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f) ｃＨＩｾｦＳｬ＿ｾｦＳｾ｛Ｉ ＨＩ＠ ｾ＠

() ｾｊｔｕ｛ＩＨＩ＠
nao dn (>nl(rega!lr que te r.- I 
p )g ma I nt fI< I o I" "pria L 

,tlh" I, o ti 
0\ ri 111111 

n rte porque o "" .. lho" o qUl'r 
I n Jll'1ll faz parte da ｡ＺＭ［ｾｯＨＧｩ｡ＨＺ￣ｃｬ＠

ｧ｡ｺＨＧ｡｣ＱｯｲＨｬｾＮ＠ não ｾｸＨＧＨＩｧｩｴ｡＠ pn.lo • 

tl':'<to:-; para "matar" aulas. 

O \Prd,uleiro filho de :llana (> • 

o P I L O T O 

\ "" um pl' 

e perlll' ot lo Por esta ra 

h t.1 r \!, ogul .. r que fo ,e 

moi 

p o 

cmr-reencler uma \ lagem 

rte do Caoa<lá (orno aJu, 

te \ lnhtlm comigo um jovem 

3\ lador d" mmha "a e e o.Im ho. 

m m de e o n u 

n 

o n o \ OH com pleno 

mamo 

u di m n: 

W\ 1 Ilr \, d 

\ I ｾ＠ h.na e 11 p rf.'lt "TI 

T O< o feito uma 7 O ml r) .-
r:! "c'pente olhl<ln por Ur.-d 

temp< t de e ne\ e 

rtra '> ｖｾｮｦｬｬ｜､ｩＢＬ＠

'la!la '0· 

o r eixou de 

ｲｬ･ｭ｡ｾ＠ LrumenL C01Tleç 

congelar (" .. rregando- e 

('om ne\e e gélo, o a\ lão era diff 

cll rll! Ihl'lglr. As provi.ões de com. 

hu Livel .. tavam e exgota ndo. Os 

f gl<ete ROltos por meus compa. 

nhearn> nutllizava·os a tempesta. 

de 'ão pOdíamos de cer, porque, 

"gU'ltlo os no sos cálculo , achá. 

\amC'-nt voando ohre uma e ten· 

a flore ta A on elhei ao doi ou 

tros de saltarem e tentarem sua 

orte na tempe tade Reluta\'am 

. 'ão glhta\'am de confiar· e a um 

mundo lIe,conhecido de uma venta. 

nla rle feita que arrastava Lu(lo con. 

Igo. Fmalmente, porém, quando 

trnhamo gazolma apena, para uns 

. fole f' 1n(,'1T Inl o e )la· 3 'n. r Ir P r grande urpresa ml

nh ,uronnou me que eu ｾ＠ la\· .. 

mlllha c rte r..l num 1101· ＮｉｰＢｮｾ＠ I uma dua, mllh.1 (lI' um3 

pronta\ do me par.1 pu alclel.1 qlW tlnh Itt'ITI1.nclo no únl-

mh", I\lIm o meu I'" tO(OIl 

num ｲｾ＠ lI)Jl'lltt' num clo:-õ Jad( f () 

iH la<) espalhando artigos de pron· 

to ocorro e meu hvro de oraç"e-. 

Cm ... antinho fie • ·0 ｾ｡＠ Senh01'a C3n 

'1 lo·me" par,) a __ J. 

J m OU\ I llm 1 \ ql 

illI pules! ｾ･ｲ｣ｬ＠ .... al\o 

,.. E Id\d tdO õtur h<lr 

cn ar me e autom I 

ＨＧｏｮｴｮｾｬ｣＠

nho 

(.1 n) m p lrh ven('(lr e Que 

da li los mp\1s movimentos ･ｾＭ

tnva a('ertado A voz ainda parecia 

falar-me. como e ne.., .... e do ('oral - ) 

da me:ll 'empe tade que jO"II\ a ) 

meu \ o le um ado para (' outr) 

QU I f 'ha ê",1 FIZ o ｾｰ｡ｲ＠ ho de 

cer, ri cer 

O combu tfvel era tao pou/'o qUl' 

o medHlor Já não marcava , De I'e

pente, ahriu·:-:e um buraco nas pesa

da nu\en e lohnguel um campo 

e uma ci'r('a de arame farpaelo !l1!'_ 

cúnicamentE' dei uma \'olta E:' aos en 

tel o aVIão, ôhre o 010, deixando.!) 

d 1ízar Parou a um; três metro 

da cêrca. 

De eml)"rquei e pu<·me a caml. 

nhar ao longo ela cêrca, sahendo 

que, ele qualquer jeito, en('ontraria 

um ahrigo Tendo pl'rcorrido uns 

r,()O m Lro." cheguei a ca a ele um 

colono Expliquei o meu ('a o ao 

demo e'pantado e I!le conndou-nll' 

('O l mpo 11\ n\ eXl tente em toda 

aqu('la reglc.lO. e que unha efetuado 

mmha elesclda soh a proteção rll' 

um alto outeiro que quehra"a n 

fú la d.! tempc ta( e 

M dnl ()mpanhl'1 " d ego· 

101m IC) ,10 -tO lO ... alvo:-. e ｾｬＨＧｨ｡ｬ＠ ,1m 

1 aldE'l,l Examlnmro o no ... o ,1\ 1-

U' fIlPOlO" ah:;un:-. lJgcll n ... ('011-..['1-

tos n)..... In:-.tl umento • ･ｮｬＧｨｾｮｈ＠

Ch t 1Hlll(· ... e pu'-emn-no ... a l'ctnllnho 

ｰｾｬＦＮｬｬ｣ｬ＠

r UI pr Jn"lO\ H!O e utruJo por hr,· 

\"UI'a. mas, nao ｰｯｾＮＮ［ｯ＠ ｡ｦｬｲｮｬｾｈ＠ qu ｾ＠

t'I'd hravo . 'âo ｦｭＮ［ｾ･ｮｬ＠ aquele ｾ｡ｮﾭ

linho ele ｾ＠ ·os ... a Senhora e él voz 

lnandando·me ｰｴｾｲＮ＠ e\"l'l-al\ eu lC'l'Ia 

saltou'o ('( m ° outro, dOI 

\ e peni'n('1 deu'me uma no\ a 

luz ilhl e o que ｉｾｮｬｦｬ｣｡＠ a c ,"fl.\Il 

ｾ｡＠ em Ｑｾ Ｑ［Ｎｮ Ｎ＠ Im oquei·a mais dI' 

uma \ ez de.de .. ntão, e o meu,; pe· 

didos nunca ficaram ｾ･ｭ＠ respo ta" 

AS VACAS DO PAPA 
Por ol'asiao da sagração do Bispo 

:llonsenho\' Deprimoz, o rei Rurla. 
11Ig\\ a de Ruanda (Africa). segum. 
do d antiga tradição na<:iona1. pn'
, .. nteou \J Santo Padre cum 29 va. 
la, (11' chifre; compndos Tal pre, 
,ente slgOlflra o reconhecimento 
de Sua Santidade como soberano 
remantl': pois somente prínCipes 
qUE:' exercem o govêrno ｮｯｾ＠ seu" 
I'e,p pai <,s. recehem pre,entes tão 
valluso. O pnn('ipe a. Im chstin
gllulo participa, por a:slm dizer do 
ＱｾＩＨｬ･ｬＧ＠ l' dO:-i ｰｲｩｶｩｬｬｾｩｯｳ＠ ｲｴｬｯ｡ｩｾＧ＠ de 
lluanda. S ｾＺＮｔｬ｡Ｌ＠ () Bi po Dep,... 
11l0Z, oh!';('l'\ ｾｬｮ､ｯ＠ por ... eu turno {):-. 
('o lumes .E:.'11l \ Ig'ol', pO:-. a V<1t'Hs 
AOh () ｣ｾｬ｣Ｑ｡､ｯ＠ da jovem ｲ｡ｩｮｨｾｬ＠
que. ､･ｾｴ＠ arte, tornou-se "pastora cio 
Papa", 

t UlI.! a h( í)e e faz 03 tema •• 

C'l'IlH'31 ｮｾ＠ professore que ｏｾ＠

antm, ahe que colaI" 110 "'2mh 

ou do í.lmlg'1I não adianta E twla 

IH 0(> • lllP mo quando há pus ibil 

cladt! dp ('Ia nao (lI {lm ｴｃｈｮｾ｣ｊＮｉｓ＠

S,; ｉｾＩｲ＠ l'1 memhro <lo (' :11 mn 

gUl-m .. ｉｃＧＬｉｏｾ｡ｲ￡＠ um hom lugar na 

aulas 1'; pre<'L<O ser congregado g 

nUlno. É preci 'o querer reiJ.1izur 

id('J I mariano 

SOZI :\'HO, Por Richard E. Bvrd 
Companhia E,htora . 'acionai. 

São Paulo; ｈｊｬｾ＠ - Byrd, o famo:o 
explorador e cientista, de.;creve ｮｾ＠ '. 
te 11\"1"0 a :"\uas experiências nos ge. 
lo da n!ártica Conta·nos a, ma. 
rm Ilha dn céu austral, a fúria das 
tempc !ade- mconti,la, o frio que 
faz congelar ('\.h ln ... trumento;; me. 
ｴｾｯｲｯｬＴｊｧｩＨＧｮ＠ ｾｾ ｡ｬＢＬ＠ lnterp:-. ante. po
rem, I! o que ele nos diz ,;ohre a 
luta;; C'ontra si me:-;mo, "ôbrfl' a a 
c·elbão 'e ua alma que, apro\,el, 
tando a natureza como e'cada. che
g'ou ilO eu Criadol' \ qllela -olida 
de ｱｵ｡ｾ･＠ ,eb me ... e no meio fi 
g<'lo e da noite polar, quando esta, 
,a privado dt" todo allxílio huma
no, quando o.... eus ｡ｰ｡ｲ･ｬｨｯｾ＠ ra. 
lIiofonl('(h (' inutilIzaram. quando 
gaze:-. venenosos o levaram a um ｾｳﾷ＠
ta do de .extreml fraqueza, aquela 
oh lao 'ligo. foi para êle um venla . 

rleim retiro espiritual llyrrl é um 
pxemplo \'1\'0 rle como a \'erdadeira 
('!t:'ncia. longe de op6r· ... e à fé, con. 
eluz a Deu, "Sozmho" ｾ＠ um livro dl 

rcHll e \'aln r 

f)ETI '\'OS TH .\(,I('OS. Por :'far 
uel ,p \l, ,t - Livraria ｊｯＬｾ＠

ｾｉＩ＠ mp G, R ) ue .Janeiro; I'lI1 _ 
t. de lamentar Que não se pubh 
canl ｭ｡ｬｾ＠ h\'ro:-. como êste "De 
tl11(h TrágiCOS" re\'ela-nos o appr 
ｦ･ｬｾＧｯ｡ｭ･ｮｴｯ＠ ｾｲ｡､｡ｴｩ｜Ｇｯ＠ do Duque e 
da Duqueza de .\ lançon, represen 
lantes de duas naçõe,. ｾｉ･Ｌ＠
('O fer\'oro,o desde sua i 
('t)n"pr\ a e refina !-'ua 
att'a\·es de todas as nl'r<,"" 
mfortúnios A dUQueza, 
ques da Baviera, . 
darle num ambiente 
"lia prática da 
num ｾ･ｮｴｬｭ･ｮｴ｡ｬｨｭｯ＠
que ,e atisfaz com a 
da· ｾｉ＠ and",; fe,tas do ano ･｣ｬｰ＼ｩｩｴｾﾷ＠
li ('o. :\Ias, a influência discreta 
mando, as Inll1neras pro\'ac.;oe 
ｧｬＧ｡ｾＱｉ＠ de Deu, elevam esta alma 
,,)Ihida i\ alturas resen adas 
santo, O 11\ 1'0 que nos fala de t 
IstO. n.1O é hiografia. nem h 
nem romance. mas, ｾ＠ tudo 
grao ,,1(>\ lido \ leitura 
nu!. ('nn tltue um \ erdadein) 
)):1)'a toda .... as alnlas. 

- Outra ohras cu I.! leitura 
coml'ndamos: "O Discl[lulo" 
Paulo lIourget; "A Famíha m",' 'r"'" 
l"lI' Rt'nl' H.lzm: "O Papa 
!O", por n .. rtrud \ on Le Fort 
rodo, ua B. .\. E,. ec<,:ão: c, 
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