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o BRASIL E O JY.tUNDO
Rece-"ltemente, é do c0l1heci-1 nem sair da Russia, homem qual

minto de todos, o Brasil cortou quer. De lã só saem os devida-
8S relaçse- C0m a Russ1a. Ati· mente ínvestígados e que, após
tude melhor do governo seria ter passado por um longo pe
demasiado em relação àquele; ríodo de provas, o Kremlin de.
pais. O Brasil é um pais livre e; oide que tal homem será tnca
idéias comunistas e totalitárias! paz de trair li pátria.
não cabem na íntelígencta dos I Oontude o russo chegando a
homens livres. O Brasil nunca, J

um pais livre sente que seu íns
em sua hisló�la passada, tolerou tinto de liberdade é despertado,
traições, Nunca, depois de sua O russo atual não pode eonser

íridepeudencts, pôde aturar um var seu amor àquela pãtrle que
outro pais opressor. Declaren- desampara seus filhos, que lhe
do guerra á Alemanha e men-] dá habitações coletivas e imün
dando seus valorosos guerre�·l das para alí viveretll enquanto
ros 80 campo de luta, O Brasll que os grandes no Kremlin ma
demonstrou perante o mundo nejarn em nome do pOVG rus
o seu amor pela liberdade. Ace- s», as redeas do -governo O mS-I
bou-se 6 guerra de 1939. Maio so V8 os lares americanos, ve
homem respira novamente a et- 88 crlançss ãmericana� e só um
mosíere da paz, ainda ínpreg- estüpído poderia conceber li i
nadá pelo fumo do caos, já no- dela de voltar com seus ,filhos
vos ambíctosis que, trocando o para 'onde ele tem certeza que
nome de nazismo pelo de comu i estes não teriam vida melhor.
ntsmo, ameaçam destruir lares. I E é isso que se formou, que

-

mulheres, velhos e eríançes, os I despertou .1'I0S russos que o go ..

homens .de amanhã. E para que! vemo de Stalin tínba "certeza
tal morttctalc? Para possuírem 1 absoluta que eram verdadel-os
aquilo que pertence a�Deus' e comunístas". E temos erovas

.

que Napoleão, Bismark e Hitler j disso. Kravchenko, Gouzenko,
não conseguiram; o mundo. t KiriJ Aíeíxev o outros rU880s
OS l'USSQS não deixam entrar \ (Conclui na última página)

','
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Farrapadas
Por JOEIRA SILVÃO Filho

.
'

I
I

UMA. CANDIDATA DE ,PESO
� Candidatou-ie, ,.-,;-
pelo PPU.à verea-!, Para

dora, a dllltinta.' Vereadora
d!\Dlli D. ,MiqueU,1
na Pito gr a n d e,
muito conhecida
pela illl tra i Ielo
nal:jumentalidade
e a iua beleza, OI· MIEI ueIloa
PI� d� Cllusall' !n- Pltograndevell 8, Frankstein. "":"�->""",,,, '

Eil algune pontol do leu belo
• Dlllseabundo programa:
'l:irar todal ai lup1dal dai ruae,

c1elxando só 81 delJcldal E' um me·

lhoramento .uttl aOI Telhinhol 8

10i pobres páus d'sgua; que nlo
teria .als a celpigfP de cercar
frangos morro acima.
\' Abrir escolalcpara que ali crlançal

, aprendam a tocar, sôlo de 'eutea
por müslee, l)erden do o' hábito de
tocar de ouvido eiSe instrumente,

Fazer cair, de1nz elll quando,
um 8 chuva de dinheiro e, quando
estiverem todos agachados [untan
dol'Oi «Cruzai», fará chover cano

,

Illhai Promete. D. Miquelín, me
lhorar a Tida de todo o mundo a

cOlDeçar pela dela i acabar oom a

olaue dai ctitlaa»j enfim. multll
outras OOUS81 de orde,ns eronolô-
"icai, alfabetical a privadai .••

'

Portento, eleitor, àll úrDal oom
D. MiqueUna Pitograndel

•

E agora, carol leitorA!!. 011 c'le
bres penillUlientoi de Baóeio:

:. I PARTE ., Penaando morreu
;um dromedário...

.

- Joaquim. ,ó'�ralo, dáme de·
prellia o martelo I

;

Se Oi homenS! nlo tlieilllem b�·
cal por onde h 'Tlam ás com 3r ?

"**

. O Barulho e UIII illlenolo deus·
trado,

' ..

'"

o Burro é um cnllo que oão
freqüentou a escola.

,

'�,'
Se um' gato-Iatieie, olQ filerla

gato, leria eacoorro.
.�

O melhor melo da iaber 16, ei"
tá chovendo é reparar lIe etiá oa·
lodo agua.

Por hoje é-só. No proxtl1lo nú:
mero, daremos algumail fábulal•

Faoa suas compus pelo síe
tema CREDIA'RIO
KNOT,'
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, nOISOIil t1la� Seguira Platão ada"
tsndo- o ao crlstianilllllO.

�. A fó:a ilerElllõeS e' ephtolail, 6S· .."

Apesar da' Afdca parecer parte crsveu em Latm 93 obrai. As mal.
obscura do mundo. teve t&mbe!D importantes slo: OonflôtiõA8 (auto
ho.aos muito ilustre@ como San- biografia); Contra QCadernlcoi; A
to AgOliltinlro que nela naseeu em imortalidade da mIme,; A f:1xtsn

,

� 54 :depols de Orlsto. Ião da ,lma; O livre arbítrio; A
O pai de Agoltlnho era pagl'.). Trindade; Retratações; A cidade

A mie, Santa Monica, 25 anos de Deus. NesÚ�« Oídsde de Deus» I

chorou e rezou para levar o filho mOlitra que Deus, Íí\ Providencia
ao crsUsnis_o. Â Intelígencía dele, divina, forçá scbrenatursl é que
sequiosa de luz, bateu ás portas dOI governa o mundo.
m( níquene e dOi acadêmicos em Foi principalmente teólogo e

busea da verdade. Deus tarda. mas psicólogo, grande Irlôsofo. Dizia:
nlo falha! á,go»tfnho, em MUlo ou e Deus e a alma dtisejo conhecer.
viu a St". Ambrôsto e converteu Nsda male? N .de !Dalll». Se o

-se aOi 33 f\Pos de idade sendo ba' dizia, melhor o faKta.
'

tisado,em 3187. Em 391 ficou Silo- Ailiim chegou a ser uma dai fl·�
c8rdote e em 395 bíepo de Ripo' gurílli mfôlliI importantes 'da Igrej\\
na, lugar Di Afdo!!. Em 430 quan- cstcl'oa e um dos mÓi,)fas da mal, .

do ÕiI Vândalos lhe aisedi&vsm a or envergadura da �POCI pat 'i1ltlcl.
cidade eplliloop81. pediu a Deus li Amigo .,leitor, imita I), Stc Agos'
morte para nia ver as destruíçõee tlnho. Não querei tambem peniar
8 foi atendido. e repensar ou filosofar sobre a aI"
Contia Oli hereges, estudõu a no' ma 9 sobre Deus: €Quem é e que

çã,I)JUoEófiol de natureza. pessoa 'e � minha sIm!!.? Quem é e que (l
a qUQstão do livre lubitrlo nali .re- Deus ? Existem? Que (iJerOIJ são T
laçôea com a graça. F. i uma. das Têll1 eonheet-aenro ? Tê!lll inteli·

.

Inteligêllolail mais profundas de genels ? "êm vída ? Têm prtnet-
.que se glor Ia o genero humano. pio 1 Têm fl!li? Silo imortais?
Tendo Deus e a alma como centro Porque?
de especulação, Agostinho erlg'u Pensa e dã·me a respolta.
um sistema de meta.físlca editA, L J M
cuja IDfluancla perdura até BOi •••• • •

Casa Santa 'Rosa
OrlandO Scarpeli
TECIDOS POR ATAC,ADO

!' Enl. Telegráfico, <'<SCARPELLI» -IFone, 1514'-- Caixa. i1
Rua Conselheiro Mafra, N. 36 - Florianópolis

/
'
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AL� PENADA

I
O tuldo jâ eliav� b,m proxlmo ...

Nov8Ja por J. W. -Olá rapazes, g�itou uma Tal,

_, .'_ � (2a continuaçlo)- arredem do caminho!
_.'

elplõell em; toda a parte, prlnoi I Jsekeon pO!ltau·íJlJ um poueo de

palmente 'aqui, no condado' de .. : lado, mal, reconhecendo o, traje do

York, terra dos lIeus rivall. oavale!ro, lenntoil a Iqão. ligam-
Peter Jackso,n"�Jack) e Wilion eeado-lhs- que paraiie. Era u�

O'Bríen e�am de·,famUial dlstlntall mensageiro. completamente arma·

do condado _de York, O primeiro do, oomo era cOltum".

aorna em Horsforth e O'Bríen vi-I ":"Qlll quel19 reiDlung01J silte, Ia-
era de Lesds, onde SIIU pai di- i freando a montaria. Fale daprellla, \

rlgla ftoreiloenta oomereí«, O pai I poli
n40 tenho tempo II perdllr.

de Pe-ter era ofloi�l e legulra pa", -Querl� apenai perguntar, dlllll
li a Fcaoç!lj no exercito Inglê's. i

Jack, se é verdade qllG o reI está
"":"Teu pai entlo -, voltará breve, voltando da l!'rança. ,

eontínuou Willon. Quanta coisl�ele -Eitá, ilm. -Eliltou 'ex,tirD,nte
laberá contar,

'

divulgando a noticia. A gil�rta na

-Eitou IlIUlilmo eueíoso, 1'eplloo,u Franca acabou. '-

Jaok, Maitl um ou d ,Is anos e en- -E quslfol o deilfeoho 11

trarei na com,panh,ia do pal.Já me -Infellz.ente perdemai) tt1�O,
. estou �&xercltaildo na Elipada no menol OalaliJ.

machàdinb.,o e nl 1:(\001.
'

- MaldiçAo! exclamou Petll1-Ja-
- J;'�derla!i enilnar'me tamiélJl o eksnn. rf'udo.per�ido. Tanto iangue

manejO das armas, Jaekeon. Meu derramado Inutilmente!
pai nlo tem tempo pars iliO. -Mal quem é o Banho i, pua fa·

Oral porque não, Wílaon ? QUlln- lat' 8sslQl? indagou o m�nlagelro.
do" chegarmos à caia do tio P4Ck-,-

Jonheoe o ofíclal Allya J.\llkHn?
ford; hái de aprender multa aoisa. -Não o conheço, IlUI ouvI falá!.'.
- Ainda fica longe o rio Aira? - Poii sou filho dele, dillla Pe-,

1 _ E' s6 deliloer a eollna do lado ter OOQl orgulha.
.

.

.

OPOito e ouvIrá. o ruído dai águai
- Ent40 ,meOiI pal1Rbana e agorâ

a rolar por entre ai pedrai. d.lxe'me partIr. poil de'To Ir aM
" -Pode'ie pastá-lo a pé? York. Adeu,!

.

�- Eilte eamlnho Tal dar nu. vau, O eavalelro delapa�ecau colina
onde todo o mundo pasu. abaixo e Oi dois jov!3nl continua"
��-Pst! fez Wllllon. Ouço o galo- ram a jorn!),da, deseeado pelo lado
pe dum cavalo.

. OPOitO .

.

...:. E' verd'adà! Aproxima'ia de-
- Elite é um

.

do L1D-ca�1itre, recõ�
presi8: Deve ser um scldado, por- maçou Peter Jseksen, Logo ia vê

que.se ouve o ruido dai armes. como os do outro lido da Cadela
-Vamol esconder-nos, até que I

Penina i9 orgulham da Que um

tenha PlAlllãdo? . deles 1St' no trono. .

-Que esperança! Soldado 011 nlo.1 _; Deeta vez/ porelD, nlo pode.
pouco importa. Mas eliconder-me psvonea.r se muito. O contratam

por oaula dele? ISi? nUDca:"Nllo l po da Fradç. deve abate-los,
fiz ;mal II nlnguem!.,

' CContinual
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Farrapos (5 �

.;N'OSE·S-PORTES F

FlorI.n6polll

Ecos do Aniversãr io
Congratulando-se 0000100 pelo

antver.ário deste jnDal, uma IUI"

slllante esereven nOi uDla oat'ta daTEIXEIR,INH� UM
qual transorevemos Uflli&. p!"te:GR:\NDE PLAYER

e "Farrapoi" atnda � uIDa erl-
Farrapoz DOi e.6l.portel! DAo pode

Inça, porân está se d�lenvolveD.oalar o leu entuilla3mo pel� grao do oom [apidez e liHlu:h. Já dá
ele "layer 08tarlnen�8 Tefxelrlnha,

paitlOI seguro•. E' neOIJálllÍr!o quecuja brilhante &tuaçllo no Bataío
voces, diretor e redator,ooaao pall,

go F. C. do Rio de Janeiro. tem 811lllltnta-a vW" 00111 artigos chatosoausado o mail "I'fo entulla�lDo de "vitamina" e bom humor. Da,
_

aOI ap reetsdores do popular Jogo qui II algum tempo "Farra"ol"bretão. já lutará falan 10 bem alto e CODlNão � de hoje, entretanto, que nitidez; será então quando Floria"Telxeírinha se vem distinguindo n6polie Inteira (e porque nãc to,
no futsbel catalinenae, do o Elltado de Santa Cs fadna 1)Iniciando lua brilhante oar rei fiSirá qU\lstão de le lo 8 r seomen
ra no Palmeiras de Blueeneu 0"0 da-lo a outeca.
foram poucal IUI vitória. aleanç i-

Felleldades e p�ogreuo é o qUIdai por asse clube, gr.açl. á extra' desejo de todo o couO!iQ, Para
ordinária atuaçlio desse nOllllO ecn bens a "Farrapos" pelo seu priterraneo, O seu Dome, que a Prin: melro aniversário e qu eilla dsta ie
eípío 16 �era conhecido nOIl meiol repita por muitoll e muitol anoll.:t
regionais. paillOU dentro elD pouco

.. .

a ser citado entre Oi melbores Nota Social .

do Eitado.
-,

Arnaldo SeveriaDo de OllvelraE a tal ponto chegou a lua f.·
Tranioorreu na dia 8, a data na.

ID$, que o Botsfogo do RIo de Ja-
talloia do lnttlligente eitudantl,neírc, o oonteatou para. fazev par· Arnaldo Severlano de Olíveira.te ao seu famoso quadro, onde A ele sínceroe parabeni de "Fllr�presentemente IS enoontra 8.1e" rapas":

.

...ando bem alto o futebol bamga.
"'8rele'. .

.

neo, fszende 'fOt?1I pela Inl. stua •

•Farrapoi noe esporte•.. oOllgra"I ç40, cada vez mlAll brllhante no fu
tula-li eom O querido oonteuâ tebol brllsUeiro..

,

- ----- ----- -------

--C-õnstit�a--;:;mfundo de reserva para o tu turo
� adquirindo .urn titulo da

C�m�an�ia JnliPn�[I�nal CaultallzBlão

João Luiz F. de Melo

. .

Escritório: Ruá João Pinto, 13 - 10 Andar
Florianópolis

Inspetorias e agencias em todo Estado
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O BRASIL E O MUNDO ERA UMA VEZ •..
(Oouelusão di la págIna) ... UID haIDem Mo p ,'aguiçlio qua

que não confundiram a forte-Iü-z nem sequer se dl'f& 10 trabalho de
da liberdade e da .paz; pelas sre- fizer café. PUOhLO Dó��no bigode-
vas espessae da escravidão. e bebia agua quente.
E com tudo isto, ainda exís•. t . um, bOlDelll tão dlahaldo qna

te homens, filhos deste solo li- ae esecndeu em baixa d� Mm I e

vre, que trocam a certeza da li- ficou eSl'erando qQ9 o b(lt41 :ta
berdade por Uma riqueza em dú- camiia o fOiie procurar. (Ext,)
vida. A estes qualificamos de .'-

traidores. A estes, Dão é mere- .
'. /- ANEDOTAS EM VERSOS

cído o carinho .da Pátria.
; -

Mas "os homens que amam
seus filhos, seus b ens, sua·Pã
tria. e a Deus, não se deixam
iludir, por mentiras que a todo
o custo tentam apagar a luz da
Democracia.
E quando o Brastl chamar por

s�us filho s, serão esses que í
rao defende-lo. E os outros?
Tentarão puxar a faca da trai
ção ou se escondorao na mais
funda gruta que acharem, en
quanto que seus -ínnãos fieis aos
seus deveres, lutarão por um
mundo melhor para seus filhos.

CEPÊ
..........................

� '.f Curso .,:' '.

Antonieta de Barros
Externaro fuadado em 1922

Fernando Machado, 32 FOlJe 1516
.; Florianópolis - D· z ..o DI. ?eua egllQ

......................� j liIa------��-lIJ

VI
A,,=, QUERO 'VER •..

'Era um sujeito e"qu�ilto
E cabeçudo a vale,;
Era como S40 Tomé,
Queria ver Para orer.

Chegou á Ca.ill trazendo
Um urubú na galola!

, 'Sua espOia. vendo !aQuilo,
Dísse: <Planto! Virou I bolal

- Que vai fazer com eiill ave,
Homem, você endoldeeeu 111>
E' ele, piscando um olho,
Calmamente respondeu"

:....Diz8m que o' urubu alellnOI
TrezentOIJ.�8nO$ de idade,-

. Resolr], poii prender este.
Quero ver lie' liSO é fardade ...
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