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Troca de sangue 
mo lo,.} ｯｾ＠ I)wn 

\ as t ,l'; ＱＩｉＮ｜､ ｾ ｮＺ＠ ｾ Ｌ＠ fi 

'" ｾｏ＠ \ tr('c cLCh 
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n: lz: .. )(\ ('ada unl ,1\_ 

IPl puuco dt, Si" "u 
I)())klll·nn Ih- (, 

\ ' rda de UI JlC'rt .... llf 

',te h,l :-: _ ifllclo,,; 'I \If 

P ｰＨＧｬＨｾ＠ outn 
le .1\1lh . lC'lehr.HIlos 

Prfldosí.s!'lIno ｓｾｉｉｬｌＡﾷ Ｎ ｈﾷ＠ Ih 
\ ',ldnr (I':'Hlllel(, ｾｾｬｉｧ｜ｬｴ＠

.1 por 1,:):0; att· ...,; ü'tiw, .. 1 

r ｾｵＨＭ '1 '...1(> t .lllL i \"PZC'" 

l'OIIl ( 11 {):-;sO 11,1 ｾｾｉＧ＠

l c .. lrlnta 
lIril t':--.\.(l trota de ｾ Ｚ ＱｉＱＮ＠

I,u para toda a l'tpl'n! 
ｾ＠ ... 111 ｚＧｬｃｉｉｾ＠ ('(Im .1 es .. 's 

nr ｲ ｌ ｴＮｾｲＮ＠ l'ln 1"),0"':3,1S (ora 
101' :10 cll\'!)Ul ｾ＠ .. ll\" ... dur 

""' ti lún •. .l (' o {\ntl'.,Ías. 
f't'lno..; eh'r-'a,lwnlP fidç; 

nor 
Ｌ ＢＧｲＨＧｾ｡､ｯＬ＠ ti realirfade é Jllab 

J (i.lIe a {iC'("...;'l. A t1'o('''1 elE 

e entre Crt ... :o c ti é reflli· 
Será que t('u amor tiln'hém 
Idade? 

UM "VIVA!" PARA O 
REA)ER'S DIGEST 

n 

ｬＧｉＱｩｉｾ＠ ... M .1. :\ 1.1 ,:> dcs'c 

ｮＨｬｾｬｉ＠ h'l' e l>1g:C-:.t" ,mi .. h 

ｴｬ［ ｾ Ｇ＠ J ( ... : i.,lPOI t n,cia (';lI\ ; l_1 

I,agunla '''\\Id' IHI1 ;1 ... ｴＧｮｾ￭＠

\' tO\\ ｾｵ､＠ ":p:iin?" t )'01 

", dclopt:u' IhlLl lH.lltlc.1 ICl' 

d para l'o111 a EspanhJ .. I 
'\ Sl1oí'l ('1lt.ca é:.I atitllde 

pllca\'p} ＨｾＺＺｈ＠ P ｾＮ＠ A. para C'uHl 

ｾ＠ 1' : 1iJa"1ha de FnllH n. 
PU"CI,>r, :'IJ{O i.. ... ｲ｡ｺＧＭＩＬｾｾｲＮ＠ ('u lu7.idas 

parcl ｬｾ ｬ ｾｩ＠ fie:"1" a cxdu:o (Ia ｅｾｊｷﾷ＠

t 

{J autor refuta as urna 
ｵｭｾ＠ T-;P1 r.cg'uida rneilcinlla fi 

Dl ti.n(_ iã ('('orclIlLc'a d:tf lt Ir. h,' 

n 

.. I p;::pel Il i) (If\fpo;;;.a "f. U11 " 

guu ｲｾ＠ C:OI1I.I'-.I a ｉｾ ｬ［Ｍ［ＡＢｉ＠

a alCl1I :tO ＮｨｬＧｬｾ＠ ...... I da· 
.\ nfl'l<,n s (ti E:; Ja nllé.1 ("0111 a 

L.::tJfJ ｦｊＱｈｾ＠ ｾ｣＠ J'cs5pnte cltl ｩｬｬ ｪ｜ＧｾｉｉＧ＠

I'n que e ｴｲｵＮｴ｡､ｾＱ＠ a ,,!tI ri:l ('( 

m\..m 'Ias ! ｾｉｊｨｬｩ｣｡ｳ＠ hispano lllllC 

I'lc"r1as que mantém , úm eln um 
\".vo Intercâmhio tulturnl 

Q\le ｾ｡ｬｬ＾＼ｩｭ ｯＬ［ Ｌ＠ n "Hcadel' ' ; Dl
s\" é 1\ 1>'" ｭｾｬｲ｡＠ revista rie d 
ＱｩＡｾＱ￭Ｑ￭＠ largá (Iue, cllr:.josamf,nt 

l'rtrá na lIça ｾＡｬｬ＠ fá \ '(J!' (li ! 110\ pll. 
I'l:ah.,ente. COlnbate fi rell'!' 

elho !.!!m foze! ' ＨＬｏＡｬｉｽＱｲｏｬｬｬｾ＠

puni o H.p"',lIel' 

Florianopolis. julho dt' 19 19 
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ｅｾＩｴＺｏｴａ＠ HE GlnmRA (XXXV) 
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I ,Nt,. •• . :·."u'1' I qllt ｢Ｎｬｾ ﾷ＠ tloi 
\p(JlltillIOI'\.. :J II -·,AI. 

IIV (I f'f Ｑｉ｜ｴＮｾＱｬ＠ ,( ot ｈｾＱＱｴ＠
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(2) ('uill Ch Ih l"H. lc- 1,I)('Iu.'::> li!:; I:ull 

Ｌ［ｮＮＧＶＮｬＨｬｵｾ＠ l' ｣ｾｬｬＱｬ＠ (J (I, IK1 '1 Ild< 

apontull'll1 tOIJ ..... S .1S \'(.';tlS li JH'\! 

nçd dt.' cada U 11 (' ..... s ｬＧｾｬｬ＠ ;;.):.-; rh 
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('Um('lIttIlW"': . 1) l'ül'd. (>st(' caro 

go ｣ｳＨＧｯｬｨｈｬｬｬｾ･＠ ＨｏｩＱｾｬＧ｣ＺＺｾ｡ｲ＠ los q lW H 

listinguatn 1'01" .... ｕｾ＠ ponlUahdo.de t" 

ｦｬ､ＨＧＱｩ､ｾｲｊ･Ｌ＠ li ｬｴｾ＠ tll ham v('nlatlf\l! o 
Illtt'I'C:':,C pela ( " I t; ｾｬＧｬｉｓ＠ ,11<"111 

!lI ｦＬｾＬ＠ -' c21 Elll \,- -z dll lt!!l h\'l(J 

lililt.lS \'f'Z( 

'"", ｬＬｩＩＱｴｾ＠ .. , c ull 

1.10 nelhol" li 
JlhHI •. H' em !lU;1 

" s. ldll..l paril o ｉｾＬｊ＠ ciO.' AJllIllld 
101 Ui. o\ltra ｱｬｊｾ＠ fique :-iempn: :1 
､ｩＺＢｰＨＬｾｉｾＧｾｉｏ＠ do )) d('(" lu l'. - (3) ｦ Ｇｾｳ＠

ｴ｡ｾ＠ l!SlaS ＱＱｦｾ＠ flvCjlléndas 
guel Iludas \1(' arquivo ti:. C)[ l' 

'riio 

o. "in ImlltoS CD.I'OS, para 
ｆ［ＨＩｬｴｾ･＠ (t adJnJ:;$ão de t:an· 

0111'(' .1 ｰｾ｣ｯｬｨ｡＠ parn t\ln 
na ( ;\i. 1111 

r'" 
ora 

ＨＨｾ［Ｚｬ･ｬｬ､Ｎｬ＠

dil l'M 
ｦ［ ｾ Ｌ＠ 'O LLitt r' tet1l 1111 !-o'-"\l {" rgfl :t 

ｉｾ＠ Ｈ Ｇ ｯ ＺＱｬ｜ｬ ｦｬＱ ｾｬ＠Il'Itu r:i ＨＧｾｰｬｬ＠ ittl' qli 
fa.zl.'l' l1l1:'t rí'ltn!lIes dH l'(ttliJl"cJ:J 

! .lfI, 111;. 11 j'ql)'O oH II'JllIhl dll 1"llh'll· 

d.II)" ＨＬｬｫ Ｇ ｾｩ｡ｳｴｪＨ Ｇ ＱＱ＠ dit ｾＨＧｬｬｬ｡ｬＱ､Ｂ＠ 11' 

CUl lil' 1I ;'II'W! (11 Ondl! ;-;f' ｊＩＨｈｩｬｾ＠

r ｉｬｾ＠ L ｪｲｾ＠ l·· .. pll'h,U.l nu .):"iIH r 
1111 ck,,; ＱｬＧＱｉＱｉￍｴｬｾｓＮ＠ (1J1l .'.·ll'\'. ｓ ｾ ﾷ＠ t<ll 
Ｈ ﾷﾷ ｾｬｬｬｬｉＱｌﾷＮ＠ LI\1 lIluita!" ('( .\1.\1 l1,tO 

ｃｊＧｾＱ＠ ｪ［ｴｊＺＩｾｉ｜ＢｉＮＮﾷＱ＠ por fultLt ､ｬｾ＠ ll'm})'·, 

tj:). "0 l:uJllado da lJlhliotCl\l 8('

r:, nmflado u U 11 ou ｬｮ｡ｩｾ＠ BihHo

!l·"án( 's. '1) que no' """ e hul'.lS 
dl'll'nr ｩｴｬｩＱ､｡ｾ＠ mo:-.lraráo i1ús <:on· 
［ｮＧｾ［ｴ､ｯ＠ ... o ('atálago (lO:, li\ l'OS que 
)JI1s!'ue n l 'ollgreJ:tar:d'), ｣ｮｴｲｴＧｧｾｬｲ￣ｬ＠

as 1I1'ft..' '1110. lu· .... f11lt>1n ｉｉｬＧ､ｵｬ｡ｾＬ＠ e 

H-pOt ÜJ PIl1 SClI:-: ｬｵｾＺｳｦＧｳ＠ ｡ｾ＠ C(he ro· 

' __ '111 ＱｬﾷＮＮＮ［ｬｩｴｬｬｬｦｬｾｊＮｩ＠ .. • 12) 

("""· ,,t;íriO': ' 11 ;'\lIll1U C\[ tle 
ｊｬｬｉｉｈＩｾ＠ ... pró' ditj('il Ih.'ixar l.1I ('a 1-" 

go .. I ＨＧＨｬｮｧｬＧＨＧｧ｡､ＧｊｾＬ＠ ｰｏｬｾ＠ gt"l rdrH'n 

le Illlwl'-lhH ... Ú o critério lwt' ...... ｾ￢＠
rio }lill ti decidir" Ｈｬｬｬｾ＠ con\'ém a 
cada um. stl a leitura nlterios« ele 
(:<"Ia \ uh'llIe C3}ldCibrá () hihli()te-

rio ptlru tol. lo; ＨＩｮｲＡｴｾ＠ p('h:II" UIll 

(: ... 1 utlan ti! (J tempo n(·('ê5s.hlo parki 
ｬｳｾｯＱ＠ - ｜ｾｊ＠ ">1trNal1lo, ｾｾｴ｡＠ ｉＧｾ＠

êl nlo:-atrll a lmportàntta (IUe ｾ･ ｮＱ＠

.1 billlíofpCa JIllll1l1 Ｈ Ｇｾ ｉ＠ ｰ＼Ｚｸ＼Ｌ ｩｾＱ＠

!rt"'(f', 'lIl1:.1 Ｈ ｾ｜ ｴ＠ cl,' ＨＧｾｴｬｬ､ＮＱｬ＠ tu:: 
ｾｬ ｉｬｈ ｪＧｬ＠ ",p r It '\·t'r!il I tCIlH'1' ｾ［ＢｈＧ＠ I ,lC i 
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MARIANOS CÉLEBRES 
ｾ ｬＮ＠ I ,C'OPHhlu f ., I nllH"l'a d ol 

s(·" ("ong:rpg'i.u{do n'io qUf'" dizer 
((:1' lima garalltia ("ontra (Tllze:"J e 
ｾＨＩ ｦ ｲｩｮｈＧｬｉｬｃＩｾＬ＠ ｾｬ｡ｳ＠ nas IH·O\·"«:()(·:O; \,.' 

dltu'uldades ｣ＱｬＧｳｴｾＱ＠ vida, XO§S.1 Se 
Ilhorn nUIlC':! (\psamparou os qu 
lhe ('ollf....lgraram U vida, EXl'01I,Jo 
\'1\'0 disto f! Leopoldo I I lrTlper-d 

dor da ｾ ｜ｉｴﾷ ｭ｡ｮｨ｡Ｎ＠

ｾ＠ t) 111\'10 tias lnisériils da GHf'r 
dfS Trinta .\nos, na>ceu Leo[Joldo 
aos :' d ... Junho de HiIO. Sua apa· 
rêncla ｅＺＧｮｲＨﾷｲｉｬＱＱｾｴｯ［Ｎ｜＠ ttlh ez no..;. eXIJh .. 
que :-.ua ll'ntHlão em tomar I'esolu .. 
ｾﾷＨＧｳ＠ que, por ｾｵ｡＠ \'{'Z Ilf.>1ll f-cmpre 
foram as ｭ｡ｩＮｾ＠ ｦｾｨｺ｣Ｎｳ＠ por ser às 
\'ez('s, mal d('01h.elhaclo. 

Toda sua vida esltl"U repl('tl clf:! 
ｾｬｉｐｉｉｩＮｉｓＮ＠ Ora ten.' qUl' r!('fpnder seu 
ｰ｡￭ｾ＠ ('ontra o ... ｾｕｬＧＨﾷＨｊＢＧＮ＠ depOIS hou· 
ve ＨｬｊｳｬｲｨｩＨｊｾ＠ na I rungna . E E'n 
quallto ｾｴ｡｜Ｂ｡＠ lutando ('untra Lui. 
XI V da ｆｲ ｾｈ＼＠ .. a, o..;. ｲｬｬｲＨＢｯｾ＠ ntacmn 
110 nos ｳ･ｵｾ＠ dmnínic,s OflE"I1Ulis, 

,h('I(:Jndo até a "itia .. ml·lhe sua (·a· 
pltal, \'Iena 

ｾ｛｡ｳ＠ fOI Justamente em tais pe
rig'o .... extremos que ,'taria Sahtr 
,ima revelou sua bondade e pode·r. 
.. ｾＨＩｩＱ＠ a ｩｮ｜Ｇｯ｣｡ｾＧ￣ｯ＠ de nome da ｾ ｜ｴ￣･＠

de Jesus. o. mu(ulmano, furam 
venC'l(lo, e derrotado" ｾ･ｮ､ｯ＠ um 
dos gE'nel'a.s mais brilhante, o 
('ungi ･ｾ｡ ｴｬＨＩ＠ Prindpe Eugênio. 

Entl ('tanto, as ｧ｜ｬ｣ｲｲ｡ｾ＠ não con· 
Ｂ［ｻＧｾｬｉｩｲＧＺＧｬＱｮ＠ ｡ｨＢ［ｻｊｲｮｾｲ＠ thdas as sua 

t fll( d:, I .l'C 1))Ol<lu n1thtrou ｾ･ｲｮｰ ｲ･＠

ｾｲＮｉｉＢｊｴｯ＠ Ｇｮｬｴｲ･ｾ ｳ･＠ pelas ｣ｩ･ｮ､｡ｾ＠ C! 

pddS ':Irl"". Fundou as t:ni\'erSI· 
c"'ade_ ... clt' llbpruC'k e Breslau, e fa
\ ort'cPU as letras e a ｩｮｾｬｴﾷｵｬＮＬＧｦｩｯ＠ en, 
gl'lUI. 

Quando, lI'" .i (lI' ｾｬ｡ｩｯ＠ (Ie 17(15 
NI', ｲｬＧｾｮｵ＠ :o'ua alma ｾｴＧＩ＠ Cri:lrltH" ｾＬＮＮ ｯ＠

ｊｉｾｬｩ＠ ... l.unrnttlu tl }:l'nl.l Ite \Im pl"tn
dpl' dotado de muita, \ ｩｲｴｴｈｫＧｾ Ｌ＠ la 
llH'lltou ti perda dn h01n('ln que 
('ol1segltiu l"csttluir ｾ｜＠ Ｎ｜ｬＱｾｴｲｌｴ＠ Hla 
pI",içiio importante 

11", tios IftilÍS 
• o,';wes "eI'lIJOS 

p:n...l o PO\'o ｢ｲ｡ｾｬＱｬＧｩｲｯ＠ l' ,,\ tt: tl 

culose. Ela Ilau prcJu1lil-a (l (' 

sõmente, mas tamhém a ｡ｬｬｬｬｾ＠

A Liga Paulisw ('ontra a 'l'llhN
('lIlose celehra IlO dia 1° <11' Julho 
• !lw do B. C, G. dIa ani\'er;;árl 

IIJ prImeira ｄｊｬｬｩＨＧＧＧｾ［ｯ＠ "" h,l\1 
de,t;) \':tcina rOllll'.'" t\'l'nt. 
llIl1 

"O BC'O ､ｴｬｬｬｬｩｊＱｬ Ｌｴｲｾｴｬｬｯ＠

ra Idade ti ｮｬｾＬｉｩＨｬ｡＠ .ll! 
l'oninl '" ｴｕｽ Ｌ ＮＢｲｴｉｕｬｬＮｬＮｊｾＮｨ＠

"C,ta ｜Ｇ｡､ ｬｬｾ＠ ｾ＠ ｲｉｾ ､ｑ＠ pt!la ｢ＮｾｩＱ＠
Há .. I'l'Odlli .. ｍＨﾷｾＮｉ＠ (}(, ｾ ［ｰﾪ￩ｩ･＠ nlgU 
l1Ia .' ê f" rltl·.'idoi !itúlllitlillll'i\tt! \'lIl 
llltl'l t i ｂｉ Ｇ｡ｾｩＩＧ＠

I;' Pl'(U í lbll'l1<.,·Ú(':; au 
uii'io llIuÍs pni""hll ll", 
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R"fI .. ,õ('I." ("ri .... tJ.... por Constc1c.· 
elo C Ylgi!. ｅ､ｩｾﾷ･ｳ＠ :-Ielhoramen
tos, (São Pau lo); s, d. - O 11Ihh"
tedirio terá cliflculda<1e em cl.1'
Rlficar este volumezinho: traln-se 
de uma obra ascética ou filos6fica': 
ｾ＠ uma e é outra cousa. É um ,·er
dadeiro escrinio de sabedoria cris
tlí , Só uma fé vivida é capaz lIe 
Inspirar as páginas que. em 1111-
guagem cr islallna. dão testemunho 
da hondaele de Deus que ｾ･ｲｶｰ＠ de 
base e fundamento a estas rl!fle
xóe:-;. O segundo elelnento e:-;sen· 
cial é a digmdade de filho de Deus 
que eleva ao homem acima de to
das as outras criaturas À luz pro
duzida pela umão <lestes doi, e1e
menlos. Vigll exarnma e reconhe· 
ce todas as fases. toda, a, condi
ções e circunstância.; da vida . E 
tudo tão lógico, tudo tão concluen· 
te_ A editora soube encontrar em 
Frederico Ribas um artista que, 
em delicados e originais quadros. 
conseguiu ilustrar frases escolhi
das. "Reflexões Cristãs" oferecem 
uma leitura sadia e I efrescanle. 

Caricaturas ､ｯｾ＠ Tempos, por 
Belmonte; E dições :'lelhoramen
tos, (São Paulo).!. edição, Omu· 
bro de 1948. - Este volume, além 

- Ao publicar-se a condenação 
de Cardeal Mmdszenty. um ｯｬ［ｾｬ｡ｬ＠
do exérCito português oferecell·se 
para cumprir a sentença em lugal 
do ｃ｡ ｲ＼ ｬ ｾ｡ｬＬ＠

- O ioverno sulço teve que or 
gan lzar novos campos ele refugIa
dos para o enorme número de pcs
oas que fogem dos benefícios (om 

que os comulllstas prodigalizam 
eu. estados satélites ela EUlolla 

Oríenta!. 
(Sehweiz .. Kath . Sonntag:;blatt 

-WII, Sulça) 
- Em Londres, reunlram-,c o. 

bispos anglicanos na Conferéll 
ela de Lambeth Entre outras cou
sas trataram a questão da reunião 
com a Igreja Católica Roma· 

ｾ
ｉ＠ na. Já durante a última guerra , o 
\ 'Dr. Temple. ArcebiSpo (angllcdno! 

de Canterbury (que entretanto Ca· 

\ 
leclu ), mandou ao Papa um tele· 
aram. de homenallgcm, A "Chur· 
ch Tlmu" ob.ervou, naquela ｯｾ｡Ｇ＠

ｉｾｯ Ｎ＠ q UI o Arrebt.pu elitllVa com 
fir me convlccllo de que () con· 

) 

laeto tntr' lila 8 o Sumo PorHUI. 
rll ｾ ｲｬｬ＠ úa máxima ｉｭｰｯｲｴｾｬＱ､｡＠ pa· 
I'li a ｇｯ ｬｩ ｣ｬ｡ｲｬ･､ｾ､＼Ａ＠ tI'1 ｴｯ､ｯ ｾ＠ 09 (lI 
ｉｾｏ Ｇｬ＠ I' lia UI\'A('fiO IlJ hUIlUlnldad 

Ｈ｜｜Ｇｾ ｓ ｴ Ｈｾ ｬ ･ｬｬｰＨＩＸｴ＠ - .Arn9IJcrg) 
- I.eo 13rIlU,)', IIrofeSQor nli Cn1 

de uma sinopse do, aconlecimen
tos ltnernat'ionais mais in1pOrtê'ln
les desde 192!l a 1818, oferece. em 
suas Interessantes c artí:-;tica:; (.':). 
l'l('atUl'3S uma. verclacleira <hl('u· 
mcnlação dos faclOs histórict1, e 
dos aC'lOres do drama moderno que 
le,·aram o mundo onde actuuhnen
le está - à heira cio ahismo. Por 
i:-;so. a ohra não somente clh"crte, 
mas inslrue. E faz pensat-

o "rind plo do 'lllndo. por EcI 
tlh lIeal Edil:ôes ｾｉ･＠ horamenlos 
(São Paulo), s. d . - Em lingua
gem ｡ＨＧ･ｾＺＭ［￭ｙｦＺＺＭＱ＠ a estudantes jo'.: l'ns, 
a aUlora explica a formação 110 

mundo, da Terra, dos :,eres vivos 
:\ào :,ahemos por que motivo J1ão 
expressou mais e1aramentc ｾｵ｡＠

opll1ião sohre a origem !lo hOlllem 
Talvez que numa seguinte edldío, 
!'e puclc;;.;:-.em apnn"eitétr os ÚltlTllOS 

resulHHI-;s d ".s pc;;;qulsa:-; "obre 
este assunto i omo foram puhliea
dos na "Revista ,laVEI iana" (Bogo
tá. :-larço de 1!H!), :\0 152) . As i1us· 
trações são boas. Seria de desejar 
que a margem . ｦｯｳｾ･＠ mais laoga. 
pois encadernando·se o \'olumc há 
perigo de se cortarem observarões 
marginais_ 

versidade Católica de ｗ｡ｳｨｩｮｾｬｯｮＬ＠
tomou parte num (0ncul'SO li te· 
ráno, organizado pelos "Chnslo
phürs··, na ｾｳｬ＾･ｲ｡Ｎｮｾ｡＠ <.Ie R'ün1lar 

um elo. trcs prêmio, l$i'"OOO 
$10.00 e Si,OOa respecll\'.lmentel 
:\las náo tf've sOlte. Entretanto, a 
f!ditol".J Duttun él("citou SE'U Ih 1'0 
para ｰｵｨｬￍ＼Ｇ｡ｾＧ￣ｯＮ＠ e Samuel C"lcI, 
wyn pagou-lhe SI :,o.OOO pelos direi
ｴｯｾ＠ de filmagem. Agc,ra te"e SOl" 
te 

(:-\e\\'5week - :\ew YOl'k). 
- O célebre aviador Coronel 

Charles A Lindhergh erlítou um 
livrinho, no 'Iual ｡ｦｬｲｭ｡ｾ＠ "A ｮｮｳｳｾ＠
única sa lvaçlio está no conlrôte do 
braço da ciência ｯ｣ｬ､･ｮｴｾｬ＠ ｰ｣ｬｾ＠

mente de uma filosofia orldental 
guiada pelas verdach'S eterndS de 
Deus". t o mesmo Lindhergh qu', 
depoi s da primeira tra\'eqsla \10 
Atlânlico em avião, em PiII'ls, /1.1 
quase 25 anos, achava qUl' acima 
do homem e mesmo de no ｟ ｾ＠ ｾＮｾＡｊＮ＠

va a d6ncla. ｾ｡ｳ＠ !UU rco liles 
vlagel\8 aéreas 6f1!Jre ul"1.1 .\ I, ;nA' 

nha ｵ･Ａｬｬｲｵｬ｣ｬｾ Ｌ＠ o ｣ＨＩｲ Ｌ ＱｾｾＱ＠ ｾｶｬＬＬＬｬｯｬＧ＠

mudoU dú <iplI1lfiõ é - ｴｾ｜Ｇ Ｂ＠ n C(} 

r:lgi\n1 ｮｬ￡ ｾＨﾷＧｉｉＮｩ＠ (li', ｃＨｊｾｉｩﾷｾｾＬＺ＠ I 
(d Salurrby ｈＨｾｶｬｴｽｷ＠ of Litcrn 

Imil - ｾｾｗ＠ York, "Il!. X;.\XI, :-.l· 
04' 

,, \ 
------

O eeleht-anle. no lado cln Epr,. 
lola . IlIE'para o cálice, infllll'lindo 
vinho nele (' (lcres('C'ntantlo urnU$ 
pouca:-; ｧｯｴ￩Ｑｾ＠ cl 'água Fora das 
ｾｉｩｾｳ ［ＭＢｳ＠ }JClos flpfunto" , a ágl1a é 
lwllta ('(}In um stl1ul tia ('rtl7., O 
\,lnho é figura de Cri ,to, ,\ ú!,'1ta 
silnholíz3 ｯｾ＠ fieiS ｰｲ･ｳ･ｮｴＨＧｾＮ＠ ｆＮｦＧｴ･ｾ＠

pl'edS_1 111 ､｡ｾ＠ gra('a:-; de Deu:"; que 
IhE's "êm da união com Cri,lc. As 
almas do Purgatório já náo po·lem 
r('('el)('1 n",'as gra\as, 1'01- este mo 
ti,"o, ｯｭｩｴ･Ｍｾ･＠ a hên(:ão da flgua 
nas ｾｬｩＺＭ［ＺＭ［｡ｾ＠ »C')os defuntos. 

\ oratúo que acompanha a llt· ....... • 

tura do \ inho ('0;11 ［ｬｾｬｮＬ＠ (Jludc à 
(Tié.H.:fio t" ｬＧ･ｬｬｨｩＱｩｴ｡ｾＧｾｯ＠ da dig-nida
de da natureza humana e },('de 
que nos tornelno:-; partícipp:-; da {li· 
dncl'lIle e1aquele ｱｵｾ＠ ｾ＠ <lIgn"" 

nss\.llnir a no:-;.,;,a humnnidad 
Em seguida. o sacerdote n!' rcc( 

ao Di\"l nO P.:ti o ＨＧＵＱＱｃｾＮ＠ I.A'V' l "t:! il 

ohlata , e, ｏｾ＠ olhos fixos na. ('rll .! (I 

altar, lemhrando-se que l'ln 1)1 ｾ｜ＮＧ ･＠

C!stará pn·,erte o meSMI) !_ngte 

quI' oulrOlll correu vis:vcln(' ,tt' 
elas sagraclils Chagas de C-' 

Falando em nC'm(' pn,pri 
dos fieis, oferece ° cálice da 
ｾＧｦｩｯ＠ e pede que suha ac) tn
divma ｭ｡ｊ･ｾｴ｡ｲｬ･＠ ('01110 um 
perfume para a sal\'al.lírJ de t _ k I ' 
mundo, 

Anles de colocar I'" ｾＮＱｴ｡ｲ＠ ) c 
!i .. e o sacerdote faz "-,m e 
na1 ela cruz ｾｻＩｨｲｰ＠ cl a"a ｰｾＢ＠

car' que no calice e ｾｲ＠ hn' 
oferc('ido o !nesmn !'.an,gtle 
oferecido no lenho I:a I'n 

ｾ ｾｾｾ＠ ｾｾｍｾｾ＠

II ele :\Imo - ｃｲｾｮ＼ＱｴＧ＠ aUvid'lIle 
en tre ｯｾ＠ no:-;sos ｡ｲｴ｢ｴｾｬｳ＠ e té('nluN. 
Pintmn cartazes e rrdlneogl'élfdln 
"slogan::;" p,-lra prepar'ar a pú..;;cua 
elo,; Alunos do ｃｵｲｾｯ＠ CipnUf!co e 
a Páscoa dos Estuclantes 

21 de :-lalO - As CC :'UI do Ro
,árlo reeehem uma no,'a tahela, 
cohNla de pano verele Os nos,os 
｣ｉｾＮｳＨＬｬｬｨ Ｎ ｳｴ｡ｳ＠ fornecenl ('artaze.:, \'n
ri:l(ks. Os ＢＱｔｬｯｲ｡ｨｾｴ｡ｳＢ＠ tentam re
sol ver ＨＮｉｾ＠ rin('o ｬＧ｡ｾｕｾ＠ ue ('011" iên" 
ua ui I'Xpostos. 

ＲｾＱ＠ de ｾｉ｡ｩｯ＠ Cnlllrle t'n1wen 
trnl)iu ),{al"iana. com a partI< ｬｰｾｬ＠
ｉ［ｾｩＨｬ＠ de Ｎ ＺＳＺｾ＠ CC :\1:\1 da ".\1 Cluicll(1('cse 
de Floriunl;poll,. Sln F.xcelêlJCla 
HeverendísslnlO D. Joaquim 1)0-

Illll1gUl" de Ol"-eil'a. nn, Are 
po ;\lclropolitano, u::ehra 1Il 
festiva na l'atl'dral " " , Inl ,\ .. 
ｾｉｮＮ＠ ('omunnao. Às 10.:10, :';u., Ex 

lênria preside à Sess50 :\Ia 
Catedral. Ao" H hOlas, aki'1 
2500 marianos marc.ham de, ( 
gio Catarinense à Catedral m 
imponente profissão de ft' 
amor a :\o,<a Senhora 

31 de _\laio - O R. l' R 
ColégIO Calal-I!wnse admitI' 
\'OS ＨＢｏｊＱｾｔｃｾｴｬＨｊＬＩＺＺ［＠ ｾ＠ ('":\1 do I 
tli. - :\0 fi'Tl \b ｔＱ･ｾＧＱ＠ ele ｣ＱＨＧ＼Ｌｾ＠

que são regalados o. HO"O 
Iheiro.s de )laria, o AI\'aro 
"a brandamente: ＧＧｬＺｯｾｴ｡ＮＱ＠
aclmilido cada mê, lInla "c-" 

Vítimas do desastre do Camuire)a 
:-\0 melo lia vicia ｲｯ､･ｴ｡Ｍｉｬｬｬｾ＠ u 

morte A \'Cl'clade ciesln ｦｲｮｾ･＠ IIru
｜Ｂ｡ｾｦｬ＠ o t50 lan,C'nt{ívp! ､Ｈｾｒ ｦＧ Ｎｳｴｈｉ＠

ocorrido l1ü lha G de .Junho eleSI 
,\110, tis }JOrtas. por assinl dtl.ür, de 
Florian6polis 

:'>Jais de um 
gados 
1'4 'lue 

'· ... l'ia 
O ｓ｡ｲｇｾｬＱｴ＼ｬ＠

ml's. membro de uma n 
Ｈｾ｡＠ estabelecid;t na E 

F:spcclalizacão. ('111 Suo Pau: 
dei.:a,a passar mês sem C 

n'llio. O 1° Tenente Damião (' 
ianco era 6timo cat6lico. O I 

nente Rosenlhal Gonçal\ 
perdia a ;\lissa ､ＨＩｭｬｮｬ｣ＮＮｾＡ Ｎ＠ O 
rOlll!! Luna Freire, ｰｲｾｳｴ＠
promovlclo a tenente, ｲｲ Ｎｯｾｴｾ｡｜＠ il 

empre senUml'nto9 
grando Ln tl'reSse po 
rC!)\glJo. ｔ｡ｭｾｭ＠ n Ll'nh 
l\'\n1rl'. Sourlnhn dI) R. P. 

fOI r81c\lIêa dl"t'nt 
Encontrariim 11 m 

daMehli1. maS nfio 
ｾｾＺｬｵＬ＠

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



(Conc\ooto) 

ＺＭＧＱ ｾ＠ .. tUI'I,1' g<,h ｅ［ ｃｊｬｴｨｈ［ｻｾ＠ t'st:u' no 
\hll' le ft,;",n ' I. Foi nm\o f'l' pel •• )B'i 

:\ltH.'iCS "'P:.11T'( ('RH" 

(·())(}('w-·se ('In fl'('nte 
,I c Jlrolllulgar d etl'r-

), ,IS U .1' t ｉｾｴ｡＠ fil'o'l ('o 

pela ･ｳｴｾｴｵ｡＠ que fi 
､ｰｮｾＮＮＺＺｳｬ｡Ｈｬ｡ｲｮｬＧｮｴＢ＠ gll,' 
pcrnUlIlN'cr :11 1111111 

!lo. l ' lC: PPlUO 

ｾ ｲＺＬＬＺ･＠ voC'ê for um IHII"lCm 

ｾ ｦＢ＠

n\1 ( 

10m 

'lu 
O 

mal·t 
m 
por 
aqL 
zlr 
\ 't'Z 

slmp 
I'c 

e0l11 

pNr 
"F' 

jou 
ta,1 

M 
mlla 
sen 

ｾＱ＠

n, 
rlOS.l 

DI.int 

ração 
pode 
má r 
pOd.o1 

Por 
pr.::! 
tava 
sil 
tem 

o (\::.1\.) seg11111 

p.:neC:l'I'· 

"lIn! tlvel' () 111ini 
{'rto da natltreZtl hu 

nUl ＨＺｏｊｔｬｰｲ･･ｬｬｾ［ｩｵ＠ ti.} 
L.J. ＼ＢＨｊｬｬｬｊＩｉＧｻＧｬｉ､ＬｾＧ＠ ,\ o 

ultor agarrou o 
!,au <'om (]uc t _lha for
bJ'a l'l'Imcl. Balan('cou·o 

cnto na mão. Se com 
fora capaz de prr,du· 

nrlma dIante (leI! .. tal· 
r:laço pudesse produzir 

Ü UI" uutro milag,:,€:" 
In; •. 1 o lP...lto (' o ｾｬｴｾｉｏｬＱ＠

IntirJnOl t.! tlr' "cu )loi. ... és 

ｬｾｮｯ｜ｴ＠ "Fala!" tr(l\'C' 

L>do () podl'r de ｾｵ｡＠ \em· 

acontece1l. :--Ião se fez 
nhum. :\lol,és ai esta\'a 
udo como antes. 

n gc:o fora I'.:.paz de tra· 
o frio mánnore na ::10' 
ra do legblador Judeu 

até o fim dos séculos, 
tariilm em muda 'ul'ni· 
o escultor não tinl ._ o 

'c.essárío de inflamar este 
com a fais('a vital. :-\ão 
.. sua estátua fala e alma. 

dls que amasse sua pró· 
d prima, ela sabia que e,
Unada a ficar sentada ai 

imóvel até o fim dos 

(I G r"nd(' Arll- I., Fala. Agora 
tu(le istc. 1.'><le tornar mai< fkil 
CO;"l r rC:" ld .. r a ｣ｲｩ｡ｾ￣ｯ＠ do homem 
Pois Deus, o g"ande artista, t"lIn
hém St' l'nalllorou 11:1 figura que 
ｦｩｺｾ ｲｩｬ＠ o honl€'ln 

｛Ｉ ￪ＺｴｾＮ＠ ,) art"la do.; artiiit:JS, fez 
do barro ,Ia terra a estupenda fi· 
gur:.. rlc um ser humano. Ai. no 

.. Dl o ver, turvos e mor
tos. Os lábio" modelados para -a 
fala, não tinham pala\"ra . O ,ora 
ção no interior, ilnóveI, C'oml\ a 
･ｳＮ＾ｾｲｬｲﾷ＠ a primeira ｰｵ｢｡ｾ￣ｯＮ＠ a 
primeira fuisca de aLI OI'. sem 
alma, Até aqui. DeuS tinha feito 
uma C'ltátua do homem, amável 

mas sem \"ida. 
O Cjue é ma;'; natural elo ｱｴｬｾ＠ o 

egulnte passo clado pelo ｡ｲｴｩｾｴ｡＠

mestre? 
menta, cllférente ele Pi 

Ao, hão preclSoU levantar 05 brll' 
tOs para um Olln1\.ÍO !ahulobo. O 
rílrllhU! de ｬ｜ｩｬＡｬｵｾｬｬｬｮｧ･ｬｯＬ＠ I<e Ele 
Úesse ti 1;\18 estátua orrlem de ,alar 

IJ "a\'18 Ile fàlar 
I)('mrll d .. >itl! arlbt3 ､ｬＧｨｬｬｾＧ＠ .. Ｍｾ･＠
gra'1dl! poder cdador de <,uá 

Plilerllldade, Prec i.;ou dar s6men-

o MARlASO 
(3) 

ESSA HISTÓRIA DE ADÃO E EVA 
ＨｬＢｉ｡ＨｬｵｾＨﾻＩ＠

t(, ,um ｰ｡Ｇｱｾｯ＠ ('fiador . i " 
(":;lUlua (Otn sU' ｟ｾ＠ .1 n, .l, Ｈｾ ｟＠ í1 
hhl'i'" " _ cl Ｑｬｬｾｉｏ＠ 1110\"('1' G('·la 

I ｾ＠ <1, \ l\'f.'na. ｾｊｬ｡ｴ＠ I 

}.; l)('U$; ins.pirou 
tl1('11) . , I 1 fsu' do ho 

U sOl)l o (Il' \' i I I' . ' I . (d. ',() honwln 
OIIlCHH'e ulnl'\ \, .. 1 ( (.\C"U(,. 

l3 ｯｬｨＨＩｾ＠ da "h,a prima II'Vo1"tn
I a UH;C t' \' lIilm ｦＮｾｬｴ＠ t i:ulol" l' I)'Ji 
Xnl"üU1St' ('m • 
()s I' I - ｾ ＮＮ＠ fl'\"(.\r· ' llle rcspl'ito. 

.1 >I(>S ,h Ｇｾｬ ﾷ＠• .., .. !lU I l'UIl1f'ÇI"ollll 
d 811UIH'léU Seu IOll\'.Jr () . . .. ,.., 
hatL.u un"..1 .. .. ('O'''tlI '_11 

I 
. _" ez C, l'l1tao, pu lou 

IlIm ("l(t 'IS n I' ' - . \.; I e anuu' quall I -' 
nlH'n.'u '1 7" I ( () Il'('()· 

-' • gl.mdeza dI Dl'Us quo o 
ttn!lU ｴｉＨＩｾ ｟ Ａ Ｇ ｬｯ＠ ('om \I1IW. alma :-, ;ua 
prOIU'lél lJn:.gem l' ｓ ｾ ｭｰｬｨｩＱｮ＠ .. ,\ 

l)t'US, I) maHH' cf .. tulo!; os êlrti'S

tê:U; P () prCJt(ítipo f.:'" 'guudu o ('l"lI 

trahalhJI11 tr.dos Ｑｉｾ＠ ..1 t ﾷ ｾ ｴ＠ Ｑｾ＠ I" \-"0 ' - [.;I •. , () L ('("-

U Sua ohra prima tornar-se ｾｴＧｵ＠
homem Sua .' -. 

• .. " (J I .. H.na hia flC'ur 
lil'U filho, \' ivo, o m_ :1,,10 que ｦｬｚｬｾ＠
l'a, (It"rei!ente, <.:alll1uhar na terra 
como S(>u fl!ho . "ua Imagem, ｓ｣ｾ＠
hcnlel)"() presul't1\'(J. 

() f) 11(' Todo .... () .... \I"ti ... ta .... U i· .. "'·· 
jam. Quem qucr llóO \'11" em tudo 
Isto o IlI(jlS natur,.1l e COlllpr' CIlSÍ· 

vel tios dramas, !I" modo Ih'Ulllilll 

tem poesia {'rn ｾｬＱ｡＠ .tlma, 1JIJ t iH·to 

fstou indll\,ulo a hlzer que dãc; 
t(,1ll nenhum l'or.h!"'dmento nem 
de Deu,;. IIcm dos impubos huma· 
nos que provém <la natureza cri· 
adora ele Deus. 

,\ tra ,'és da h.stória da arte. 
grande$ altistas ,Lsejavam prrci
ｾ､ｭ･ｬｬｴ･＠ fazer o que Deus I"pal· 
mente fez. \'lal11 -se porém lirrtitd' 
dos peia ￍｉＧ｡ｱｈｾｬ｡＠ humana. El<! 
I,ôde dizer Seu "I iat'" criado!'. e 
dit,lIte dele andava Seu amallo fi· 
lilO. capaz agora de amá-lo e fnel' 
Sua ohra na te"l"é.l _ Deus púde 
ti ansformar o \),11"1"0 frio de Sua 
obra Prima na quente imagrm de 
Si lneSl110. ｄ･ｶ･ｾＭＬｳ＠ admirar·nos 
que ｦｾｬ･＠ fez justarlente Isto' 

Ｂｾｩ Ｑ｡＠ a .\1 u ｨｾｉﾷ Ｎ＠ As mulhere, 
､･ｶ｣ｲｩｾｭ＠ gostar que Deus criou a 
mulher IH'ecB3101ente pelo modo 
que esc ',.heu de " faz"r. O nlOdo 

l'lo que a Jnulhcr foi {Tiada, ('010-
eil-a nunUl posl(,:50 que torna pos·, 
si\"el sua Jlta dignidade e a l'Pgu
runçil de proteç", o do!=> ｨｯｭｾｮＡＭＮ＠

Ｉｬｯｾ＠ aqui, mal::, ｜Ｎｬｉｮｾ｜＠ Yez. na cria· 
ｾＧ￡ｯ＠ oa lnulher, Veus 11lo\"imt:Jlta 
se no reino de poesia altaml'nte 

artístlC'a. 
A mulhrT (IUe Ele tenciona"" fa· 

zer, devia estar nlais perto ch.!' ｾ･ｵ＠
mando do que o próprio ｣ｯｲ｡ｾＧ￣ｯ＠

dele. Deveria scr 0,'0 de seus os
sos e a carne de sua carne, depeno 
den':o dele de muitos mo,jos 
encantadore:,,, mas sempre C"IIIO 

parte dva dele, c ele elevaJo a 
uma Tealídade llc ,-a. 

As,im Deus deCidiu fazer a mu
ｉｨｾｲ＠ de uma costela do Adão adoro 
mecido. Talvez. me.,mo enquanlo 
･ｾｬ｡ｶ｡＠ dormlnllJ, Adão sonhou 
com o purfalto adJutórlo que não 
ac hara entre 05 anln.,is. O:; :;u
nhos que ｲｨｊ｜ｉｾ＠ en\'la, ｾｾ＠ vezes, 

o ｢ｾｬｨｩｳｬｲｮｯ＠
O..:t;<léla par. é dO" hnroem flue, 

￪ｾｴｵ｡ｬｭ･ｮｦ･Ｌ＠ ･ｾ､＠ prÓXima fi!) .:eu 
｣ｯｲ｡ｾＨｪＬ＠ as ccste:':1, Deus ｲｾｃＧｬｬｨｾ＠
\Im pl'(laco da c>,tr\lturU cjendal 
dr. hOlucnl ｉ＾｣Ｇｾｾ｡＠ ･ＬＬｾｴｾｬ｡＠ El<' ｦ｡ｾ＠

!l prlmeir íl mulher. 
com um 601'1 ;$0 , E\'a pôde dizer 

ｄ｡ｮｬｾｬ＠ A. Lo.d , !'I. 

U SOI1 In;11 ido: "O 11011wl1\ foi t ILI 

do cio "alTo ela tf'II 'H, a mullwl 1r,1 
tll"i:lCJa cio 1,l'llo VI\'O do homem" 
Com um pow·o de fantasia, talvC':' 
possalUOS foiUgCl'Il" que llS muIhpl"l' 
cJevt'tlum t-f'!' mais humanas, lU 
!lOS ·tl'frt:na 

J) t' n O\H () ｾ ｜ ｉﾷｴｩ＠ ... f.a. Deus •. Hl31 

uma Vf!Z () urtistu, modelei Ｈｾ ｳ ｴｴｬ＠ 111"

\'a (! Ｈ＾ｾＨｬｬｬｬｓｩｴＬＱ＠ ("l"Íaturu ('otn pcrtt'i 
ç'ftu ｩｬｬｦｩｬｬＱｴｾＱＮ＠ r":l1treléinto. ('mptrntu 
ｾｬＧ｡ｨｮｬｨｬＺｬｪ＠ I1wcht,t lIO profuPch, film. 

holtsl1lo do ｦｴｕｾ＠ eMá f;lz('Tldo, ..\ 

mulhl'J' \'..!'lO do peito do hOJnl'nt: e 
u eSlp P('ltu ('Ia deVI.! vulta)' num 
alto ｾｉｭｯｲ＠ humano, A lnulhcl' vem 
cio 1I11el"lf)1' do ('In·ulo formado IH'
los 111 ｩｕ ｾ ｏｓ＠ dt'lp porque Pdra lá po 
c1l' voltal' .lfjm de ;.tC·h3l" deR('ô.1IH 'O 

ｦｏｬＧｾﾷ｡＠ II ｊｈﾷｯｴｬﾷｾﾷￜｏＮ＠ '" 

.\ lIIulh"1 . I"'" causn de sua ori· 
gPIII, pode e dE'\'e admltll' sua 'Ie
pendêntla d" homem n,ieamente 
maIs forte. Com li""" os tlireilOs. 
port'm, pia po<le !':\Igir dele a no!'S
Ina prou'çfio vigilante que ｬｾｬ＠ .. \ tf;í 
a s.i rrwsmo. Porque, afina.l. nfhJ é 
ela uma I,ane dele. uma parte Ini· 
lagruSallH.·nte )'('111 o \"ida e, ('ontu· 
tio, adntil'à\"t!IIl1(,llte de\'ol\Tlda à 
tia h-aguanla dele! 

F(·llItn(· n tt· 1 •• 11'., a ... ,:\luU1(·I'(· .... 

Precisamente e .... ta é ｾ＠ I't.'Spostà que 
AdJo dá à vh'ão de Eva, seu adJu· 
tório. 

Suas primeiras palavras, dirigin
du seu olhar para ela. não são: "Tu 
és hei,," :-:em mesmo <liz: "Eu te 
amo" DIZ alguma cousa multo 
mais importante para todo o {utu· 
ro dela. Refere·se imediatalllente a 
SI mL'smo e assume voluntària· 
mente sua profunda responsahili· 
dacle para com ela de a proteger e 
de cuidar dela. Antecipando a 
ｃｲｬｾｴｯＮ＠ Aelão !'<Ibe que eleve amar 
ｾｵ｡＠ mulher COIIIO a si mesmo. 

"Esta (mulher) agora", exclama. 
"é o:-.so de meus o:-.;sos e a carne 
de minha cal ne; ela se chamará 
mulher. porque do var§o foi to· 
rlo.da". 

E recehc Ｈｇｾ＠ um ｾｯｲｲｨ［ｯ＠ de 
hoa. \'Ln<l,ls a mulher que volta a 
ele I'l1l11i:l UilL'O de amor, }>I'c:. .S:!· 

IIl("lIte, p( l<]ue fora tomada ,kle 
I)()l' Uln Deus de amor. Apert ..... 
("(lnt I'a spu corac::lO, do CJual. so 
uns pouco:-; minutos ｡ＮｮｴｴＧｾＮ＠ ｾｬＮｴ＠

sllnh(,licumcnte. tem sido formada. 
.l ", ( 'on"' !' t')ll r n rin ... I}a n.l alo, "U· 

ｉ ｨ ＬＧｲｾ Ｇ Ｎ＠ Imediatamente. o autor sa· 
rI'o tira as inevitáveis e IlIescapá· 
velS consequências. Esta ongem 
,Ia mulher do corpo do homem é 
sua ｧｾｲ｡ｮｴｩ｡＠ de direitos claro=,., ｾ･ｵ＠
t!tulo à ｰｲｯｴ･ｾＧＵＰ＠ pessoal Jlor par
te do homem. 

"Por isso" - porque uma mu· 
Iher foi tomada do corpo de um 
homem e voltou em amor para ele 
_ "o homem ,Iehará seu [fi\, e sua 
mãe, e se \lnirá a sua mulher; e 
serão dois numa só came". 

tlm momento antes, eles foram 
realmerte uma só carne, a carne 
do ｾｯｬｬｴ､ｲｩｯ＠ Adão. 

pr 
I' 

rido um dir .. tto que tem prece· 
dêncla st,hre todt;" os direitos d 
quem quer (lue ｾ ･ ｊ ｡＠ no Il1\mt.!c) -

imj tnf$UlO ,;.ôhre Uq Ｈｉ￭ｲｾＱｴ｣Ｉｾ＠ li 
ｭｦｴＨｾ＠ que lhe I!('u ｾｉ＠ vida. 

\ ,'Iulh('" Fonuada do 1I00lf·IIt, 
1m, até t1ite dia, n Jnulher q ue 

('UlnIJJ"('('lule n vasta sign1fieaçfio 
d,!sta estupenda história de sua 
urigl'rn, J)()(h! olhur ｉＧｾｬｲ｡＠ seu eEi l)o
:0 ｾ＠ dizer. meio séria, meio JOC' 

".\Il'u WI"Il. eu pertenço a tI assim 
('CJfnu tf'U IJ1'úJnio corpo te pertf'n 
('C Eu vim de tl'U corpo f>:, Ix,r 
Illlllha \"mtil(l" própria e pelus ,Ie
ｾ￭ｧｮｬｏｓ＠ de Deu<, a li volto. Prote 
ge-mf' ("orno te proteges a U , .\P(,I" 

ta·nw. ('Jn ｳｾｧｵｲ｡ｮｾＧ｡Ｌ＠ Contra teu 
('Ol'êH;iío dl' onde Vim origina!n:;.r. 
tt· . Quando te umal-es a ti. amas a 
mim; quando ｭｾ＠ alnan$ 3 mim, tu 
tu :.IInas a ti" 

O 8illl"k,; mPtUflo d(' Deus de 
(Tial ('úlocou tudo isto !eHzm"nte 
"u poder e no dominio da mulher 
!'Ufle qualquer mulher falar ､ｾ＠ ou
tro modo que não seja com grati
dão e reopeIto cio sublime cuida rlo 
de Deu por sua origem? 

\ n . l" ｜ ﾷｾ ｉ ﾷ ､Ｂ､ ｾＮ＠ Desta f",ma me 
parece que a cana que citei, clima 
0:-. grlH:eJos e Os argumentus din. 
guio:; contra Adão e Eva. ｢｡ｳ･ ｩ｡ ｾ ＨＧ＠

num triste malenu.m(}Í<lu, :-;ó m 
I>"S$O sentir embaraçado que a hu 
mal1ldade deixou de mmpreenrler 
a alta poesia e artística beleza da 
história de n05S0s primeiros pais 
Estou envergonhado que uma mu
lher católica pudesse ter tão pouca 
compreensão pela maravilhos 
dignidade e encanto com que 
Deus cercou os princípio" da ralo' 
humana. 

Alai, tarde. Deus mesmo tre .. 
verIa uma h btória mais he la ain
da que a ele Adão e E va . H" ... ia 
de dar ao mundo uma mulher 
ahsulutamente livre de toda a 
mancha. uma mulher cujo pé ha
via de esmagar a cabeça do ten
tador rasteiro que tão tr istem(nte 
enganara a primeira E va. Ha\1a 
de dal- a toda a human ula<le Seu 
Filho unigenlto que na,cpu na 
encantadora Belém. VI \'eu uma 
vida perfeIta. e morreu no Calvá· 
rio como culminância de ｴｯ､ｮ ｾ＠ qs 
""n, e sacrifícios e cio próprio 
amor 

:\Ia" a hi,tlÍria ele Adiio P Eva 
ainda é. depois daquela hi"tGrla, 
a mais encantadora. Haverá ai· 
guém que pudessE' ,suger ir de que 
ou ti a maneira Deus pudesse ter ai· 
c:lnçado Seu propósito de tomar 
mais dignos. mais belos e artísti
ces, ma i, poéticos os inicios da 
raça humana? 

Francamente, duvido que haja 
resposta a e>ta pergunta a não ser 
um humilde inclinar da c.:.bcça 
diante do div ino ato criador ('xe 
culado no esplendor de \Im jar
dim e marca rio com o tóque deli
cado do arlista divlnamenle J;c 
tico. 

E por isso que sempre gostei da 
h,,,,tnrla de Ad io e Eva. Ela torna· 
me or/CUlho,(\ ､ｾ＠ ｾ￪ ｲ＠ hOoli'll1. AI 
gró.h'11! llllj il',!!1l fI.1 é li ･ｾｰｾ｣ｬ･＠ dl! 
Ueus que ｾ ｉ＠ .. 6 Abri! D h6t6rla dá 
fuça hUilln liã êohi un! arrebatá 
meilto de glurlo ':;a pôe;lá. c(in! uni 
ohrá "rlma éxecu!ada pelo artlsti! 
mótn! 

}o" K 
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Q\13ndo não o mole,ta\'am a c ll" 
incomoda \031n ｾ･ｵ＠ gato. 
ｾ Ｂ ＵＰ＠ é esta Ulna histliria ｾＱＱｬＧｧｲｦＡＮ＠

ｾ･ｊｮ＠ é agradúy('l. ｾｬＢＢｳ＠ é \('l"(lil 
dcira e. de algum 1110do. u'lTh'el 
.-\ \' Ingalwa é scmlJre te ... jyel. 
ｾｉ￭ＡＮＮＮＬ＠ que dizer da h.'llta e ｡ｭ｡ｲｾ￭Ｎｬ＠

ｰ｣ｲｳ･ｧｵ ｩｾＧ￣ｯＬ＠ ('apaz de levur um 
homem a Ulna !-'inistra e l'lorripi· 
lanll' vingança' 

\'ocê, leitor, terá que retra<:ar 
(l'; PflSoS p <)r um longo caminho 
ItlI ｨｩｾｴ Ｖ ＱＢ ｩ｡＠ para encontrar as .-tIi· 

es da contenda. Foi tl1113 Y('Z ｱｬｈＮｾ＠

ti grande e poderoso imptirlo de
les conquistou o pequeno rem" de 
nos.sO ])l'rS\)nagem. ::\la:-; tamJ.nho 
e orgulho nem senlpn? ｾ￼ｯ＠ sinôni· 
mos. 1-;, emhora seu torrão tosse 
pequeno comparado ao \-a,to lIn 
pério mu ndial que era eleles, 'cu 
pais d istinguia-se pelo orgulho 
ｾ･ｵ＠ povo fora conquistado, e não 
havia Ineio de enxotar os conquis
tadores , ｾｬ ｡Ｎ＠ podia-se odiar, pudia 
e ＨＧｯｮ ｾ ｰ ｩｬＧ｡ｲ＠ em segredo. podta-:.;e 

l'Sl'erar pelo dia quando " hhu da· 
de fos se r l'stituida. 

:;eu pai fugira da terra cun, 
quistada para uma da. férteh co
lônias tropicais do império, Aí. 
porque não tinha nem profhsão 
nem negócIo, dirigiu-se, romo po
vos opressos muitas vezes fazenl. 
para o reino da comida, 

Inclinou-se. podemos dizer, Ih
ante da comida considerando-a 
sob outro pnsma que o ele su,'ten, 
tar a \'Ida, Lembramo-nos da co
mida meramente como a abundan· 
te pro\'idêncla de Deus, cumulan
do nossas me,as e fornecendo o 
comhust[\'el para nosso corpo, ,\11, 
mento, comida é mais do que isto; 
é a primeira oportunidade (IUe 
permite a um PO\'O suprimill" o 
ressurgimento, Quan(lo, a um pai, 
estranho, \'em um homem qUE' não 
lhe conhece a lfngua ou 0< cus· 
tumes, aq porta. de um futuro 

r(\spero lJarecem tel'se-Ihe rNha' 
,lo na cara , '1as a porta da ('uzi 
nha está aherta, Pode torl1,lI'-se 
cozinheiro, e multa \'ez o fn? I !oi 

pode 
p()de 
o"p-

o MARIANO 

E o GA T 01 • • • 
)'01' .J,IIlU· ... l J .. m g dulI 

para dar,lhe um forte senso de in, 
dl'pl'IHlênl'ia, ;\Ias êle joga\'a, Foi 
um \"leiO de sua ｉＢ｡ｾＧ｡＠ e Ulna dex· 
treza de que faziam alardo. ａｾＺＭＧｬｭＮ＠
en(lUanto, na cozinha e .... pctô.l\-;I ＼ｴｕｦＮｾ＠

o assado ｦｩ＼Ｚｮｳｾ･＠ pronto, tnistura\"a 
sua:-; curtas ＨＬＧ･ｨｯｾ｡ｳ＠ e faZia n·lar 
ｾｬＧｕｓ＠ hunesto:-\, Jna;-; hálwi:-\ dado:-\ 
Gunha,'u 0:-\ tOstões do garoto <:0-
ht'aclor do:-; õnihu:, e 0:-. cruzC'iro:--; 
dos :-<cus colegas cozinheiros. AS 

\"ezt..s" o - hefc, francê:-. e sagaz, fa
zia uma jogada; e delxa,'a súht e a 
111e"l U111 hilht'te de hanet> que ti , 
rava do magro ｭ｡ｾＧｯ＠ (orno Sl' e:-:u· 
,-esse i.ll'ancandu um peda('() <te 
,ua própria pele 

Tal\'l>z os oficiais do cluhe tI\ es 
sem-no ou"ido jactul'·sc COll1 ｾ･｜ｬ＠

plano til'. tnais diaS n1Ctl{)S di .. lS 

fazer sua ti ouxa e ll'·:-;e ('mhul'u 
Gosta\ a de prusec.ll' que esun-a li
\ re e PO<h,l dar o fura quando qui
sesse, A 19:um dia, ia·lo-Ia YCX;I\ a·o 
o falu de tl'l" que Ser\'lf refeit.;ões 

n hom tl1s lUJOS antepa:,sa<!os (';-;
cradZarl.llll seu país e u ('Olh.idt."rn 
\'al11 l1tn ser Inferior - ｮｈｾｬｬＨＩＡＭｩ＠

ti proftss;;,o que quanto ao ｾ｡ｮｧｬｴ･＠

e \ 'alul mural 
"l .n (lIa ､｣ＮＮｳｴ･ｾ＠ irei emhora" 

custulna\'a Jé.\clc.tr-,SE::' na cOídl1ha. "(. 
não ha\"elfl ft'feiç'ão com ql.l( se 
regalar_ quando "ierem ao refei
tório com ｾ･ｵｳ＠ sorriso!"o suan..'s e 
｣ｾｲ＠ ｯｬｮｴＺＧ｡､ｯｾＢ＠ , 

Tal\ez ti,r,scm OU\j(]o aquela 
bazófia , :-\unca ('hegou a ,;uh!:I' co
mo aconteceu que, ｵｭｾ＠ nOite 
(}uando ｕｾ＠ demaIS comnnsais ;-.e u
nham retirado, ell! e.ta\'a jogando 
com três ofiCiais do clube à me5a 
imaculada da cozmha, :-\ em C'l'n,e· 
gUIU 'Olhei' hem como se arranjou 
que, algtlltlas noites lllais tunlp 
ele l'SUl\a jogando llun1 <los ｾＧｈＨＩ＠

sentos prl\'ado:-; do duhc. , nelll 
nm10 fOl que ｧｾ｜ｮｨ｡｜Ｂ｡＠ lilO alta:; 
somas, durante muitas nOites 
C'on-;cl'uth-as, . . neln COlno foi 
que perdeu ludo cn1 uma SÚ 

noItada. perdeu e J)()rdl'\l até tl tUl 

Jlf'rn a ･Ｇ｡ｬｲｈｾ｡＠ que unha I1U coqm 
ero SL;;1. }>(,I1(lo na n1Pc;a )\tltns )110-
ｭＬｾｾￜｬｬ￩ＮｬＺｪ＠ :.t serem dpH'untH:lns no 
Banc'o do_..; Sunhos DOUt"HIt'S. 

Eles 1'(,l'olheranl as ｉｬｯｴ｡ｾ＠ } '1'0-

mise-úria.'i 110 filll do Júgtl Oh.;el Vou 
o hOlllem que as separava e dlstrl· 

hllia em tri!s pilha:;, Ullla para cad,1 
um dos ofiCiais, Então, (ll'Scohl'ln· 
tio ｓｾＱｬＵ＠ dentes brancos, dissel am, 
hran(\ümente: ":\aturahnente f) ｾ･Ｇ＠

nhor é cavalheiro", Foi uma inso
lência que não Fe tornou meno 
insolente porque ele sentia que, 
re"lmente ero ra\"alheh'o, "Ca\'a
lhelros pagam S\las ､ｩ｜Ｇｬｲｬ｡Ｎｾ＠ de jil 
Co, l':atttralme11l1' tercmos pacU'", 
cla com o senho,., Poderá trahalhar 

mos de 

ell! sa' 

(Tradu,âo) 

ZlIlha pal'a a In€':-;u: e enquanto ＨＧｾＮ＠

ta.va lá e atendia, ｴｬｩｾＨＧｵｴｩ｡ｭ＠ () que 
c ('omO deveria preparar para eles, 
TpI'1l1intl\"an1 sua!-i ｩｮｳｴｲｵ｣ｾ＠ <.:Oln 
" •• :--C, isto quer dizel";, se você é 
(,<lpilZ (h,lO" Ou "Para um ('a

\'alhplro \'oc'i' é um cozinheir" for
mid5\"t'l" ' Do seu :->alárío gUé1nla· 
\a111 tudo menus Ull1 aninhnl'la . c
eie tllllld que economizar (l:-;' tos
tô(":-. pan.l un1 pouco de fumo ou 
uma ganafa de conhaque, que he
bf..'rla de m[\o hUlnot' no seu peque· 
110 quarto qu(>ntc, 

.As YeZl'S. ::.cntia que. (l1TI todn o 
tnundo unha U111 sü atUIgo, seu 
gato. 

O ;;ato era granele, gordo e Jlre
ｧｵｩｾＧｯＬＨＩＬ＠ Era um e,plendido I>lcha
no. de descendencla mixta. ten1pe 
n.llnl'llto illc'ertO. gostê.\,·a de pas 
ＮｳｬＧｾｴｩｬｳ＠ ti. l11eia·noite e dr.! serena· 
ta;: aI) luar, ｾ･ｵ＠ pêlo (>ca quente 
soh a 111ão do dono. C () contente 
ronronat' U;-,:oIlJea\'a,-o como l'ari· 
catura cle afl'H:ao De nOite, Já 
qUf.! fazia calo!' dentaL-. ｾ＠ o ('(zi 
IlhelrO llUlIlo pohre parti ＱＬＢＱＧｾＨＬＱＧ＠

qualquer outra cousa, f,ient .. l\'a·"",e 

no ,eu quarto, IJehla UHI pouco de 
conhaque. fazia festas ao gato, e 
sonha\'a com o (ha em quP Sll" 

dÍ\'ida esti\'esse paga e ele ]lU 
desse ir-se emhura. - oh, panl 
qualquer lugar no mlll1'lo em 
que não etH.:ontra:-.se J"i'pl'eSClltiul' 

te5 da rac;a dele:; 
De qualquer geito ､ｬｴＧｲｾＬＮ｡ｭ＠ ｾＬＧＬ＠

heI' de ,eu gato e da am zade ':< 1lI 
｣ｾｩ･＠ g<Jto e de seu anull' ao únil.'o 
animal que lhe torna'''., tolerá\ cl 
a vida, 

E porque eles eram ｾＺＧｵ･ｩｳ＠ <Fri· 
giam sua, habilida<lei contra o 
gato, 

1'111.1 noite, ｾｬ･＠ oll\'iu gritos ｾｉＧｉ＠

\"agen:; e ｏｾ＠ ｳｯｮｾ＠ de raiva c rÚl ia 
feliml';, ('O!Teu 11 jan(>la - par,1 
vcr latir. au pé de urna [11'\'0'. 

altu. ｏｾ＠ ＨＭＨｬ･ｾ＠ de cata d('ll"s.. en
quanto 00.; h01ní'n; dídgi:un ｏｾ＠ f 
..lu,s eegíllllPs sJ,hrc I) ga'v. n" 
galhos 111ais altll:J. Lú ＨＧｾｴ＠ ... \'0 I) bl 
ch:mo, culll II lOlnl)u ('\11''''.110, ; .. Ｇｬｉｾ＠

､Ｈ｜ｊｬｬＨＬｾ＠ ('Intllantes lI:! IlIz ('1,\;'P:11 

d,) e gritando ele rni\ a e tentll. 

ICIt' ('nxotou ｯｾ＠ ｣￣ｬＧｾ＠ '.0:11 II tunl· 
]la de uma caldeira e ellt:io dlO' 
rou, quando notou até que punto 
se tinha tornado ndÍl'ulo tiOS 

olhu" dele., 
D.: uma feita, seu gato desa))a, 

lec'cu durante quatro (lia., Ele .:" 
ta\'a fulo de raiva, ｾｮ｣ｨｩ｡ｭ Ｇ ｮｵ＠ os 
temores mais fÍlteís e estl'amhô!Í
('08 até que o gato voltou, I'sro· 
nH:aelo e ｳｃＢＧ｡ｧｾｭＬ＠ Será que clp. 
I) fcchara'11 dcnlro dum qual to, 
ｾ｣ｭ＠ comida .. hehllla? ＡＭ［ｕｾＱ＾ｬＡｬｴＨ｜｜ｉ＠

iRto, ｾｉＡｬｩ＠ n50 ｏｕｾｉｉ｜ｉ＠ ｰ･ｲｧｵｮｴｬￍＬｬＬＬｾ＠

t! ＱＱｬｔｏｾｬ｡ｲ＠ ｂｐｕｾ＠ ｭ｡ｬｴｾ｜ＧｯｬｯＺＱ＠ ｾｯｮｩＮ［Ｚ［ＮＩ＠ .... 
u fingir Slll'pl'eSll, c, 

ｴｴｾｾ＠

pOlira - OUtfa )lI'o\'a 
dade (It:Hhum&l1a do 

Ele sentiu ('omo o duhe ,n'piro 
estava.se rindo dele, l-indo (1,0 ("o
zinheiro que e1'a canlll' cu"C', rir· 
do do homcm li \'f e ce,crav IzaLO 
por uma elivida de jogo 
,olitária que podia SCI 
através elo Ílpic'(I amig 
rE.·sta\·a, 

I} t 111If'w., 

torll1 : ｾ､ｯ＠
que I 

ｾｉ｡ｳＬ＠ com clIda sem:i1ía que p 
s(\\·a. sua dÍ\ T1da din1in\.h;J 
ftra,. a paga,. lima ｾｯ＠ '1 110 

'1.'..:3 ｾ･ｭ｡ｮ￩Ｎｬ＠ que \'ctn" tL. (\-
l'am,lhe enquanto pedilnrn u 
1'(.teil:üo parü("ularn1l"l'U· (O}T 

da, ";;Ua divida c:->tt.lr;:Í paMcl J 

n:w ｾｰｲＬ＠ isto é, o .... 1" , d 
ele no\'o, , como desforra 

"TeI'Cl n1inha ､･ＤｦｏｬｾＧ｡Ｂ＠

cou Olharam,no ('om genull.J ClI 
ｬＧｩＨ［ｾｩ､ｩｬＨｬ｣Ｎ＠ SerIa ｊ［ｯｳｾｬ｜ＭＧ｣ｬ＠ ｰｾ＠

para UIl1 :-;cgur,cJo tel",no f 

\'idão? ")Ias nau l'Om ( 
COlltlllUOU ele, !tlram,se m.1 , 
desdenhosamentl! ＢｾＺ＠ um 
:-.cu gato -,.. pergunt..lram 

:\aquela $enlana ::;cguiPtc 
"lu-lhes 11111 jantj ｌｾ ｟ ｉＨＧｩＨ｟＠

Ｂ｣ｾＺｬｉｬ｣ｬｯ＠ no ｨｯｬｾｾｊ＠ () ('Iti n 
dt.:lgudus envelope ... de ｬＩｾｴｩＺＮ＠

Quando ('ulnl)inan.lnl ('()In 

pratos a ｾｬＧｲ･ｬｮ＠ ser\"HIc,·. 
lhes; "Este será o JaLtil ｾ＠
lehral' a 1I1inhu Ii')e' t-, 
último llara os ｾ｣ＧＱｨｯｲ･ＧＢ＠ F 
unham re,;pond .do "SU<I ho 
ca\"alheíro e Ll ch_; 
garuntelll a hO<l 'lual.Jade 
ｾ＠ hom fOI o jantar ｾｳｰ･｣ｬ｡ｬ＠

mente, o prato princípal, um pas 
tel[o C0111 uma nocusa crosta uO 

rada e carne, o to(lo ｮ｡､ｾｮ､ｬＩ＠ ru 
delicado molho de \ 'Inho e v 
duras, 

unom", ､ｩＭＮＺｾ･ｊＧ｡ｬｮＬ＠ l'ollHnrk· 
fregamente 

Quando e,;tivel-om pronto c 
o Ｇｾｮｴ｡ｲＬ＠ ele entrou :-to refr 
lnn!=; j;l nã(, de a \'pnltl c L(!" 
(hefl' Esta\'a t1aj.lIlu I 
genl e não In!ío C'üI 'I"('g .. l \ 

"EntJn, ., ｾＨＱＧｮｨＨＩｬＧ＠ J: 
p<,rgullt<1r::1I1 Iln, la r('ccl' 

tli.lS ＧｬｬｚＨＧｬｾ＠

Os lJutlO>:: h.;spNlet; th 
(''111'('1 a. PCn"';31" \'O .. ｾ＠ ｬＨＧｮｬｾＩ＠

da.s rcleicões q\.: fl C' I-'f"r\"i 
lIrar .. un·se d,l:-; ｴｐｦ､ｾｯＨＧＧｪ＠ c .. ' 
nio receberiam, Acenou 
ｬ｜ｉｾｮｴｴＧＬ＠

Olha\'am sua mal.t (> d 
í J'()Jl iC';un('n tE"" "8el1 
lá fóra, ｾ･ｭ＠ dú\'hb' \1 
to,; go;;tam de I'1\l(la'" 'lc 
de.nda'" 

ＱｾｬＱｬ￣ｯ＠ o prt'sidC'llte d ... 
ser\'ou' "O seu cozinhar ( 
falto. E9$e pastel50 rle h 
Itduso' Quai;; fllll1'11 
ｲｬｩ･ｮｴ･ｳｾＢ＠

!'opu olhoq rintllm'am c1l' 

m<'u 

,)l 
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