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o NOSSG JORNAL .. ;.E�S.CO.L�:R
No mês' de .seternbro do ano pas

sado a revista « O "Fico Tico» trazia
'.

um anúncio do professor Artur de Cas.

tro Borges, no qual êle pedi.i a todo"

0::3 professõres e diretores das escolas rio
Brasil, que lhe enviassem exornplare
de Jornais das refer-idas escolas, a -Iim

de tomarem parte em uma exposição
internaoional'ino Ur-uguai. h

Nossa djretora leu oanün -io e mOR-
'

... I ·'r

trou-se logo interessada em que -nos,

so Jornal -tomasse parte nessa, oxposi
cão. Por ,isso, enviou. alguns e�eIÜl.}I;.
res d'A Criança Brasileira ao professor !"

Artur de Oastro Borges.
.>

oBsta data marcou o aniversá,de·do
". .Dr, Elpídío.Barbosa, muito.digno Dire
tor do Departamontó, de:_Edus;açã,o.

, '. A QRIA _rfQ.X' BR'ASlLEIEA o saü
! �: ria, num' jesto 'd�,__ gratidão, c por . tudo

quanto. nos tern .Ieito, desejande que a

sua vida transcorr-a sernpre.muito.Islíz,
--,�

. ,

• -q"ôdas as
o pessoas:,;.:piitrdipãlm"f!nte ai;" crianças,

não «levem mattratae- Íls',árveres.
O di� da ,ál:vor� "se;'jlp('o�imªJe-���a�. as';�,co

�; j las<-irão-festejá-Io.
_, ,Sua; delta comemorativa. {.o;dl�. ,21. -d�,se�ll!hro,

.

no princípio da primavera, a eslaçã'o dás
. .-fJ9r�s>

f Todos os sêres vivos e, p'rincipâlpl�nJe, ÔI: he-
'I
f.,., mens devem grat,idãoJàL;'á-Tvore.

* *:11 i ,p lEia. no!, .dá' a-. 8_lilmhr.a_; o '41' ·.'Q�1l'�spjr4mG'sM.ali-
Sentimo-nos honrados ,po:Ui�te nos-. m.�ntos, f1ore�, o teto,.\?S móveis.

.'

,,\
'-1-'" , '", r qs -<_Os�-,pás$arp�.�,or,).elam'e,,,v'ã9-,llh�lgar.,,,senosseu.

, soJornal figurado entre lll"ui;tos-1o'l1'tros grandes ramos.'
'

,Dias. d,epois., nossa, diretora rece- de' diversos países, nessa gra d: .. ,' : � ,

Por �ua8 ut!lrtfade:, ir' 'á-rvor'e lrep-re,-entá' uma
, _te'-' , .

n e ex, ronte> de' 'rrq,yezll"lnesgota-vel. •

beu uma carta dêsse professor, na qual posição. Todos nós devemos tefFi'�itá.la "�,;n�nt,iyãr o

: êle agradecia o 'interêsse com-que, foi ,.-Agrade.oeplos aos a\lO$S08,,{�:ôlao0ráf, <$eu�<.plllln,�i'(1)�wdQ&!:r.f;lleva'r.ítes"S.r'V>i§(isgue!��l\ospresta.

atendido o -seu .eorrvite.: dizendo, .tam- dores que tanto se têmr-'esf-0-r;ado�pa- Ivonete Rodrigues, 20 anó}€Br-lo-fiiC�ple�tar

bêm, .que entre os. rquitos jornais' elos ra-aprcsontarcm b611�·'ar;tigos. 'e, ao meê�. . c, •.�:.. "�

. divorsos pontos' .do pais; umsdos que mo tempo, pedimos' que continuem ti O. <{,galabmOd do�·,Nl\eE"Bf�'ldente
êlo mais apreciou foi º nosso. trabalhar pelo pn:>g!'êSSO' e �triunf� .�. i: '\da,�{RepÜbl;jca

'Agradoa-lhe tanto a variedade dos <,d'A dRIANQA�' BRAsltEr-RA�. I No dia.,trê6!,4e•.a�tem,b>Jto,�Ast�i�se
,

' seus a-rtJgos, como ,a ll1isln�ira -pela qual
"

'- ir'ute" Teixeira o aniversário do homem que muito tra-
.

- balhou-pcr-Santa' 'CataNnd, "Br. Nerêu
é orientado. 2a. ano 0u-mn,.lifmen.t,.,ar. R• ,

_e . ,amos.

Assim, pois, foram I os nossos Jor� O Dr. Nerêu- "Ramos é o orgulho
nais. 'para Q Uruguai. E'

....

A t' t' ·M I d do povo catarinense.
xposlçao r I� tcos, :anuaF� : o Geve'PHOU o(·,nosso':q�stadó durante

_

. E-scO'latAimed�ano q��nze anos.
, c, '

" '. •

'4. Corno gO'V--Brnador.>do'1H)Sso:;Estadot
R(:ahzar,.s.e-aj em no��mbror na' cidade de construiu prédios' e "e�tabeJe'C.tm.EU!tos

Há poucos dias, tivemos uma agra- Montcvidéo urnas -exposiçao "de ,,!':tra'baJ;ho�, -de ®'IlaHd"'f vàl. r, tais QOmO!,.(Jo)'/.\niá "de
artísticos, .;

� '" .

A lJ 1�, . ,J..!!� .. < �);_Ip
•

�
dãvel surpresa, .Reo.ebemos um- jornal- , Deval'ão colaborar parà essa exposição .Santana, {)01G),J'lla'�M Santa, r_neoo'z!l��*brl·

zinho escolar do Uruguai. . tôdas as orianças americanas. ' .g(')!rd€FMen'Or�Hl,�een<tro·ete<ij?U'e'p.i�ultura,
.

- E, assim; ficou<;,�e�olvido -Qu��" os, alunos' 'HpspitaJ�,e'rêü>ltam(,:íS; 'cent.ras-·(i�sdll9-e,
Para maior alegria nossa, aquêl@ ·de. todos. qs e.d:lilc,apda�lOs"ltamara,�"pa:rte",na grupos es'colares e p.r��;toll.. lJ,m g'nmde

não foi o único. mesma. b .j!"" f-'",
o

.

<', , .•

tO,
Essa exposição, que se. realizará nUm país' v e�e-dC1@ a :'Cf'la.1lçak@J�:'l!qnp_en13e, lnS 1"

vizinhe) constará dos mais. ",ariados traba- tUlOdo, a: �@p�he$oola:r. "

lhos, o;mo: tecelagem, rendas; trabalhos de é.·BOF' �i��o,''' tôdas" a8�'i' oifliaàQa.,q..>doV!em
bambú, utensí.lios de lavoura,. de.qJ.'esca, traba--�rogar á'·D.8Us"que lhe,·i'dê'>�Jirui�o.S_'01m-08
lhos de ll;tad81ra eto.

, . , de;_ vid a e áá;ddé',ju,ntOtao�q1i� Jhes� �ão
Por ISSO, meus colegumhas, como tambem '

',,' '; .),
,,'

" .
. . , ,<I-

estamos incumbidos de. trabalhar, mostremos car?s. ,', tA
.

"

,

nossa boa von'tade 'e cooperemos, fazendo bo-
_

':,..r �0:lDri5�ettetl�a�OO:l:�t--erth�stado,
Acho que vamos aproyeitai':mui- nitos trabalhos para. q,g.e ,possam ser apregen. nao 80 a 8an-€a OatarIna, (fo:m.�, '$000

< ,.tlis sJlge�tÕfj� para os próxh"nos nü- tados nessa grande exposição.
,

'� o Hrl}s_il, .. ,Sêus"V,,ª,lJoso$ aae,rviços. '

,

mOros
.

dIA CRIANQA BRASILEIRA. Elian Diroe OQt'1'êa,'2° ano Complementar' G'i,tido Â?he,.ícq' Ga'rcía�! .flo cm� 1.

Atualmente, 'esta IuosreceLendo jar..
nais de d,iversas oscola+ daquele país.
São jornais' 'muito inte178Bt3alltes, que

·,trqtau} ,dosé,mais .variados, us"untos.
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O . d
�
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#-��a
" ',' :paJ: a ayaaçau:

- �""'!
.� -:-;.::

l!'. .

,.
,.

�L" Antigam:c:nut,'era gr'c\11de a ãificul- O Bea'8H precisa 'lembr-ar o nome'dade nos meios de transporte, pois além de grn ie$ p<ltrÍútas que c rsagranamde muito demorados, eram poucos. sua vid�d e i1'rtoligênc.ia ao bem da pãtrra,
o::;;

-

.

QQR10 tempo, surgiram' os ..J;),a�v.:�08) Entte ,muito�, é jWB'tQ 'prestar umac,�f.3 .;Prens,.Ds �.tltomóveis e os aviões. homenagem de gratidão à memória do'�;, E'3tl33 meIOS de transporte melhora- eminente 'brasflej,['(J O�v' 1(;10 C 'UZ.
"'=;::'r1fflZU 'sHliaçào deum rnodógéral étrQü- Mnito moço ainda, Osvaldo Cruz
,

'xeram grandes vantagens .?'o �omem:_ "recebeu o diplulla.;it ae mtõ't em me-
.' Atll�[mePlte, o �ylao � a l�v<8.�ça·9· :dicina. ',; ./
quer come maior ra]ndez,.�pres�a .·$'er�y.J��,. MeWm,o>;' ãepO'fs de
ÇOSl à Iíuinanidãdo,

'

mi ['130,
�

ilz..��'-'f:.

Yi�a' ·de· um grande bras�leiro I
" .."

x

(),,� I'Ass�121 � I-1U
v'

Eira u na. vez 'mn liu o pasBarh:lho que
rivJa 'if-aliz, fa,�ando o seu ninho nos gal1ü nhos
d'l;ls� á;::vorf's. Gar'to dta um l'O"lnill,Q lJ;1au armou

, ..

inho,

2° ··a.liD do
�(;.w.()_()�(.)_(;�()�()�(��()�(!(}

<i,
,�... ,-{

/_ ::-.q. ..�_

�

PAPELARIA

Rua ioão pintõ, 9 A,
Ol�()��)�(I�(i'_'í)�,)�{)�()�{)4!I
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«A Criança Brasileira�> tem o

gl ato lJrazer de cumprimentar
os a Iunos que se distinguem Santa Catarina vem se desenvolvendo

pe lo compoetamerrto e aplica.çã.o bastante 'nestes últimos anos, quer na produ-
Andava, numa esc la, um rrrmino que ção agrícola, quer no comércio e iudústria.

tinha uma bela voz. Era amigo de toJos os
10 ano S - Adão Benedito Filho, Alba Nosso Estado também se está destacan-

colegas e vivh muito contente, América Correia (lo na extração de minerais,
.

Sornpre que havia festa 11a OSC' la, o me-
1 ° ano U _ Laércio P. da Luz, Uevi C. Conforme dados que nos foram forneci-

nino tornava parte, cantando lindas canções, de Meireles, {..t:mita L. Xavier, Luiz G. Luiz. dos pelo D. E. E, transcritos abaixos, vemos

Todos o plagiavam e o anlnu Lam. Com 10 ano V - Nilza Santos, EnaideLinha- quanto nosso Estado está prosperando.

isto, êle foi se tornaudo orgulhos , pensava res, Ronaldo Schmidt. Florianópolis (D. E. E.i Operando o va-

que era superior aos seu 'l,C ,l!'gas e (�i)h;.:)u quo .

O S t M
.

Sil lar total da produção extrativa mineral, no
10 ano X - rivaldo an os" arta I -

Brasil, em 1944, os orgãos estatísticos nacio-não precisava estu la r mais. C.i)m su s voz ma,- .

B d't l\/f 'I' d L PI' 11el'Jj'0 MaeleneVIa eren "uan la e. nne , 'L Q

nais proclamam cabe o primeiro lugar a Minasviosa, po.Iia ser cantor G8:l'ádIU e g 1 ihar mui- A' S' I' rl Bil Q d Alberto J' .ti vos.' 11,' eI na t va ua ros, '

.

Gerais (ferro, manganês, ouro, arsênico, mi-
t] dinheiro. C 'h Ai' A Guova eione . onzaga. ca); o segundo lugar ao Rio de Grande do Sul

O:; pais e os profossôres aoi-tsellaaram-
10 ano Z - Luiz Fernando Erthal, Aci (carvão), e o terceiro a Santa Catarina (ear-

\)0, dizendo que êle não devia ab uuíonar :)8 Ramos, Nesita Oliveira. 'vão e mármore). O valor da produção catari-
estudos, pois era multo criança e quase nao

20 ano T _ João Augusto França, .Sau- nense em espécie representa 10, 12 % do total
sabia ler.' ..

'.
. ..-1 ',., Io S, Prazeres, Célia Napoleão.·.... res'jectivo do Brasil.

Porém, o menino h..:a:co� quis, sçgu ir 0S bons A
' d" tri T' til S t C t i a.. 20 ano U - Osmarina Nascimento. m us rra ex I em an a a ar n .

cmsclhos e, um dia, part:iu de cnsa para uma

20 ", no V __ Alice Fernandes, Anilda Si,1-! .",F._lnrianópolis (D. E. �.) .Ap?rand<? as

cidade viz iuha. Lá, c [�g"guiu cantar numa es-
'. "D"'6" S;] T M' ia do-Carmc Cruz condições de produção da mdús_tna na.Clonal

ç10 de rúcllo e foi contr tado para .aquela es- veir a,
.

rrs l \ a, a,r, ',' de fiação e tecelagem do a]godao, fi SIstema
t:1G"br· Estava muito satlsfeit,), porque, com fn- 2° ano X � �arla �lLva OJ��8'lra, H,arlar nacional de estatística afirma a existência,
cilidado, tinha alcançadoo que queria. Oorrea, Alfonso Veigas-Ftlho, OdIlIQ Ma tias 'no Brasil em 1944 de 409 fábricas com 227

No principio, os S':'l1S núrnu-os ag sada- 20 'Z �- Ady Nunes, Selma P. V'('4gJl,�Lol1r- 305 operá'rios, 92 613 teares e 3054 '578 fusos.
ram ao público. Era mui 10 aplaudido pelos des Marta Malagoli. 'Nestes",totais, Santa Catarinà concorre com 21
ouvintes e todos o chamavam de «O rnenmo, 30,ano V - Miguel A. 'Nasôimento. fáhlricas, 6264 operários, 1383 teares e 41480
cautor>. _ 3o'ano X - Autônio Nunes, Maria Tere- fusos.

!

Mas, aJgu'ns anos Cle]:lois, o menino foi z inha Mautíns, Mário Machado, ,., Apenas São Paulo, Minas Gerais e Ri?
perdendo a sua taraa, porque os ,8 u� prog�:1" • 3o"ano V - Vilrna T. Rosa, Valneoí c P. de laneiro têm o nüínero sUperIOr?e fábrl",
mas de canto não varravam, p01S tinha (hEI- Reis, Lélía. M. de Oliveira, Guiomar O NU'1es cas ao apresentado por Santa Catarina,
culdade em d.ecbra,r as, letra-s. Ni I".g�em ruais

4'9 a 110 X - Airton Perro'ne Machado,
o aplaudia � �le fOI obrigado a desistir d s!'[

João Sal vador Bonatelli, Orlando Ft'eHas. c

cantor de r dio.
� �o ano Z _ Cid Goulart, .Ruri.Süvoira,

Estava sem emprego e todos o abando-
Silvio Ü. Alves, Julieta Machado, Enaura Ro-

naram.
,

" !df'igues, Nair Santos. -," I

Então lembrou-se dos bons conselhos' <

de seus pa{s e professôres e an:ependé,u-sq I
,<',

__�__ .:.", ."..

do que tinha feito. :' -

.

,

'

Agr'adecemos aos nossos irmãos ameri..
Achou que não devia t..er aband.onado· os I Var.11ÜS aj udar OS Golegas pobres! 'canos do Ur.uguai os Jornais tão sugestivos

estutl,os. "'., . que nos envlaram,
" . .

Isto nos s@rve do exemplr>. TBdoR ''jiós de-.'
.

'
,

.. Recebemos: Mundo Esaolar - PerJ.od1:co
vemos estudar ba.stante para

.

a�àlltiE Õ hQS'-' '. Tojos nós d�'\NJmos' f,flz€: carJ:�<'df\ . rle la. Escuela na 21 de 20 grade - Nico Pé,rez
SJ fututo.

.

,'o ",
•

Estamo" no mverJl(). 11Ultas crl�nças po- .

Oompaiíeros - Periodico de VinculacIOn

As oriauç.as quo estuiam, - cumprem os "lO
bres não, ��tn, agasall\o. e SGl:té,ill ·f�IO. Dove- 'Escolar.

. '. .

SGU3 d-'veres de bons filh.-0s,e bons brasiloir:os. ,mps au�qla�]ys com, aJgumas',loupmhil's,. Na I A:'fTORCHA - PerIOd1C;> InfantIl de la

"t b lh d I nossa sala Ja compçamO's a campanha do retl:!-" ,EsC\�ela n" 68 de 20 gl'acté> «Palestma:t
Est"t:ü:!emos, a�sun ElS aremos tca, H, an

011110• .

. ',;i
li· ',.'�' .,

,:
.PULGARCITO _ P,'riodico escolar

Para o eno:randeclwento da nnSS:l patna. ,':,,, ", ,"

d
.

" EúBRION P' d' 1 dI'"'O ,

I '

AR alUtias guP podem maIS, aJ,u am a� co- l.1'l .

- e1IO lCC) esco ar e a �s�
. ",

° I , .l@gumhas "PObi·E'S. Na sala da D..Madalena cuela"n' 71 - chacras -. , .���u�t f},g�9�,)1'1i�.: 1 :n�o: ;B.;;,.f P,� lLlfllhém eS,tão fazendw assim. Que Deus abeu-
.

A GRIA�QA BRASI L�,IRA, r�lterancJo
•

>'

". ....�
.

ço� �� tes b�ns alUnos! .,

li o ,s�u !,!gr�deClmento, pede a redaçao desses
-�� ,

'" '_,�
, .

.
, pe.JIlódlcÓs, a remessa de novos e:x:errfplares.

.

.

"f.:: ,'«:' I'
Í" vi,,"

-

", Selrna Paladiii,i Veiga, 20 a 1!l@ Z I

�]. ·O�·SO' p, lfeAm"';"" ". ;W.,•.•:.','�.:",.'.,",\ ,',,: .•
�" : �.,

I
..�. � '" l'B� i;lI • v

� ,�
,

. �'1�fi:'i.{� l .���_
- . , ,.

�

SANTA CATAR:NA PROG;IiDE
o "

memno cantor

R. T. I'. 2° C. C.

.,'� UI2Uf3UAI

ÁRVOREDIA DA
Quando D. Oe]únia 'disse ao nosso çnlO', Que pàsseio inter�S8ãnte I' A Liga Pr6-Língua Nacional patroci.

que a cLasse qUíil tivesse calção' c!nifsica i.a re- R�'_ , nará a festinha de setembro, em homenage}1l
únbGl? um p 'êmio, as 1�1Elninas q 119 não·9 tri)ham Fdi num domingD!

' .... �

I à árvore., ,

Io'ram comprand0 QS s�us ea)ções. ,e RstiÍ.vamosaninaados para\onosso passQio.' .

'"

PedImos aos nossos colegumhas �ue,des.
E nós tarnpém ganham ')8 o pr�êii)\rL). '" Em' aMas t>astéis fmtas' tudo já PFepa' d'� la, componham uma fr!,!se bem bÁC)llIta para
O prêmio foi um 'pass8io�lá' na «Praia

.

- � t' .'
, � -'

'dIzer á nossa grande amIga-- Arvore.,

I\Úil e1'.'» ! -
-

-

. ora.úo em ces as", ,.,
I

" 'Cada clasge terá o seu representante lies.do
.

. '" 4. cl:!..t'ntuhaqa fql gl'all(jJe., %las ass�m. ,q\ue [ta festinha quemarcará a entrada da primavera.�tava uma ,be]éz� !
�

J!
" �, chegil11l0S, descansamos bastaute; antes de fa. '

Lá, tinba u(n I['lastmlho em' qu�"'nos brm. 'zermos nosso lanche." tY.-ro..-I"..-I"..-I"...I"._-I"..-� - -� - _- ..- - _- - ..- - � _- �
� _-.J

•

cam}s de bola, de �Nega",::-e. dO llJ1ui!',a,"l.�(:is�)s. D'e,pois do ªlmÔI;lOj uma das me�inas fú>i ARTIGOS ESCOLARES PELOS

l���pamos ]Jma pOl'çao �e lal aUi]as q�'e passear e notou 'um. grande la'go e, deNtro
D. G<oua nos �eu. , dêle, m»ntinh@s de tena. I

ii'" MENORES PREÇOS
D. Rute tIrou o nos:sO refrato.

Ali hHvia uma ilha, um oabo, uma penfn.
E'stava tão bom, tão bom! 1 • ..",

su a j 8.uC.

QU8nÍ não tem uniform0, qU:3 trate 'fujo era ppquenÍll0, mas, eu e as outras
·faz,:,!· !

.

cria':QHs pudemos estudar o que nossa profeso
. Qualquer dia, vem prêmio para a classo Sôl'� já tinha ensinado.
em qúe todos tenham uniforme. Voltamos muito contentes, porque o paso

Escute bem !.u seio foi agradável e muit9 interessante.

Só NA

LIVRARIA MODERNA
nua Felipe' Schmidt,: 8'

r Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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NOTICIARIO SOCIAL

Emissora Interna do Grupo Escolar

«Lauro Müller»

Bib lioteca «Luiz Delfino» Rádio Brasil
.. Caros coleguinhas! Venham tôda sema

na à nossa biblioteca retirar um novo livro.
Atuulmente, adquirimos mais de cem li

vros, todos muito interessantes.
So quiser ler uma bonita história, procu

re a bib-lioteca «Luiz Delfino.>

«A Criança Brasileira» cumprimenta e

deseja muitas felicidades aos' auiversariautes
de setembro.

1 ° ano S - Jorgina Pereira � 8, Ana
Maria de Oliveira -27, Hélio Silva � 12.

.

10 ano U � Ivan Marques -' 17, Luiz da
Rosa Faria - 8.

.

1 ° ano X - Maria José 'da Silva - is,
Marilía de L. Pinheiro - 30, Sirlei da Silva
Quadros -- 23, Arnaldo Doin Vieira.- 15, Ezio

· Miguel Cruz 28, Rogério Egfdio Nunes - 10.
. 1° ano Z - José Luiz da Silva - 10,

·

Aoi Ramos 5, - Valdice Souza - 23. .

2Q ano U - Laércio Silva - 1°, Antônio
V. da Silva - 7, Marlene Pacheco.v

.

2� ano V - Chirley Machado - 14, 'Su-
·

eli Bastos 2, - Atflio. Brognoli - 3, Carlos
Malheiros Dias, 26 -

.

2° ano X - Valdira Domingues - 28,
· Dorcélio, Silva -·15..

2° ano Z - Bolivar M. dos Santos = 10.
30 ano V - Maria Terezinha Silva = 18,

· Cid Campos - 10,
30 ano Y - Ivone Ouriques - 28, Luiz

Carlos Tolentino = 17, Amauri Vieira -:-,4.
.

. �o ano V = Adelino José da, Silva -"'i o;
floi:>erto Matos -:- 28, Ilda A Fraga - 18, Jua
. tan D._ Amaral - 4, Lélia Maria de Oliveira
� 14, Lia M. de Oliveira - 21.

.
-

'.
' .

, .4° ano Z - Clélia da Silva - 5.
:lO àuo.A = C. P. ·C. Manuel Vargas

19, Jacira Henrique - 5, Dalva SIlva - tõ.
10 ano B. C. P. C.' - Maria C. Domin

- gues - 21, Adir Agostinho Vieira � 1..6, Nil
·

ton D. Pereira -'-- 19.
20 ano C. G. Ivonete . Rodrigues - :u

A LIGA PR6-LINGUA NACIONAL vai
patrocinar um concurso permanente que será
publicado em nosso jornalainho.

.

1.0 concurso constará", de urna ,.,piografra
de uffi-1,_dos gra�des vultos; bfasileíros:

'.

O trabalho considerado melhor será pre
miadó e publícâdo. Também, serão premiados
,?S classificados em 20 e 3°, lugar.

QUEM FOI AFONSO ARINOS ?

Resultado do último concurso promo- -: _ "! �

.v��o pela
'

.. :R E_� Q,J UA\R I A 6·0 ME S A presenta tôdas as quintas-Ieirae, às 11,10 h,
o programa

- Mueica» para você -

- petrccinado
pelo CINE RITZ, o cine :êle:gante, que· .distnbue,
semanalmente» entradas aos -eseelarea das. Grupos da
Capital.

��sa �ró-Lingu.a Nacional
& C&E!&'�q'ue' mais -.jbarato vende

.RUÂ Jo·Ão'-' PIN,rO, 25. Respostas. ", .�

t - Antônio Gonçalves Dias _

,. '., 2. -=-. .Oasimiro de Abreu; 3 -� Castro- -, ......:,.....,. _� _ ;... .

Alves;'�4, e 5 - José de Alencar; 6 - Olavo
Bilac; 'r- Castro Alves; 8 - Paulo Setúbal;
,9. - Monteiro Lobato. ('

.

"

- ,

OS ALUNOS PREMIADOS:., O ex-aluno Joe1 .Dutra, quando saiul
,.'. Rilda Ramos - Vandira Melo - Maria dêste Estabelecimento. de ensino, .em- A'" malor d-a·ta brasileira
,d_� Leurdes "Russi - Alcides Jorge Filho -

pregou-se no escritório dos Laborató-
-AHátatDutra - Antônio Nunes � PâulcCí- .

G L-
aáde

.

� Nelsa de'Oliveí ra - José 'Fürs tem- rIOS eyer',tda, São muitas as datas tradicio�ais que o Brasil come

berg - Valnei Medeiros :_:_ Avelirra R. da Con- ;' Depois, foi tr-ansferido para Porto mora e, dentre elas, destaca-se o c 7-de SETEMBRO".

ceição - Atn-í Silveira - Darci Pacheeo - Alegre, E�à noite, trabalhava, também, O dia 7. de- setembro ,é -a mais cara, a mais
Ernandes RUS&f -::- Zeneide.B, de Abreu, Juri@i na Rád.io Farroupilha. Aí, não 6lncon- grandiosa, a mais bela data brasileira, porque foi nes"
Nascim,ento_ -:-. Nadir Pos.sas - Sizenando Wt-, trou:' difieuldades, porque já ara .Iocu- te dj� que o BrasiJ tornourse livre, dt:sligªndo-se de

gano, -JoaCI Rosa - CId Goulart. tor da Rádio Brasil.dêste Grupo Escolar. Portúgal, .

.'

-� -:-
. 0, coração dos brasileiros vibraxa de 'l!-legÓa e

DepOIS; deixou a . Rádio,' a fim de de civismo naquele. die; 7 dê setembro de 1622, por,.,:, I!1xposição. Em' Montevidéo fazer .o, Curse rre.garatórió para a Es- enfim, contemplar um. Brasil !ivr,e. com todos os di
cola 'I'écnica-. de Aviação .. No .Curso foi reitos de liberdade e prosperidade.·

Mo.ntevidéo fa;á uma exposição de.�rabailhos um bom aluno e muito bem classifi- '",,- Foi uma alegria 'imensa que rinundou o paIs.
.

.

�anuais dos escolares america·nos cada. Irá,' brevemente, � par'a S. t'aulo, Só se ouvia falar, de norte a sul, na independência
continuar o-Curso. - proclamada pelo príncipe português.

_ _
O Brasil emprestará a sua colaboração, -

O P d �. lhid I
.

f
.

enviando ao Uruguai, trabalhos manuais 'de Joel tGmOU, gôsrç . pela aviação" .c
• ,e roo \01 aco

... I}� pe o povo murto
.. estJv�.

vários estados do Brasil.. '" . quando representou ofGrupO' na exoo-; ,mente. Q.
Brasil açlyumr� 1;\_ hb,l;!rela�f', _a.. cidadania

• •

, •

• _,
- ,;..,

-

,4
� �'. ,

' t:'. para o seu povo e o direito, como. tinham as outras
AqUI na Capital,

.

OtS· Grupos Escolares SlÇ�O de aero:� modêlos, El� ,fez.:;um nações, de trabalhar pelo seu próprio engrandecimento.
remeteram _alguns tra_balhos. ao Depart.amento, aviao de, mgdeira rnuito bonito. C f - d

-

lib •

de Eaucaçao, que serao enViados ao RlO. ..' .
omeço� uma. noya aS"e ,e, 'progr�s�o e I ,er

Nosso Grupo apres'mtou um trabalho, E.s�e amIgo do Gru!?o tem vindo d�de.· Pa.ra n_os, a '��'depen�en�la da patna quenda
mostrando a produção da madeira, o trallspor�' nos vuatar. ·sempre. SeguIrá em Otltú- foIa· r eal.Jzaç�o da'ma-Wf.�sp�raçao,humana,:a Ilbel dade
te e a exportação. ' . bro para Si Paulo.

. fOi aSSim, ,p�lo gnto de «7 de setembro)-; que
Um cam�nhã-ozinho carregado dê madei· Desejamos lhe IÍltlitast felicidades' ad9\J.lflrI_loS o duMo de' �utilr. poi· ela ,,�omo verdaA

,- �a,r,epre�en-ta·um dos mfh.\0s ge·t�a:qsporJ�.� _na earreira"que escolheu. -'__ �

delros hlhos.
-\-

.-

- -'J.'ralJalb:aram os alunos: Maurl Vlelra, VaI· '. .

�(lci PaQhe90 e ;raulo Oidªde� João Salvado?' Bonatelli,4° ano x

elNEl'RITZ

Zeneíde de Abt'eu/ 20 anQ Curso Complementar

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




