço do Xa daro porque os meios ^^ n5,
total dos acres necessários se destina podem ser adotados. Entre esse- figuram os
aerodrontos, farteis. trobalho3 de defe. ,e que 0s regiões deverÍQm situa_ ^ dJs.
sa e outros estabelecimentos permon,... tontes "highlands" 

da Escócia e na Ir-
tes S.gnifica isso que o povo britânico |_nda do Norteou inteiramente fora da
e solictiado a ceder um acre em u_da _; .-Bretanha. Salienta a publicação que o
56 para o f.m da defesa nacional. Esse tererno deve estar dentro do alcance
pro,eto noo é desarroado, uma vez\e n2o razoável das unidades, cujo localizoçóo é
será completamente proibido o aces» ás do.minada ou por considerações estrato,drao que houvesse penetrado na igreja terras destinadas ao .reinam*...- •__ ¦ -

. . ¦ ,, . ... . A 
u"nnaaas ao treinamento militar, nicas ou pelos quartéis. Isso, contudo, não

teria levado consigo objetos de arte c> O povo britânico continuará a __.. _!__*_ • -V
_ •¦• , • . .. . unuu.a a ter direto s .mfica que todas as conseqüências noo

utensílios num valor superior a dez mil de passagem emJ.em mais de metade __- • j .v, « , , . , , ' ue "«eraae ae soiam examinados ontes aue a terra se
cruzeiros. No entanto, foram praticados sa óreo, e além disso nS« c». . . -

, : . ... _. ' ^ S0' nao serao "e<- _ destinada ás forças armadas .Suas exi_somente atos de vandalismo como a des- didos para a produção de qêneros alim_. _ « - 1,.„;.=. Aa „„ • „tiií ¦¦« .' , . . . v ' gêneros aiimcn. genetas soo confrontadas com a crescen-tru.çao de vários objetos inclusive os co.; tidos .muitos campos de valor Do. . _ _ • _ - _, 1 
'- 

.;t _¦ ... 1 v e va|°r. uos tç dependência da nocoo da produção agn-fres embutidos nas paredes. 700 000 acre. -_.<_;__-i__ . * »>_•- <-« hiu . »

n n , . \ i.- . 
' 

, 
destinados ao tremomen ,-,'a. e a grande necessidade de aumentar

O Cardeal Arcebispo, logo que tomou ( somente 14 por cento podem realmente rer
conhecimento do ocorrido, demovido pon
a residência paroquial, de onde, em cor.
fejo, sairá no próximo domingo para rer
entronizado no templo.

As autoridades policiais determinaram
a insta-roçõo de inquérito para identifi-
car os assaltantes.

5 abastecimentos de madeira com a pro-
a agn- ...ç,..0 metropolitana. Por outro lado, sa.

de rã0 também preservados os locais pitores-
a ser usa-. Cos e a beleza da paisao-em assim como

merecerão cuidados especiais as fontes de
Durante a guerra, mais de 11.500.000 águos,-a ^esca e a caça. Nesse sentido,

acres da Grã-Bretanha foram destinados serão tnwidas as autoridades municipo.s
pelas forças armadas o0 treinamento. De* e as sociedades recreativas

classificados como terra boa para
cultura. A maior parte é constituída
áreas de pastagem e continuará
da para esse fim. J
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