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Farrapos
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- Florianópolis, 25 de fevereiro de 1947 - FARRA�S
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ea tão banal para muitos! não.
é nada mais Dada menos qu
um espstâcule encantador, sue-

"e fiOS õthos.
Trindade Coelho. esere

em Meus Amores:
«A tarde descaía limpa. Na
vesta cúpula do céu, penachos.
de nuvens' alvejam, imóveis ;'

Acesas naquela explosão rubra
do 00580, es aruta� dos mon
tes f.ranj 5Vfim�8e .de púrpura e
ouro, ne dacorâçAo magle&dos poentes.. . .

E depois da Tem a noite.
Quando o céu

-

limpo, ilJa"
recém as cintilaetea estrêla
formanda diversas eonsteleçõee,
mas todas predominadas por

Por 'C F O Ut1l", Q. do Cruzeiro do Sul.
.�(' E o que dizer da Lua, d.
A Naturesa apresenta "egp'e" romântica Lua?

tleulos simplesmente encanta" Tudo isto é, realmente; umdorfs.H0·q,;o •. ,-� ..lt>� desme de sensaçses que. cuenE 15501'nio aconteee em lu- do observado nííídamenre, não
g�r�s especíaís. Todos os dias dé��a de 8(1:1', Um grand� fSp�"8S .maravllhas se sucedem. áClflO, 11m espetãeulo da Ndtu-A' chuva; o vento, a aurora, reza.
o crepúsculo, tudo � maravilho- -------;.............;...;...;;;
$0 quando »bservedo atenta
mente.
Nada. mais belo que o pôr

do sol num dia ventoso, tendo
nuvens 00 cãu .:

Nada mail impressionante
que a fDrmação d� uma novoada.
,_

O
..pôr do sol, no veiao, coi.

Os Fenornenes d.,
Natureza

_'

QUADRA
Antes eu nünca te vísse,Nem te temá6Sé amizade.'

. - .

Pal8 82'Ora file deíxares
No rjg�r de uma iaudade�'
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FARRAPOS :- Fljriàn6po!fs, 25_,!��e.reiro d�__!947 - (?)
Passa ...Tempo

( �

Plissamos�,a .semana do Caro
naval; todo o mundo folião Ies
tejou alegremente os 3 dias
carnavélescos..
. -'Todos' brlncarem: em toda a

parfe, talvez existisse uma ílu-
•

"

sij'Ó"dê felicid4.dl:' •.• Um pobre O' nosso, 'c·'abeC'-'.lhA.

_ dí\TetIfiâ·,s,e com um saco de CI v
"

"'c0melis; Um rico com Lança- Graça'l ao sr. Aldo Beck de-
"'i)'-e'rfutnes!,�Çrpmtinôs ete ... sanhísre da Diretoria de ES1ra·

Enfim o.ncsso mundo social das de Rodagem, e ao sr. 00-
-

, ��rejou "al�grem,;nte este dia, rclléc'o Soares. chefe da foto-
ql(ra 'i o·dia !4'a folia. gravação. da Imprensa Oficial
" -

Nü's- bailes •. 8 animação foi do Estado e aos demais t-Judan- .

gMnil'i�:sàd:ent"na,s' d-e homens, tes, Farrapos possui Um novo
mdihél'es e crianças todos pu- cabeçalho.
lando, todo.&.eanlando. Enormes Foi. ele baseado no do dfarlo
ê'ôrdõe'il percorríam o salao, a-! «O EstadQ», deste capital, ao
nimad"s 'pela:" musicas saltítau- I qual tudo devemos pela ímpres
tas, oalptteutes, dedicadas ao ISão deste orgão. Tombem sgra
Rei-Momo, ó �dmbt)lll do cemevel.l decemos o amparo que nos um
Farrapes, ramb�m é Ioltão, e! prf\skdo o Sr. Batista Pereira,

ássim. .sendo.,. festejou ;alegre�l;
Presidente da Aesooíação cs-

D19ut,a Ó Ci\RNAVAL.. taríneaee de Imprensa.
,

..,-./' 'Jo�'ira 'Silvão Filho '.':'''''. O Redator

CARNAVAL!!!

R, sposres do número antr:rior:
1- a-no; 2 - ca-fé; 3 - O guia
d·(i)

.

cêgo, -, "

As charadas de hoje:

1 :_ Não é .mau· o <peda
, ço> deste doce ( 1 3)

2 - é> corerídc da pele é Ille·
. tícado ( 1 < j ) .

-3 - O «resreare. da «nota'»
é II FlDríe �uperi(Jr da casa. ( 2 1 )
4 �. «Tira a vida» da «nódoa

de . Untá» com papel passento.
:, >- 2, 2

." '� ..... ',

5 - A «cr-iada; ---d�s!as «regi.
ões- é div1r,j·bu,'guerreira (22)

Re.spost��llO·�IHOXi!l1o número'
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Florianópolis, 25 de fevereiro ele 1947

Nos ,Esportes bro-negras àté 1950.
c

��------,-----------

Direçio'd'e JoAo Luiz F. de Mello Campeonato Sul Arneri-
-

cano de Natação.
Disposto o Palmeiras a o campeonato Sul Ameriea.
jogar com o Avai desta no .de Natação, que será realí-

capital' zado em" Buenos Aíres, terá i.
Noticias chagadas de Blume- nício no di/) IOde. D?-arç� pre

nau, dizem que o Patmeíras xlIno! COai a �arUClp�çao do

desse cidade está interessado Brasil, Argentma, Chile, Bo

em realizar �m amistoso nesta livia, Perü, Oolombíe e Equa·
capítal.. com o Aval} que oe- dor.'

----..........--------.....---

tenta o titulo de tetra campeão Nota SOCIALcatarínense.
Transcorreu dia t 9 do cor

renté, o aniversario do jovem
José Joaquim. di Andrade Passos,
residente em L:ljes, e distinto

Domingo assinante do nGSSO jornal.
Flam�mgo 5 x Naeíonal-J A(j aníversaeíante, os sínce-

• • •
rOS parabens de «Farrapos».

�?t1Clé;lS EsportIv�s _ Quando você bateu a car-
O Curíttba F. C. acha-se In- teíra do homen não teve medo?

t�res�ad(:) pelo magnificot�é- - Se tive, s�� delegada! "0
d�o Ialmo, atualmente no OlIn- _ E medo de que?
pICO 8e Blumenau, _ Dda estar vazia ... _

Placard Esportivo
sxo PAULO!

.* * *

Foi regtstredo DO F. M. F. o

novo contrato de Zlzínho com
o Plerneng o. O popular diantei
ro permanecerá nas hoste rl\�

Quando beijares sê calma
Porque I) beijo minha louca,
É um pedaço d'alma
.Que nos foge pela boca.
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