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ANO VI 

Conl0 nos ·l1 anos antel'ir: r'( -': J 
.l'>el tlIra do ano INh'o de ＱＧＩｾＬｏ＠ te 
v,- "'('U tunho de ｾＨｊｬｰｮｩ｣Ｑ｡＼ｬ･Ｌ＠ te\'c 
ｾｵ｡＠ unç'lO dE' ｦｾｰｴＧＨＧｴｾｬｴｨＧ｡Ｌ＠ tC'YE' seu 
rl'Hkc UC ｮｯ｜Ｇｬ､｡｣ｬ･ｾ＠ ｾ＠

() foalao nolJrt·, <>pgalanac1o. n'f'C
hC\l f\)unos. Inestl {'s. insl'ctore" 
(.'onl a1f:\gre " ut'm,"indo I" Pln }>r')· 

amv. ｳ｣ｨｾｴｯ＠ tlr ... nl a ln ... ｴｴｾ＠ hnt '1"'''<';' 

'n de pnrUI1('rol;ão dar-; féria:" nu· 
tes (hspoz n todo .... para Ulni..1 101 na 
da glol H.lSél, por,l (,::; louros ､Ｌｬｾ＠ vi
turl2.c; no c'ampo ｣ｬｾ＠ ... dêneias 

A" \la la \' ras a n ｩｭ＼ｊ､ｯｲ｡ｾ＠ do ｒｬｾ＠
mo. 1'. 1 lirewr foram segulflJ' pe
la ult;tríhul(;!'io prêmios l' a h.' ittlra 

ＢＢＬｾ＠ .... jlnclro;, ｬ ｵｧｾｲ｣ｴｩ＠ ｦｬ｡ｾ＠ malrria 
,\ oHlu ... -lra v..,i u ,tar ·ninda máibl 

('le\·"LH).HJ <lO ｡ｮｬｨｩｬ｜ｮｴｾ＠ ａｾ＠ palavras. 
Rmpre qUNJ<I;", do no,:;o \'elho 
in"pctor ｦ･､･ｲｾｬＬ＠ Anu'nor ,lcrae", 
formn ･ｾＨＧｵｴ｡､｡ＬＢＬ＠ ("um múxima att1n
ç50 e aplaudidas com intermina· 
\'eis paln\as! 

Ei.las: Senhor Direwr. meu ilus· 
t f(k eoll'ga,. senhores ｰｲｯｦｾＺＺ［ｯｲｰｳ＠

ｾｬ･ｬｌｃＺ［＠ jovens mnigos. 
Hcgrcss;Jls dos vossos folguedo"" 

\ '. ｾＺｳｲｬｓ＠ ｲＧ Ｍ ｽｲｲ｣ｲｩ｡ｾ＠ peJO$; I Ｚ･ｾＨＢＮ｡ｴｮ＠

'--

'" 

, (,\0 

｣ｯＧｶｾ＠

.. 

---..;;;--

Florian(ípolís, lI1aio de 1950 

('nclo de- abi,mos. lohos. punhais, 
vkios c ,'enem", é o amhipnlc da 
.1legrlas e da" ｬ｜ﾷｩｾｴ･ｺ｡ｳＮ＠ ｉｾ＠ por isso 
que. rn'luanto tun poeta l'anta ti. 
su:\ eleita, ｜Ｂ･ｲｾｯＺＭ［＠ fie nmOl' como 
estes: 

Pela estr;l<la dp amor vai, cano 
tJT''''O I'; cu vou cantando pela 
estrada ('In flor; ａｲｩ｡ｾ＠ de amor tu 
･ｾｊ｣Ｚｪ＠ modulando. 

ClI sigu modulando ￡ｬＧｬｾ＠ clt" 
a:nlor1u

• 
Outro poeta, tr"le. mais realis· 

ta. I11llis ,,('"hnmhado pela .. agru· 
ｬ｡ｾ＠ .la \"Ida._ canta as:->im: 

C'oi'J.t:iw, oh' tÍ\"f'-O grancle. 
,\lagnânllnn. divino 

11\"; a ￭ｬｾ｡＠ do Ｎ ｴｬｾｾｕｮｯ＠
V .. rrcu ,WIO ｾＧ｜Ｇｘ ｬ ｲ･ｭ｡＠

.. ｾ＠ ｡Ｎｾｏｬ＠ a que resta ao t rbte 

-

-\4ui à E-ClJllhl'a da herdüde7 
_ l 'ma flor tristt? - a Saudade. 
Bl'otundo Ｇｬｏｾ＠ J)€.'''' ela Cruz'" 
Ｑｾ＠ o contraste! 
ｬｾ＠ ｾｦｩＱＧＺｩｬｭ＠ o L, .'(H" l, de onde ｜Ｇｩ｣Ｎｳｾ＠

1('8. 
\qui. l;ol'ém. o c,ludo amacia o 

pe":1.:-.aml'lltu e () me!'ue in<.:uU· na!' 
[t.,mas C'onhc·<.:inwntos ｮ･ＨＧ･ｾｳ￡ｲｬｯｾ＠

FI,eha(!a .10 ( 'nU!!;lo CII!;ll'lnrtl-t. E-tr "tiO ('Ollltf"r!\o o' ｯｨｲｾＧ＠ ｉｬｾｲ｡＠
dohl'al' li rncllado! ｬｮＬｴｵｬｬｬｾｩＩ･ＧＢ＠ n' tlHlí- moderna'! \'""to' camllos de ･ｾｊｬｯｲｴｲｳＡ＠ Pl'ltln (\0 1111\1' IIUI'I\ Mnho' (\14r101! .\lublentt pr6prlo I'al· ... 

P" rJltlldPl1 

ｾ＠ - ;,,---

N. }·2 

, lula.S pela vida, enquanto Deus 
prút€'gco i\g futuras ＨＧ｡ ｲ ｡ｶ｡ ｮ｡ｾ＠ q!Jt
há" de prosseguir pelo I:' fi"" in
"Cllfl. ('hei::." de fé na ｜Ｇｩｴｲｩｾ＠ <10 
amanhã. 

:\Ieul' (>resados amigo". Entrai. 
en t 1'8 i nc&ta ('asa que é Yossa. ｾ＠
um oásis com palmeiras e frutos, 
<am lio('51a e amor. com Jusliça c 
Com Deus 

Lá fora fitou a bomha at !i"l1ka, 
., ｴＱ･ｾｾｴｲｵｩｲＧ＠ o mundo. mas ••. em \'t:r· 
tI,."e vos digo que aqui uma 110m· 
bei, ou melhor, ･ｸｩｾ ｴ ｣ ｭ＠ hornn::a: 

lr..caçadoras, que quando nfi o I"-.a 
ttm. ｬＮｾｲｯ ｬ ｡ｭＮ＠ Chamam-se, apen:!6, 
l'OM;s.\ S ESCOLARES. 

Dou, aqu' Ioga r , para que o I'a· 
re ,João discorra sobre o, perigus 

･ｬＢｳＡＧ［ＭＧ ｓ ｏｩＱｴｾｾｭＺｳ＠ ｾｾｴｮｉＬﾷ＠ d 
｣ ＬＩｉＱ ｳ ･ｱｵｾｮ｣ｬ｡ｳＮ＠ . ｾ＠

Há no entanto. um rcmérllO evl· 
,lente. cu ja recita vos ,lou gratu"w· 
mente: 

ｾＺｳｴｬｬｴｬ｡ｩＡ＠ ｅｴ［ ｴｵ､ ｾ ｩＡ＠ ｅｾｴｵ｣ｬ｡ｩＡ＠ . • .••• 
O quadro geral cla mauÍt'ul 

apresenta os ｾ･ ｧｵｩｮｴ･ｳ＠ ,lados: 
Externato: :l'lfi 
Internato: 145 
Semi.intern.: 16 
Total : 557 
Em J!Wl o número total era de 

556 
Cientffíco: 113 
ｇｬ ｮ ￡ｾｩｯＧ＠ ｾＷ＠
C ;\lédio ; . 47 
Total · 557 
O Colpgial deseja a todos 0< ,eu, 

leitolT:.. saúdC'. para que possam 
allrm eitar cios ･ｮｳｩｮ｡ｭ･ｮｬｯｾ＠ que 
o corpo docente. num ll;{orçO sem· 
pre crescente. aplica à NlucaçflO ,la 
modda<le harriga·,·crde. com o 
intúilo. cle a nova geração confio 
nu:: r a trilhar a" "en<las do pro
gre>'<o e do ｾ ｸ ｩ ｴ ｯ Ｎ＠ baseado na mais 
Fóli<la formação intelectual e mo
ra l 

nlPORT,\ '\"CI.\ DE t·'IA 
' ·fRGl"L.\ 

:\uma sentença de morte Que 
suhlra li, mãos rle .\I<,':andre IH 
ｰｾｲ｡＠ a el e\'ieb ratificação. o czar 
escrevera a ｾ･ ｧｵ ｩ ｮｴ･＠ nota: "Perdão 
ｩ ｮｾｮｯＵ Ｌ ｩ ｜Ｇ･ｬＮ＠ mandá·lo para a Sibé
dau

, 
ｾＱ Ｓｲｬ｡＠ 'T'eo<loro\'na. a czarina. Il'u 

ri '" Jcaoo a nota. (' apiedada ela vi· 
t lma. mudou o lu!:ar <la \'írgula. A 
frll,e ficou então ｡ｾ［ｩｭＺ＠

" Penlüo. impossivel mandá·lo 
para a Sibéria'·. . 

ｆｾ＠ com isso o condenado ｲ･｣ｵｾ＠
rou a liberdade. . 

E (' .... tu ? .. , 

Sa be o que se pa$"Qu das 
meia A. 10 horas. ontem? -
Que foi 1 _ PiSSou .. e meia hora. 
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A embaixada "Prefeito Tolentino 
de ｃ｡ｲｶ｡ ｾ ｨｯＢ＠ do G. C. Pe. 

Schrader, na terra dos Pinhais 
(Condu são) 

.Já no hotel, após um rrfrescante 
hanho e uma ,uculenta janta, es
palhamos-nos pela cidade, para em· 
hem de noite conhecermos e,ta 
encantadora "Lajes". 

:\'0 dia seguinte, domingo, nosso 
de"er de católicq; impunha-nos 
uma ｯｨｲｩｱ｡ｾﾷ￣ｯＺ＠ aS:-õb;tcncia ti &,nta 
Ｌ ｾＡ｢ｳ｡Ｎ＠ As S horas ､ｩｲｩｧｩＱｬＱｯｾｮｯｾ＠ fi 

c3tell"'ll, um magcstoso templo dig
no do povo que o ergueu. onde Ci
camos admiratlos pois ol-açilo, ('on
cretizando assim o desí'jo de Pio 
X "Reze a ｭｩ｢｟ｾ｡ＢＬ＠ usando o ｾｬｩｳｳＳＱ＠
durante o Santo Sacrifido. 

Pelas !l horas visitamos o hospI 
tal Xos,a Senho!'a dos Praz('res: 
bem Illstalado CO/ll modernos apa
relhos de CIrurgia. C:stá ｰｯｲｾＱＱｉ＠

muito aquem da :llaternidade "Te
reza Ramos" que ＨＢｏｮｨ･｣ｾｭｯｳ＠ logo 
em seguida. 

E esta, uma moderna constru
ção, muito recente uma elas mais 
bem instaladas, o que denota o ca
rmho e o desvelo dos governantes 
que a construiram. I'ncorrl'mOS 
tóda as SU3b dependencias e a nos
sa "cIcerone" um.l I rma ele Carida· 
de nos la dando o;: dados técnicos 

Soubemq;, ｡ｾｳｩｮＱ＠ que só o Prédio 
ultrap::ssou a casa dos 2 milhôes dr 
Cruzeiros As diárias são baratíssi
mas: 40, 30, 15 cruzeirC's respectiva
mente p::ra la 2" 3" clas-e. Le\·ari· • 
amos demasiado tempo expondo 
tu elo o que nos foi dado conhecer 
Apenas il'>lo: Xos,o< ｣ｯｲ｡｣Ｚ｣ｾ＠ de 
｢ｲ｡ｾｩｬ･ｩｲｯｳ＠ encheram-,e não ele pou 
ca D. legria ao vermos que as lP:icl Ｌｴｩｾ＠
nas ali emprc(.'adas tinham a tilO 
hela etiqueta " ln<!ustria bra,llelra" 
em lugar daquele pouco patr1oUCo 
e pretencioso "made in U_ S. A," ou 
outro qualquer "made". f''ira des
fazer suspeItas a 1I0a irn,.1 expli 
<,ou-nos que todos estes aparel!., 
bra,sileiros, ､･ｳ･ｭｰｾｮｨ｡ｲ｡ｭ＠ até 
agora o seu papel como qualquer 
outro que le\-a o "made"_ 

EsteS pohres imigrantes muito 
tCIll a nos ensinar. 

Xa volta, tanto "amolamos" 1', . 
Lutcrheck que nos conecdcu o 
ｃＧＩ ｮｬｲＮＮｬＬｾｯｳｴｏＮ＠ ll('cn(:a pO'rn. torntn ,
m"s hanho no CavcirlJt;_ ｘｯｾｳ＠

li"odinf>o, a<:ostulllado C0l11 a flgua 
do !lIar pensavam que- a água do· 
ce fosse a Illl'SU1U (·oisa. Engan 
riUII-,e O Fernando qucremlú 
h3I1Car Haz" lancou.-se ｮＨＡｾ＠ ('Oml 

,ando a nadar Eis que aparece a 
"amiga" eairnhra. O "pohn'zillho 
fui ao fundo Ulnas vúrl;t.s vezes 
antes de ｍｾｬＧ＠ J)cn'C'hido. ,.\0 ser 
ｩ＼Ｑｾｮｴｩｦｩ｣｡､ｯ＠ foi dado o alanne. () 
Luna todo no fatiota, "cndo aqUIlo 
Ienlhl'.nli)e &Jpt'l1ac; de tirar o sapa 
to e o palet<Í e /ItirOlHe 11 ágm 
Agarrou nosso "nenê" pelos cahe 
los c o trouxe para fora Fernan· 
do como sempre ｉＩＨＩｾﾷ｡ｬＮ＠ afirmou 
que "eu maior desgosto teria sido 
morrer no Caveiras élinda ｾ･＠ ｦｯｾｳＨＧ＠

no Uanuhlo ou no Heno va lá, mas 
nu Caveiras, que fatalitl1de! 

De nOIte, já restahelecido do ｳ ｵｾ＠
to do dia. fome.; conheceI' o cin 
;\laraJ,'ara um pr"dJll IIIH.' certa 
"', -; te enche Ill' <' rgulho \cId o o la 
gCi- no. e uma ohra a tkmo!1strar 
que nosso Hra.,il tem muitos mo
delos para UI te. ("omo é o (':'1'0 dai 
n-,t!(' toda a eon,truç'áo está enfE'i
tado COnl arte ela l lhe.: li r" li l,lrojo 

l1in ＱｾＮ＠ ,.,.("gundtl·ft.'i1'3. [OIUOS ao 
campo fitotécnico. que maIs um"a 
\"ez demonstra n cannho CO]ll que 
)s nossos gnvernantcs en('aram o 
I·r(hlema agric1\ ltural F.stá riota· 
(!o cas ｭ｡ｾｾ＠ ｭｯ､ｾｲｮ｡ｾ＠ ＨＧｯｮｾｴｮｬｻＧＧￍＧ＠

ｰｾ＠ la o ('cturJo e melhoramento das 
(j l\'('rsas pio 'lt.-:,. 

Vimo, uma possante trllhadeira 
entregue ao Uu'Tlcultor pl'lo gl",r
no ｰｾ＠ ra heIleficim' o seu trigo sem 
ＱｬｚＮｾｴｯ＠ n<;nhu1l1. Fo; :li 'lU/' se lX'a, 
lízou a Exposição Agro-Pecuária 
,\pt.s Lsto rurnntnolj d fazenda ｊＭｾｸﾷ＠

pellmental clp C .. ")I no de Lajes. 
urna beta ('onstru<;.flU no alto dü 
uma ('11 H na" I .ogo na en1r,,<I;1 (>n· 
ronp'am05 o fOr diretor, ahna no
Ａｾｲ･＠ qu,;, ｮｯｾ＠ .mosl rou todos o 
ｳｴ｡ｮＢｾ＠ ('naçao de porco", cava

lOS (U!ll dQS quai:; custou a ｨ｡ｧ［ｴｾ＠

!elJ de 20 mil cruzeiros). máquinas 
ｾｾｫ｣ＮＺ｡Ｌ［＠ nentre elas lima semE'a

elE ira Já adaptada para C'spalhar () 
luho. Ter-ninada a ,-isita, levou

ｾｃＺＧｉ＠ ｾ｡ｾｴｊＱＨＧｴ･＠ finde dednrou 
ｾｉ＠ Ｈｉｩ＼［Ｚ＾ＨＩｳｫｾＺｯ＠ para ｲｾｳｰｯｮ､･ｲ＠
ql :-' J,crglll-ta ｃ｡ｉｊｾＨＧｬｊ＠ r.ru 

nlla .rn.'ress[Jo ￪ｓＱｾ＠ gesto em to. 
ｾｏｾ＠ ｏｾ＠ que entre ｮＨＩｾ＠ se l'lll'II!''itra 
\am 

"' N(1 tnmbCrn ｮｯｳｾｯ＠ 1l1ui nhriga 
cio por nos ter cxplic'[uld ｉｾ＠ deRfei. 

I locl:., (I:; ｱｵ･ｳ ｬｩｊ｣ｾ＠ surgido.s 
\ I ó:'J almpc..'!', 11'41. I ｚｏ｜ｬﾷｾｴＮﾷ＠ à 

t«t'de um jc go ｃｬｮｬｬｳｴ｣ｾｾＱ＠ C](\' \\'okl 
c"are 110S.o.;,1 equipe p a do Ins titu
I) de Edul'aç·ão. um I:"éllo de rnsi
no do qual todo (I }''igeal1o t;:f.: ｗＧｾ＠

• 

c 

r. 

--' 

ｾ＠

o OOLEGIAL 

ｾ＠

ｾ＠-

U.'('('ht"IIClu ｨｯｮｾ＠ ("Ou. ,rlho.., p.ua o IH)\"() ano kt h u dr IH:)(). 

Bom RC'tiro, onde ha\'iamos ｾｩ､ｯ＠

｣ＨＩｮ｜ｾｬ､ｾｬＨｬｮＸ＠ para sahorear-mos um 
chl'rrasc'{J de o\'elh,1 Pelas 11 ho
ras alcan<s'amu, a sua bE.:'}a e hem 
instalaria ('asa de C'ampo onrle nos 
fOI, a p,-Incfpio, oferecido um saba-
10,0 leite. enquanto que (>s "peões" 
estuVJm preparando o "infeliz" do 
conlcir n. 

Quando oU\'Ím(.fl a voz de c0-
mando que nc's anunelava o início 
dú8 "t'omet; e ｨ｣ｨＨＧｾＧ＠ foi um Ｂｳ｡ ｨＧｾ＠
se, <Iue pUc!l'r". Creio que nos,o 
hospedeiro terá ｰＨＧｮｾ｡ｮ､ｯ＠ lá cpnsl. 
ge "Puxa pare('e que ＬＬｾｴ｡＠ turJru ' há 
('inC'o dia:-; não come mai." nJrb" 
tal loi o impeto (.'f)M que no;; lan
çamos ao "tralJ;llho". A culpa é do 
S •. Rlheiro, pois nos prep:lrou uma 
'UI-prLsa que nlnguc>m ･ｾｰ･ｲ｡ ｶ｡Ｎ＠

Tudo id ('orrendo ｡ｾ＠ nlil maravi· 
lhas <'om ('arn.\ salada, ,·inho. etc., 
ql ando " Pc Luttert)eck mandou 
que )1('; pn'parásscrnos para ｾ｡ｪ ｲＬ＠

"015 j:i ･ｲｾｭ＠ 13 horas e esta ha\1J 
sido a ho.a ･ｾｴｬｰｵｬ｡､｡＠ para reen
cetam10S II volta. VIva a pontuali· 
dade 

Tc,dos ｧＢｾｴ｡ｲ｡ｭ＠ de 

L 1('03 

I 'rublf'l ['ncan'ou nos com 
se l11 lou ros P . lllel::;O tI' ＮＺＺｺｾｬｉｓＧﾷ＠

ｾｭ＠ Bom H(Uro o c Zc" Schaef
fel' 1_011<11' rí'hJ\'cr nO\'uml'nte o 

11 ch"l'l'lI Ilul <c ('sqL ' ('('rJ Quan 
do da Ida 

'\1''''' tcrm,·s IngC'ricl0 LJIl rdor
f:adu l'afc> reCIH'ctilm05 n volta a 
nI'S""S lares, com o coração pul
sando dl' ulpgria por t<'rmos co
nhecl!lo maIs uma região de, te 
nO,;50 hE'lo Estado É o caso de re· 
petir aquele dito t8nto espalhadO 
em Santa CatarlnO _ "Conhecer 
pnra Amar". 

ｃｬＧｬｲｾ ｴｬｮｯ＠ Sac'hl'l - 2" Clent. 

o ｃｏ ｌＮｇｉＮｾｌ＠

.r", _ .. _,. c....-
c ........ 

.. ｾ＠ • r .. pe .. ｾＢｬｉＱ､ＮＴｴｉ＠ .. ｾ＠
-., .. ti ...... b.J.etm .... 

--
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ｾｾｊ＠

... Ｌ［ｊＡￍＩｾ＠ ｾｍ＠
\lI H 1';'1'0 HI':S: .

.Ju:\o 1.1111 Ft'I"I'd"a dt· 'Il'Ilu 

]r-idnn<lo a dirf>t{ío desta p5gllla 
K tC'm c' intuito IIp (lI\'ulg"l' to. 

Ｌｬ｟ｾ＠ as ,1tl\'ldadcs pSIlortivas "'$pn 
I,HIar; ｮ｣ｾｴＨＧ＠ F,IIu .. ｡ｮ､ｾｲｩｯＮ＠ 'lucre. 

friL.lI quP nlhJ'al'('Inlus J. iln. 
Llflf' ｮｮＧＬ｣ｬｬＢｾｬｬ､ｯ＠ ｆｯ［ｴＡｮｬｰｉＧｌｾ＠

110 IIal' " de\'! 
aqueles ciue mai..; St'" (,·5· 

hl'(i.lranl piara que o esporte nestf' 
F:rt"hl""lc'dITllm lo se ('ic"e ＨＧ｡､ｾ＠ vez 
md:-i. ｳｅＮＺｲＭｬｬ ｩｮＨｾｮ＠ ｡ｾｳｩｊｮ＠ o hl.'JI) f'Xl'm 
pio ､｡ｬｪｵｾ ｬ｣ｳ＠ que nos ante,·"deranl. 

('t1nl0 lóiC ＬＭｾ｢｣Ｌ＠ gra"ldes surpresas 
ｮｯｾ＠ Ｎ｡ｧｴｬｾＩｲｲ ｬ ｡ｲｮ＠ I"lra ê-.:te nno ｮ｡ｾ＠

tn" líg-..!s: Liguinha, Ligo:! :\Iédia e 
Lip-cl <;ran<lp, l){)lS ｏｾ＠ (hVtTSOS ti 
ｭｬｾＧ Ｂ＠ ('OllCOITt!ntes veiculados às 

iJi,Hlas já estão nos gorandl's 
｜ｬｮｰｾｲ｡ｴ ｩ｜ＧＨＩｦ ［＠ para hrilharem no 
prt Xi'10 C'nlnpl'Onato. 

i\_l(l sô no futcbol, mas ｴｮｭｨＧｾｭ＠
1'( -; ｣ｬｨ ﾷ ｬｾｉＢｾｏＮｳ＠ seture.... eSJ)orti\"os, 

l'jam ｴｾｏｬｓＬ＠ ｉ Ｍｮｾ ｱｵ･ｴ･ Ｌ＠ volei 
to grance o cntu:;lasmo tanto 
rte elos externos ('orno doS' 

rnos 

Diretores: .Ju.io ｬｾｵｩｺ Ｌ＠ Fl"rrrira d" 
''''10 ｣ｾＬｊｯＧￍＧ＠ Luil Sohh'l·aj,"i. 

dfhbb 
TOW, ElO 1 "f CIO DF. 19,;0 

I'or ol":Isião c1ú I€"ta de S. Jc,é c 
do ｵｮｩｶ･ ｲｳＮｾｲｩｯ＠ de ｦｵｮ＼ｬ｡ｾＭ￣ｯ＠ do Co· 
Ifgio ｃ｡ｬｩｬｲｩｮ･ｮｾ｣Ｌ＠ I calizou·se a 20 
Iil' março I, tol'Tl!:,io inicio de Cute· 
boi ｉｬｯｾ＠ tllnes das trLs Ligas. 0, 
jogos l:Onll'<;'.lram à, 9.20 ｮｾｉｮｵｴｯｳ＠ e 
t('rmlnaram às II e meia, num 
am hi("ote de animação e alegria. 
Todos os ｰｲ｣ｾ･ｮｴ｣ｳ＠ rfrcheram !la· 

s à \onfadc. ÜF \'em'cdores to· 
naram um gostoso rhocolate que 
° 1,,'<liCel(I"- e ｨ｡ｨｩｬＡ､ｯｾｯ＠ Irmão 
H >yer preparou com muito e51lle
TO. e 5:lhorcar.Jm os doces do novo 
padeiro. o Irmão T-l!eobaldo 

Rr,ultado dos ｪｯｧｯｾ＠

LlGA GR.\:\DE. Corintians ·1 x 
Enante 3. 

C{J!O:\TIA:\S: Salim, Chico e 
:'lf,rPtto, C'.!ido, nal'ata e \'irgiho 
O;;mar, Erasmo, .Juca, Carlos e 
Aldo. 

f:IlRA:\TE: ('01 aço. Adernar " 
Tltl Fcrran, Helinho e Léo. !'a\ as, 
'\ado, Adérclo, .\Iedelros e Serra· 
üuc 

1\0 primeiro tempo ° Errantc 
marcou deus golos: Hehnho, de pe
nalti, e Adéreio. 

Xo segundo tempo o PClisoal do 
Corlntlans desenvolveu produtIva 
reação marcando -I golos por meio 
de :'Ioreto (2) e de Barata (2\. 
.Juca Coi o "maior" deCendeu 
uma bola na trave que esta\'a ,iá 
a ponto de transpor a linha ､ｾ＠
"goal", Este fato animou mt.ito 
seus colegas, incitando,os a imedia-
ta reação. 

O terceiro golo do Errante ｾｯｩ＠
conquistado por Savas. 

Cld Porto foi o juiz que diri"ltl 
a partida com justiça e ｩｮｴＮＧｨｾｩ￪ｮ＠

(' 

,In .... '":. I .ul.l :-\ohh"'.I,I .. ki 

<:1 'J ls fip; Sahino, (,hico, Fihnto, 
)1; " j;t\r,() .\tlt"tl("I; ｅ｣ｬﾷｾｬｬｴｬ＠ p Ｎｊ｣ｾｦｬｏ＠ ('ur .. 
1· i, f'al'tl (I F'lnnH!Ogo. 

CtH·n ('f';Sil partida o Atllíti('o lin· 
grnu se l'i1111Ifl'ijf' <Ia Liga .\1 ('d la no 
T orneio I nido. 

>\'TI.t:T\("() 1'onlnho, lI"n5 e 
;-':clslJ!l. lh-oclol'O. 1,'I\jnto .. ( hiro 
1.1("'0 •. 'Inninho. Paulo \·iana, Sahi. 
Il< ' e Richar<l 

LIGl'I:\H.\: 

la jogo: Internacional 2 " Flu
m lnt'nsl' I Tentos de :llár('Ío c .la· 
I l:!l para () Intcl'llaC'ional, e Jail1l 
pa"a (J Flumilll'nc;e. 

la jogo: Cruzeiro (1 eS('anteio) x 
Hotafogo n. 

.lO Jogo: I nternacional O x Cru· 
zl'iro 1. 

O golo (Ia vitória Coi alcanc:aelo 
pnr Fláyio. 

Com e<sa \'itliria a turma do 
f'ruzl h-o tornou-..-r a campcü ela 
L:llguinha. 

CHl'ZEIRO: Ga)on, :\o7arenn c 
'-iam'c'l Martinho, .Amilcar e Fiá· 

io \lalty :\ilo. TuBo e Ilêlio 
I 

() ( OI,E(;U Il' DE 19:;0 

Pai" ;;;eguirmo:-; o ｾｬｯｲｩｯｳｃｬ＠ caln"· 
rho Imlmilhaelo pclq; "meninos ele 

UI o" cio HIlO ｰ｡Ａ［ｾ｡＼ｬｯＮ＠ nutou..!=;e 
l("!"ile logo d:ll forma('flO elo novo 
('"Iegial para 19;)0. 

:\0 prc8ente ano não contamos 
"nais ("om a \·nliosa ｰｲＧｳＨｾｮＨﾷ￩Ｎｬ＠ ele 
Hul1inho. :\c\\'ton .• :-:auro, Ilélcio, 
Kalil e Ewahlo. Este último e1elxa 
uma lacuna irreparável. 

Como cenu o·a\'ônte, Ewalclo 
flenou·se no ano findo com uma 
destreza e Inteligência nas jogada, 
que mereceram·lhe o titulo de art . 
t ("iro número um elo Colegial. Fi

lam n;'ste ano: Cid - firme e !nte
\oJ;;::nte médio, Hélio - na ponta 
cS'luerda. (:l1io e Jaiml' dispulando 
" ｾ＠ osto cle E",alelo, nar"t" - ° 
,ncanc;ável meia esquerela, e :\ereu 

artIlheiro_ Cuca será o centro 
m! dio que controlará o jõgo .. 7.aro 
el'ã o médio ｾｱｵ･ｲ､ｯ｟＠ Para suhs 

t'tuir a :"\e\lton e Ruhinho. nfio 
mos ainda elemento,; designados; 

tnh'ez ,,"1'50 escolhielo,;: .lo,é Dob· 
"es e .\rI Coedert, Ewaldo. DeCen· 
de"á o arco cio Colegial um elos três 
"rrandes" que estáo treinando: Ivo 
tem despertado muito a atençflo 
I'>s Internos por sua colocação ex· 

cdenlP. 
r;,tão tre I1nado pelo ColegiaL 
(,ill POrlO, Arno \"eiga (Cuca) 

R"hetlO Oliveira f.:nio, Hélio PlOto 
da LU7, :\"Teu. S;;,lim. ;\lárclO, Dob· 
hes. EIIJ>;15rio Per"ira. A 1 Credo. Ar! 
Silveira, Er.,amo, José Robel'ge 
Paulo Cabral, Edú, Juarez. Ade· 
mar, Edwaldo, Ivo Correia :lleyel". 
Arl Goedert, João Artur Wascon· 
celos (Tucal, João Batista Rodri· 
gues (Zó). Adércio, Jaime :llasson, 

RFI.F.'IBR\ "DO, •. 

A 6 ele :\Iaio ele 191;; a valorosa 
A. n. Colegial, Jogando contl'& o 
A tletiCo, pelo campeonato local 
empata por 3 a 3, 
ｾ＠ A 8 de Julho, numa partida 

mfcl!z nessa represrntzç1io perde 
para o A \'al por 4 a 1. 

_ 1\ de Outuhro. eM ｾ｣ｮｳ｡｣ｩｯＮ＠

J,fG .\ ",:;01.\ nnl partida "c::H'cmOS () FlocaiUvlI 
I'of Dal. 

ela. 

..... 1 .... 

\ incita ｣ｾｭ＠ t<JI!I, o 1·'I . .!\w"rcns(' 
tr,lcli('lfjl1í.d aRrcml,1I ;10 cattlrin('1I 

E' penHa pioU ... o ('oll'glal por 1 a 1, 
llUIlI.1 pllnltl" túclJ a n,-,.,so fd\"or 

(!.lll (OHl'liTl"-; 
( \T\lU'liE'\"I" 

() (l\1ho ('rintial (tarl!H'ns 
COI cJ'eado "or Cuido \\"arkl"ll em 
11H8 atuando na LiglLnha 

Xl'st" ano o {'(,rintians entre sei 
ｾｯｲｴ｣ｳ＠ cClmurrentes akalll'ou u ti· 
tulo ｜ＧｩｬﾷＨｾｃ｡ｭｰ､ｩｮＮ＠

Em l!ll'), havia uma ｾｻｊｭｨＱＧ｡＠ cio 
(orlmHllls !' Guido \\'8Tken em 
ｰ［ＱｴｬＧ･ｲｾ＠ com \'íll;ilio Carcloso, o 
ll'ergucr:lln na I,iga Grande 

Seu )llantel cfa fornlaclo ｰｯｲｾ＠ é.ll"
Cjlwlrw.,: Pedro e Guido; stlgueiros: 
.Toán " l"hil'O, médios: Alfredo, Oni 
e \'Irgilio, ata('antes: Edgar, lIul111l · 
t<:n \I HamIlton I, \\"alcir, ｾｾ､Ｎ＠
Erasmo. 

\'elo () I turno "que aliás fOI o 
último e o Corintians saiu vence
dor ('om lj vitürias e um empntp 
O j,>!;', que terminou empatado COI 
I cnllz,acln no (lIa 17 ,Ie máio de 
194!l, p tl'rmmou )lor (Iols . O ad\"er· 
ｾｾｬｦｊＨｊ＠ f('"ll o HUl"UC'ln. Os quadros 
f 01 mnranl assim con"Utuidos: ('0· 
Hí'\TI.\'\S: I'e"ro, Guido, \'ir!li· 
Lo, (rÍ<'o. Alfredo, Onl. \'irgí\io 
(João!, Hamilton Ferrari, Edú, 
. JoélU. Fdgar. ,ralcit'. 

O H l ·H.\(.\ 'li formou: Salim, 
Juarez .. 0.1 (tuim. Hélcio, ｊｯｾｯ＠ Ar· 
tur, Ans('lmo, :\lecJelros, Barhato. 
%(i.. ZfI'ca e Osmar 

... \os \'inte minutos ela ,.;egunda 
fase GUldo fOI expulso cio gramado, 
p C" ter I ec\:lmaclo contra o juiz, o 
:;1' llelio PlOto cla Luz. 

Os artilheiros foram. Eclú e Oni 
pua o ("(>l1ntians e Zil 2 para o 
Huracan. 

:\0 begundo turno. o . ..; (}H:Hlros; 
ｉｔｾｴ［｝ｮｨｾｓ＠ tl1"!c;,!stiram c o Corintb1I"' 
sagr,lU'8e campeáo invilto da L.ga 
CI,uelC". sendo êste o prinwiro c 
Ítn1CO ti(ulo de in\'encihilidade do 
l'Ollntlans e do ColégIO Catarinen· 
"e. pois até hoje. nenhum clube 
conseguiu um campeonato seme
lhante. 

\ogra pm 1030, o Corlntians le
vanta.se nO\'atnente cOln quase o 
mesmo planteI cio ano anterior. 

Até o pre"ente momento já as, 
Slnr.nun por ｾｬｬＳｳ＠ côre!i: Oní, 'salim. 
Erasmo, Edú, Chico, Oomar, AICre· 
(o, ,I C"llwah, José :\Ioretto, Gui(lo, 
\trgHio. 

\ \'ante, p"ls. ｃｯｲ￭ｮｴｩ｡ｮｳｾ＠ O caml· 
'lho estú tra('a<lo, t! árduo ｭｾ＠ no 
Imal est.í a glória que te levantará 
tOmo o quadro número um do Colé
gio Catarinense. :\ão deves de_ani 
mal', porque estás no caminho do 
bi·campeonato. 

nr'gfllo Cardoso - n' série B 

Call1\ltonato de Futebol 

Inscreveram·se na Liga Grande 
o stimes: Errante, Comandado por 
IIc-,o I'into da Luz, e ｃｯｲｩｮｴｬ｡ｮｾ＠

por Vlrgilio Cardoso. 
;\a Liga :lledia figuram Paulo 

Sabino, ;\clson :lleIlo e Marcos 
Ｎ ｾｉｯ･ｮｬＨｨＮ＠ cOln.1ndando ｯｾ＠ tImes, 
I ｣ｾｰ｣｣ｵ｜｡ｭ･ｮｴ･［＠ Atlt,tico, Flamen· 
go e ArJiCna;. 

:"\a Ligumhn ha quatro times: 
Intl'fnaClOnal. Cnlzciro, 1l0taCogo 

... Fluminrnse. 
:>18rio 10 jOgo: Atlético .1 x AI'senal 1. - A :H de ｾｬ｡ｩｯ＠ de 19ti, no ulti· 

Goals de Paulo Viana, FilintO (3), mo C3111Pl'onato oficial que a A. D . " ", _,_, .1h·· r __ Ｎ ｟ ｾｾＭ ........ 1 ,," '&l,fi', 

(I) 

@ • 
• e • .. • 

gual bous elt'l11l'nloS para () seu 
quadrd. 

\'adl'('1I dirige o I!otaf"go. Flavio 
r.fl Cruzcho (·ontu ('o:n Tuno, Fer· 
ｮｾｴＱ､ｯ＠ Mally e :'I:uzar"no 1'1 
me,tos clt' destaque. 

<.> IOH!madonal composto de ele
mentos da Cruzacla é dirigido por 
Ilagohc-rto. 

Hul. Jarem, Oscar e Paulo são 
UR craques de mais valor 

1\'0 Fluminense ｾｮｲｯｮｴｲ｡ｭ＠

ｍｾＷ｣Ｑｯ＠ Pinto ela Luz e Afonso Vel· 
ga ｳ･ｵＧｾ＠ prllloip' ｾ＠ ､｣ｦＬｾｮ［Ｚｯｲ･Ｇ＠

() "POItT .'Ii,\ ." DH/S.\O 

'\._ e'Illipes acham-se escaladas 
ela srgulllte maneira: 

ｉＮｩｾＮｩ｜＠ ＱＧｉ＼ＭｉｮｈＧｮｾｯＺ＠ Ivo, Gardnha e 
\'evi', Ilonelro, Antenor Xorton, 
C'astelan, E;i<ho, Amauri, Dilor, 
ｬ｜ｬｾｲ｣ｬｯＮ＠ Cap.. Egídio. 

Liga FlumiIH'n....,,,: - Oduvnldo. 
Xaure, Ed\'"I<lo. Osní. ＡＧｩ･ｬｾＨＩｮＬ＠ 5('110' 
ahe, I'aulo, A<lillon. AdérlCo, "ereu 
l' Geraldo, Capitão: :\cl'eu . 

Liguiuha Tir·adt>nl".., E. C.: -
Leal, Peru eli, Armando, Santos, 
,\Irulll. Luiz Carla,;, Cigano, Lilico, 
Ronaldo, lIrc.san, Ola\ o. Capltáo: 
- Tilico, 

1.IJ:"Uinha .. \rloo,rn"ll: - Orestes 
Ari,ton. \'emcíus, Eduardo, Clíto, 
I .. uiz ｬＬｉｾ｜ｉＧＨＩＨＧｯＬ＠ Oscar, AroIuu, ｾｉ｡ﾭ

rio, AgostInbo e João. CapItão: -
AgosUnho. 

Serão mais ou ｭ･ｮｯｾ＠ ･ｾｳ｡ｳ＠ ac; 
('Cjlltpe;; escalad:Jt; para 1%0 na la 
IH\ lsáo Dentro em Illeve serao eti· 
Ihiclo" também os quadros de \'olei· 
hol e hasquetebol. 

Por: - Adérico Ca(\orin, 

Plarard E'llorti\o 

Foram os ｾ･ｧ｜Ｇ＠ .nte' ｯｾ＠ joc:os 
ＨｬｭｩｾｴｯｾＨＩＺＭ［＠ realiz3,tlos durante o més 
de :llarço em no,so Colégio: 

ｌｩｾ｡＠ "(-dia 

,\ tIétiro: 3 x Flamengo: O. 

Liguloha 

Cruzeiro: 4 x Internacional: O 

• 
Teol. 

E.;te belo esporte que é praticado 
em tanto, patscs do mundo. como 
um jogo ｡ｬＧｩＮｾｴｯ｣ｲ｡ｴｩ｣ｯＬ＠ já tornou-PC 
trndiclonJI em ｮｯｳｾｯ＠ C'úlégio. 

Tanto por parte ､ｯｾ＠ alunos e).'ter
ｮｯｾ＠ como dos internos ･ｾｴ｡＠ mo<lall· 
llade ele esporte \'em despertando 
grande intereS$l! nos nossos mel09 
esportIvos. 

ConlO nos ano:; ｡ｮｴ･ＱＱｯｲ･ｾＬ＠ di\'t!r· 
sfR já se alIstaram. como João 
:lll'lleirus, Juiz. A Veiga, Cnrlos 
\Ieycr ｾ＠ José Pedrosa, por parte 
dos externo,;. 

Quanto aos Internos, 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



･ｾ＠

(4) 

PÁGINA DOS ANTIGOS ALUNOS 
"Prefeito Tolentino 

do G. C. Pe. 
dos Pinhais 

Coisas do Planalto 

P a ... , t'io ... do-' ilhano ... intf')'llo", r do'" ｡ｬｾｉｈＨＩＧＢ＠ ("t.'1 no ... : ao (.'nlhin'LI 
i\ ... Ill'i'ia ... i n ... oJ.u'iUI" ... da 110 ...... a J lha <"Iieia fll' (·IH·al1t() ... ｾ＠

:'luitos são m; atratIvos elo Pia, 
nalto, ｾｯ＠ verão o seu clima, mais 
primaveril que outonil: o, saboro· 
f;OS ｦｲｵｴｯｾ＠ que então lnaduram; os 
＼Ｎｬ｣ｾ｣｡ｭｰ｡､ｯｳ Ｎ＠ vereles com o capim 
alto e saboroso a florescer; a CCf.;ta 
da Serra, como ai é chamada. com 
'eu, peráu<;. sua, peramheiras, 
eus predpÍt'lOs que muitél':i- veze1" 

pa""am de centenares de metros. a 
costa da Serra com a cerração (' 
tamhem com o Feu panorama que 
i;e estenele até ao mal', que ao longe 
hem longe e parece um renclIlhaelo 
hranco a se perder em tenue fuma
ça hranca! A Costa da Serra com 
o seu homem : que arrosta ｡ｾ＠ neva· 
das do inverno e a, geada, ele De
zembro e de Fe\'ereiro, o homem 
da Serra que se conforma em per· 
der pelas geada, tardias O" frutos 
de ,eus pomares e as colheitas de 
ｾ･ｵ＠ 1'010_ sua Fé é da antiga têm
pera; o que Deus tira por um lado, 
clã pelo outro! ° homem da Serra_ 
que enfrenta a va,tidão cios campo 
a campeirear uma rez perdirla, que. 
na sua calma multisecular E'$pera 
pelo tempo: ｾ￣ｯ＠ tem estradas, ,'ai 
pelos cruzos; não tem nutomo\'E'is 
vai a cavalo: não tem caminhões ,,,I no cargÚeiro, O que ele tem 
sempre_ é TE:'1PO, É forte. sadio. 
hospItaleiro. reto, trabalhador, au
daz, lembrando os bom \'elhos ti
pos do bandeirante paulie;ta e cio 
gaucbo p"lcador' ° Planalto _con 
titue uma regIão toda dlferent!' da 
luoHia: os prf.)(jutos são o ｰｬｮｨｾｩｲｯＮ＠ a 
h:lllita inglesa. o gado, o qupijo, o 
irutc)s do:=; ricos pomnres; a l11imen 
ｴ｡ｾﾷｮｯ＠ não C'onhec(' oa1pim, npm a 
hatatll doce. nem "s fl'ut'ls <Ia 
prnia. Dí:II'iamente vem à mesn n 
c'hurras<:o. ,'las n50 é o ＨＧｨｵｬＧｮ｜ｾＨＧｯ＠

do esp<"to, nno, é uma ＨＧｾｉ＠ ｮＨｾ＠ IJrf'pa 
)'lula ? ｴ［･ｭｾｬｨ｡ｮＨ｡＠ do xarrtu(l, ｬｮｈｾ＠
com menos l4al ｾ＠ Inenos demora 
na salmoura Depois de um dia de 
Héllmnura fruca, é Icvacht ao 6f>rn 
dor, geralmpnw na h"l'la, perto d .. 
cosmhn, e ai ela fica exposta ao sol, 
à chu\'a, à neve, ao sereno, enfim 
no tempo_ 

Quando r. cozinheira necessita 
duma posta ne carne, vai corlã-Ia 
rias mantas ai expostas! lo: como é 
sahorosa esta carne_ tipo churras· 
CO! 

lIã \'crdadeir(ll técnicos na tlr· 
tr. dr. prepOllll' ＨＧｨｵｲｲｵｾｲＺｯ＠

Causa ql"! n1(' r'hnltlOll a aten· 
ｾ￣ｯ＠ dI.! modo Jl(,,'uliar r,,1 " linj{ua· 
Jar ､ＨＧｾｴ｡＠ g<,ntl" () sact'rdot,-. 111'" 
que ningll!'m entra <'l1' I''lntato 
com todc'8 os rl<'lnent"s ,In ｾＢ､ＨＧ＠
､ｾ､ＮＡＬ＠ "rnn torlas as Idades, c assim 
amclllUI (I alma "o lIO\'O em torla 

,uas vJhl'aç(, 
,\ I1nltlla)em 

run'Z,1 da lingua pOl'tu!'(ueza, Aí 
(, se fala português e não hou\'e 

c"ntato com ｯｾ＠ fatores que arlulte-
1,1'11 tão facilmente a pureza da lin
gua. 

Vão ai ｜ｬｮｾ＠ ｲ･ｧｩｯｮ｡ｬｩｾｴｮｯ＠ en('on· 
tra{lo" C:lnclano por anelando. e as
inl deixando no partidpiO »I'(,.$en

t(1' () "rl", f31anl in,";.uiav('lmentc, 
IH' menos o po\'o til' CÕI" an.lan". 
chama no, etc. 

Outra particularirlade é o "T' 
cl'iado_ 

Em \'ez do tinha rlizem ,,,in h,,; 
em vez de tio dízenl txio etc' 

Tomei talllheln nota de ulna ｾ｣ﾭ

rie df' palavras que ＨＩｾ＠ ｮｯｾｳｮ ｾ＠ di('j· 
onúrh" não ｲ･ｧＺｩｳｾ｡ｴｮＮ＠ Damos a ｳｾ＠
guir algumas ､ｾｳｳｵｳ＠ pal(l.\,l"us: 

1 - C'aiuvú, caju",ft:, espécie ele 
pinhão qUt' amarlurece em Setem
hro, 

:l _ Pinhfio macaco: esp,;('ie de 
pinhão que ama<lurece cm Dezem 
hro, 

E,te pinhão é (Ie coloração ama 
I C' la, de ｧｾｴＨＩ＠ acloC'Í<'aclo. a casca 
tenl malha:-o ｨｮＺｬｮＨＧ｡ｾ＠ na »0ntn, e 
a 111:1(\'-.-i1'a, ("onfmme afirmam os 
e, ｲ｡､ＨＩｮﾷｾＮ＠ é ma i::; dura que a do 

outn,f; ｊｬｩｮｨ｣ｩｲｯ ｾＮ＠ I)cV(l S('t" unta 
,ai-f!Ht!p hio)ügka cio pinhclro. 

;t - ｃｵｭ｡ｱＺｾｯＮ＠ IlPhida ｓｦＧｲｲ｡ｮｾ＠

Café mllllO forte, hem qlll'nt!· com 
ou ｾＨＧｭ＠ (I(:u('nl', c!pnfro do qual se 
ordenha It'ltc gord". ､ＨＧｊＩＨｊｩ ｾ＠ d" tN 
apClJttdo o tt'rn('il'o. 

!. - JlIja,lI('(1. Bolinho, tipo ro,ca, 
f ( ito cI(\ IJolvilho, on"'s, :1<; 11 ('li I' lU 
tio f rito Clll hanha. Sào 11lUitO suho-
ｉｏｾＨＱ＠

r, __ (-"nguax[. anxi: casa rir' V('S, 

pas nll'llferas, :\,0 lItoral ｴｮＬｴｾｭ＠ a 
alwll1('InI de "ant'la , () r-anugaxi (li· 
fmp ､ｾ＠ lpchcgllJ na IH))' lf'r ｦＮｈｉ｜ｈｾｉ［Ｑ＠

ponta lia c'asa. e se t L\'i.U l'1t\ t rou· 
C'OM de ár\'orcR ou 11;u·rdóN. ;lO Pc.\ 

() que a )c('lIcguann é I\FH I:' H! 
( .... IIl c; troc nos ('upin", c gl11mados 

fi, Caxé: O (':.xé é a Foohre<'(I!.('u 
(I<J.; pinheiros ,'('Iho._ I,; multo du 
[o e llnpregado de uhundante resl· 
nu cOl1$lÍtuindo ótimo comhustl\'el. 

7, - Jaguara: cfies ordinários.,. 
8, - Chuspa; Bolsinha de hona · 

cha pura guardar o fumo 1llcadn 
!l, _ .\Iacoromba, mal'omha_ li 

;Jl'l'n de palha muito grande que 
c'ostumam fumar nos rorlelos. 

lO, _ (1ulrtha: pc":go grlmde t' 
'('ITIlelho. Alífls gllm lha d(!signa o 
ＮＬｯｾ｣ｯｳ＠ hugi 08. 

hl"co; Poncho de ti hrnn· 
l1 C! .. l'Tl nll in\'erno, 

\'I('unha: I'ondl" leH' 'lU 

A embaixada 
de Carvalho" 

Schrader, na terra 
\ E'mhaix"da "PrE'f!'ito ｔｯｬｾｮｴｩﾷ＠

L" dE' Carvalho" rio G_ C Pc. SChl-d
der', na tf'rra do:' ｐｩｮｨ｡ｩｾＮ＠

loiljl's, u linha prim'e,a da serra 
Sl.'l11J)rc atr'aiu 1l1uíto:-; adnlil'jHlorcs 
e entusiastas ｣ｬ｡ｾ＠ helas p,u'ngeI1R e 
enc(lnlos naturais. 

ｘￓｾＬ＠ memhros elo ｃｲｩＧｭｩｮｾ＠ não 
p"rlerlamos fugIr à regra , ｅｩｾ＠ por
qU(" logo que no.., foi ｰＨＩｾｳｪ｜Ｇ･ｬＬ＠ não 
ＨｉｬＧｾ｡ｮｳ｡ｭｯｳ＠ at{> "(,I'lnos realizado 
IHhSO t-ionho: luna excursão à esta 
en(:ant adora cidade do planalto ca· 
tannen;;;,c . 

.\Ias, (sempre ｣ｾｴ･＠ mus) uté lá 
nrto "e \'al ('0111 ＨＧｯｮｶ･ｲｓＳｾＺ＠ é pred· 
:;0 ';galla" ('OITIO (li riamos 00:-: em 
no ... :,:, IingUo.genl chula. Felizmen
te gra<:as ao ｩｮ｣｡ｮｾ｡｜Ｇ｣ｬ＠ empenho 
rle :\' o,so Presl( 1<," te ｾｬＧｃｌｬ＠ miado 
pO! ou ｴｲｯｾ＠ não ｭ･ｮｯｾ＠ cl igno.; e e:-;
ｦＨｬｲｾＱｃｬｯｳ＠ menlhros da - Diretoria 
ｬＮＧｯｮｾｴＧ［［ｵｩｵＭｾ･＠ do 111ui digno prefeito 
da Capital tllTI onihus que nos foi 
11040 a ､ｩｳｰＰＸｩｾｻｬｏ＠ por dnco lhas 
\ e,;te nohre ｣ｯｲ｡ｾＧ￡ｯ Ｎ＠ verdadeiro 
ｌｾｊｮｬｧｯ＠ cio estudante. ('umptT' aqui 
J egistrat· ｮｴｬＢｳｯｾ＠ mais efusivos vo
tos de prosperidade e o nossO ter
no agradecimento: que ｄ｣ｵｾ＠ lhe pa-
gue • 

Em várias ｳ･ｾｾ･ｳ＠ foram. demo
craticamente ､･ｬｩｨ･ｲ｡､ｯｾ＠ ｯｾ＠ tGJli. 
('os ('(IIn os ｱｵｕｬｾ＠ stria orientada 
po':> .... a ＨＮｾＨＧｵｲｳ￣ｯＮ＠

Com a prOme"l"3 de e"tadia por 
piol te <lo ... RR PP ｆｲ｡ｮＨＧｩ ｾ｣Ｚ｡ｮｻＩｳ＠ da.· 
qui. ,aill,1(JS em confol'(aY('\ onihus, 
ql'C ni.\ parte postl·l'1o,' levava nos, 

..l EtlLHlaf'ão ao po\'o lag(.·ano enl 
lima \"htf)Sa f!lixa C(ln, ｏｾ＠ flizel'es 

0:-; ｐｲ￩ﾷｕｮｩ｜Ｇ･ｲｳＱｴＨＭ｜ＱＢｩＨ ｾ＠ fOI: .. luc1anl 
o po\'o Lngeano" conlo :-;0,\ h{\Il1 ｾｳﾷ＠
te Pri'·enl"cl'sitúl'io I :\fto (,l('hanl ., 

\ suhicJa da H'rra foi de um m 
d .. gCI-dl mon,',tQna, Em ｾｕＺｉ＠ par 
te mais alta fír:amw admirado 
ｾｯ＠ \'I'rmos_ ali inrl idos elr' euryão 

()Jno ｾ･＠ t()"Ú pIe ｦｏｬＱｮｾｈｬｯＧＡ＠
ｉ｜ｾ＠ ＱＬｾ＠ honli ＨｬＧｮｴｲｮ｜ＢｮｭＨｊｾ＠ ('m 

Dom Retiro ant!' tI admirar;lio ri" 
Ilarolrlo qu!' nunca ha\'ia visto 
｡ｬｬｴｾＧ＠ o J!lanalto bem como ｡ｾ＠ suas 
c'xu'n,uH p""wgens e 03 eshelto 
｝ｊｩｮｬｬ･ｩｬＧｯｾ＠ que denota\·UI11 a grDlHlc 
altura onelE:' noo encontrávamo 

,\ proveit amos Igualml'nte esta 
parada para conhecermos <l Igr!'J:I, 
I'o\-a e morlerl1<l, constnlirla "" t, 
jlo rle uma ('olina Bem no altn (lo 
altar encontra-se uma IJinturn de 
!-., :\' orbcrto, fundador ria onkm 
dos I'es_ I're·:'lotatenses- AIguem 
nno ｾ･＠ conteve e perguntou ao Pe. 
J.uttel'hE'ck; -Seu Pe, ｉＧｲＶＭｾｬ ｯｮＵｴ｡ﾷ＠
tense quer dizer que foi mostrarlo 
antes, 1uas de que maneira' não 
('Ollll)l'E'cndo. 

DeIxando Hom Retiro começa
mos a subIr no,-amente, pOI'; LaJe
enc'ontI<l't'e em um plano mai$ ele
vado, 

:'\a Ｕｾｲｭ＠ da Bocaina purlemos ,-er 
ＬＬｾ＠ cf"itch da erosão ('úll'a, que ｾＱＱｬﾭ
''ou naquelas l3ecu lares peclrell-as, 
ｨＨＧＱｩｳｾｩｮｬ￭Ｎｬｾ＠ figuI·ns. 

Lk,de Florian"polb até um pou
('O ante...: ele entrarnlOR em ｌｾｾｾＺ［＠
contamo:-; nada ｭ･ｮＨＩｾ＠ de r.:; t'-tini
nh;ic,.; carregados ('Om madt'lra que 
im'l no porto c de la aos ｬﾷ･ｮｴｲＨｬｾ＠

ＨｯｮＺＧ［｜ｬｮｬｩ､ｯｲ｣ｾＮ＠
As 1:->,3" ,ohz n ｣ｾｰｯｵＨＧ｡ｲ＠ rio- fo

ｾｕｬＧｴＨＧ［Ｍ［＠ ｃＧｮｴｲ｡ｮｬｬＩｾ＠ cl fl Lages .Já na 
('Ptrada ,elu-nos ao enconU'o uma 
tmpa ele gado, inclic", que entra· 
\ ,1 111"$ na capita.l ela criaç-ão. Dlri' 
ｧｩｭｯｾＭｮｯｳ＠ incontinenti uo ColégiO 

!lI 
n 
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