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Eu tenho 10 anos.

Sou bem pequena, mas já vou para a fon-
te com minha madrasta,

.

A mamãe, quando era viva, ia para a fon-
te e me levava.

.

Lá, ela me ensinava a lavar a minha rou-

pinha.
"

Eu tinha uma pedrinha pequenínha 'que Eu tenho um lindo cahorrinho todo bran-
a mamãe arranjou para eu ensaboar a minha quinho. Minha mãe o chamou de Bíríba,
roupa. Quando chega alguém em casa, o Bíríba

Depois, a minha querida morreu. vai logo morder o calcanhar. 'Mas, quando
Minha madrasta tem uma levação. minha priminha chega, êle vai correndo para
Agora, eu vou para a fonte, e já sei lavar o seu colo, pois ela lhe raz muita festa.

de verdade. Se minha mãe deixa a porta aberta, êle foge
As vezes, eu chego tão cansada no Grupo: para a rua, e a gente passa um. trabalho para

venho depressa, porque' já chego da fonte pegá-lo, porque êle corre de um lado para o

tarde. outro.
Foi muito bom a mamâe me ter ensinado O Biriba. ê muito brabo, por isso, minha'

I 'VO�Cv -E� A1U:I'f'!O DO- G'RUP09'&1 -lavat Shlão eu, h�je� �staV'�f passand,� mal: rnãé o trãz prêso dentro de oas$.,
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o VALOR DAS BOAS LEITURAS- UM PEIlNAMBUCANO
Joaquim Aurélio Nabuco nasceu em Per

nambuco, no ano de 1849.
Êle era um homem político, diplomata e

escritor brasileiro.
Suas obras são de um estilo claro, desta

cando-se: Balmaceda, Minha Formação, Pen
sées Ditachées, êste todo em francês, Um Esta
dista do Imperío, admirável biografia de seu
ilustre pai José Tomaz Nabuco de Araujo. '.

Joaquim Aurélio foi um grande escrítor,
membro oa Academia Brasileira de Letras e o

prímeíro :B;mbaixador do Brasil nos Estados
Ui.L4UOS.

.

Proteríuváríos discursos na Campanha
contra a Escravidão, sendo um dos maiores
defensores dos escravos.

Êle trabalhou muito para o engrandeci-
mento de nossa Pátria.

.

Faleceu .em 1910, com 61 anos de idade.

A boa leitura faz bem a todos.
As crianças não podem ler qualquer livro

ou revista.
.

Os fatos e contos de assassinatos, roubos,
lutas, socos e pontapés não são próprios para
a boa formação moral das crianças. Por isso,
os pais devem prestar todo o auxílio na esco

lha de livros e revistas que não sejam prejudi
ciais a seus filhos.

Sabem onde podem encontrar bons livros?
É só procurar a Biblioteca Escolar "Luis

Delfina" do nosso Grupo. Na Biblioteca só há
livros, contendo fatos e contos próprios para
todos os alunos.

Quem já leu os livros da Biblioteca e não
gostou?

'

Acho que ninguém, porque todos os li
vros são bons.

Vocês conhecem a "Vida Infantil" e a

"Vida Juvenil"? ,

são revistas que todos podem comprar e

ler. Nelas encontram-se WTI variado número
de histórias, tôdas ilustradas, curícsidades,
quebra-cabeças, concursos, quadros referentes
·á História do Brasil e muitas coisas mais. �

Quem não admira as aventuras de Sir
Can-Can, as histórias do Lourolino e Remenda
do, os enganos do Pítuca?

A leitura dessas revistas nos divertem e

nos instruem.
Nunca deixem de lel; bons livros e boas re�

vistas, porque êles são -os nossos melhores
amigos.

,

NOSSO JORNAlZINHO ESCOLAR

/Vanda Xavier, 10 ano C. P. C.

MEU' PAIZINHO
Quando eu era. pequenínho, meu pa.i gos

tava muito de mim,
Êle sempre comprava um docínho ou 'Uma

balinha para mim.
Um dia, êie ficou doente.
Foi para o Hospital se tratar, e de lá nun

ca mais voltou!
,

Agora, só tenho a minha mãezinha.
Tenho tantas saudades do meu pai. e das

balinhas que êle me trazial
,JÁ SOU LAVAD}:IRA! .

Valeir Lima, 2° ano Z.

o BIRIBA

,

UMA ESCRITORA BRASILEIRA
Júlia Lopes de Almeida nasceu no Rio de

Janeiro, a 24 de setemoro de '18ti2.
Desde cedo demonstrou . sua capacidade

de escritora.
Suas obras são grandiosas, sendo princi

pais: A Famína, Metieíros, A Viuva Simão, A
.t"alêncía, A Industrra, Cruel Amor e vários
contos.

Ela era uma grande romancista e deixou
nos seus livros o seu esprríto de graça e bonda
de.

.'

.

Júlia Lopes de .Almeída é conhecida cómo
"A cantora dos pássaros e das árvores, das no-
teS e das crianças". .

Era casada com o poeta Felinto de Almeí-
da.

Sua filha Margarida Lopes de Almeida ê
uma admirável declamadora e reside, atual
mente, em São Paulo. r

'JÚlia Lopes de Almeida faleceu no dia :W
de maio de 1934, no Rio de"'Janeiro, deixando
para todos nós" trabalhos de grande valor,

Luis Gonçalves Avila, 10 ano C. P. C.

VOCÊ JÁ TEM O' CALÇÃO DE
EDUCAÇA0 FíSICA?

Para as aulas de educação física, nada
mais prático do queo uso do calção.

Todos os movimentos poderão ser feitos
sem constrangtmento algum..

.
Se você ainda não tem calção, compre-o

hoje mesmo, pois a primeira classe que estiver
tôda uniformizada fa�á um passeie.

E que passeio I

..... 'S'

VOCÊ JÁ SABE ONDE SERA O
PASSEIO?

Você nem pode imaginar onde serão
Podemos ,fl.fir:mar que não .é perto e que serã

um passeio bom e muito divertido. Iremos de
ônibus.

.

Adivinhe onde será.

VOCÊ TEM UNIFORME?
Você ainda não comprou o seu uniforme?
Você não acha bonito, quando todos os

alunos estão uniformizados?
Então, o que está esperando? Trate de

comprá-lo o mais cedo possível, assim, você
poderá apresentar-se bem vestido todos-os dias.

Alunos do l° ano C. P e
.
C.

AOS PAIS CATóUCOS
Chamai a: bênção de Deus sêbre o vosso

lar, permítíndo que vossos filhos recebam, . a
26 de maio a "Primeira Comunhão".
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� "A Crity:q�ff., B1i\.l�jl�ira" deseja ,nuiitàs. fe.� ,

Iícídades aos aniversáriantes do mês de àbrll.
-

'-'4()�ãnõZ��= F(ãaãicorréà: alo, Murilo
Machado a 9, Odííio Matias a 9, Vitor Pacheco
a 12, Manuel Nascimento a 27."

.

4° ano X � Marli' Bittencourt a 5, Ede
valdo Linhares a 8.

3° ano X - Liege Ávila alo, Dulcemar
Luiz a 6, Valmor da Silva a 11, Aríete Guíma
rães a 11.

3° ano Z __ Orívaldo Santos a 17, ..Ail
ton Silva a 19.

3° ano V .:_ Paulo Silva a 2: Sinval Cor-
rêia .a 22.

-, . , �

;30' ano U - 'Marlene Lamego a 16,. Ed-
son Lamego ,�, 4,. e" c

•
"

2° ano Z - Neri José da Piedade a 9.
. 2° ano X ___:: Nara Klingelfus a 16, Moa-.

•

dr Oliveira a 16, Ondina Silva a 21,.
'

2° �1).0 V - Elízabete Ma. Pereira a 3, Na
bar Silva Coelho a 4, Ronald santos a 19., Luí
mar Melo a 22'.

.

..
"". '

2° ano T - Luiz. Gonzaga a 3, Royal
Sil-v.a 'iTúl}jo� a 21. :,;.

.

1 ° ano Z - Adilson Lima a 10, Francis
co de Assis Gomes alO.

1 ° ano U � Silvestre V. de Oliveira alo.
Jaider Silva a 5, Adilson C. de Sousa alO.

.

1° ano'X'- Dulcenéía Santos a 5, Ben
to J. dos Anjos a 8, Aércío Corrêa a 26.

1° ano V - Cezaríno R. Lima Filho a 2
Eugênio Kinceski 'a 9, Norberto Gassenfert i

a18�oaWT��OOJ�Nnn�al������-V-A-M-O-�-'-Á-F-E-S-T-A-?����-U-l-I-P-A-S-S-ru-O�N-TO-' SACO GRANDE
ro Búchu 21, Valderníro Sarmento a 25. As festas que serão realizadas durante o Um domingo, o dia estava muito lindo.

1 ° ano S _. vaicí Pacheco a 2. ano letivo, ficam ao encargo das Instituíções
I
Valdete foi me convidar para irmos ao Saco-

1 ° ano C. P. C.' _ Alice Lima a 6, Ieda Escolares Grande. Eu pedi à mamãe e fomos. ....

Quadros a 16; Altair ROsa a 20, Nasi Leal a 27. Comemoraremos, neste ano, as seguintes 4 praia estava ótima, mas como não leva-
i

datas: mos os nossos calções, não pudemos tomar
IOde ABRIL Abril _ 14 _ Clube de Leitura "Cruz e banho. Dirigimo-nos à casa de Da. 'Rosinha

Esta data marcou o natalício-da estimada Sousa". para chuparmos jaboticabas e baguaçú. Fica-
professôra D. Euthálía Víeíra Dutra, a quem. Abril _ 21 _ "Rádio Brasil". mos muito tempo sentadas à sombra da .ja-
desejamos muitas íelícídades, Abril _ 22 _ Liga Pró-Língua Nacional botícabeíra.

11 de ABRIL "Afonso Arinos".
.x Ao meio dia, fomos fazer nossa merenda.

,

Festejou seu 'natalício, dia -11 de abril a Maio - 24 - (Aniversário dêste Educan- Após esta" conversámos muito a respeito
nossa prezada prorêssôra D. Lauríta Franzoní dárío). Liga de Bondade '�Menino Jesus". das aulas que vínnham chegando. A. tardtnha,
Pereira. Á aníversaríante, levamos as nossas Julho - 11 - Encerramento do 1° pe- nos despedimos da senhora, nossa boa amiga.
felicitações.

.

ríodo do ano letivo - Museu Escolar. Cheguei em casa, mamãe me perguntou
Agôsto - 25 .- Bibliotéca "Luiz Delfino". se gostara do passeio.

"A Críançà Brasileira" cumprimenta os Setembro - 21 - Pelotão de Saúde "Os- Eu disse que tinha gostado muito e a Val-

alunos-que se distinguem pelo comportamento valdo Cruz". dete ,também.
e aplicação. Outubro - Semana da Criança (Clube de Célia Napoleão, 4° ano Z.

4° ano Z - Hadar Corrêa, Ady Nunes, Leitura). .

José João Espíndola, Murílo Machado. Novembro - 19 - Liga Pró-Língua Na- CíRCULO DE PAIS E PROFESSôRES
49 ano i( -- Fany Bello, Neusa Barrei- cional.

A
.. -I- de t I títuícã

r06; Alair Cm deiro, .
Dezembro - 15 _ (Encerramento do ano � presillen,.e .e;:; 'a nsti uiçao p�de aos

30 ano Z _ Luzia Bastos da Nóbrega, letivo) Ccoperação de tõdas as Instituições. I �rs .. pa�s 9�e folh�l�rn, se���hnalmeDf:te, o ca-

AciRamos.. Prepare o seu uniforme, a fim de apl'e-I a.e�i1o ue
.

everes �e seus IL o�, a lm_de ,v�-
30 ano X _ Laércio Pedro da Luz. ! sentar-se bem Vestido nos dias de festa. ríftcarem se, nele,. há alguma ooservaçao dei-

30 ano V _ Eldo Brasil, Valmíra Praze-
.

.

xada pela professora.
• I

FIQ.UEI MUITO CONTENTE! -O-S-P-AS--SA-R�iN-H-O'S. 3° ano U - Evanilde Horstmam, Mário I

Melo. Num domingo teve corrida de ba.rco .

. ,.. Em minha casa, temos um lindo passarí-�.., 20 ano Z - Saulo Vieira, Célia Ma da Três clubes entraram nas corridas.
. nho com o nome de "Patatíva"; foi o Prof.

Sif,v,a, Aninha Serafim, Nilza Línhares, 1\1ú1'i- i O Iate, Clube, o Coqueiros Praia Clube e � Egídio Abade que presenteou o papai há 10
lo .Pereíra, Reinaldo Amarilho, João Rafael I Clube Veleiros da Ilha correram para ver qual anos 'passados. ÁS 5 horas da manhã, ela jáE�â"fihgelista, Alcides Vieira, Vera .Moritz, Alci-! era o mais forte.,.. .

,

I S b 1 f t? começa a cantar.

domir� Flores Filh�._, .', .
.

a e� qua_ � o maIs, o� e
. Não devemos maltratar os passarinhos.

2 ano V - Julíeta Rocna, Nabor SIlva . O clube Ve,leItOS .da Ilna.
� .

I Vejo rapazes jogarem pedras nos pássa-
Coelho.

_
..

E sabem q�a� f?l a pessoa que cor.l.e� n? I r08 e nós ralhamos para que êles não façam
" .

1 ° an� Z -. Ernani Luiz Rosa dos San� b,a�C? vencedor? J!0l o ��nhor Carlos. Chíerí- mal ás avezinhas que são tão boas para todos
�OS, !!�·anClsca·Vlcente. .

ghInl,. o m�u que�ldo paizinho. .

"
e nos alegram com seus cânticos.

: (. .h ano X - Dulcenêia elos Santos, Moa- SI vo�es tn�,e�s�m 1;lm papal que ganhasse Amar as avezinhas é o que devemos fazer.
CU' I"'�aestri.

., .

uma c�rrlda, �ao".flcar��m 'prosas? Aibá Neusa Barreiros, 4° ano X.
.

10 Ano V - AntÔnIO Claudio de Freitas POIS eu fiquei muito prosa!
João Batista de Fatia, Aida Alves.

. ,

Maria de Lourdes Chiel'ighini, 2° ano Z. SA"PATO''S- DRETOS1<t a11.O '!' - Valdir Coelho Pinto; Nelson. �

,

'.

... "-

José Nunes.
'.

'

.�. Vieira; N'ilmar Barcelos, Nivaldo Carionl, O;iliáS NãQ compl'& s.apatos dê outra côr. Preto é
- • ;t'" �l'ío V -.....; Ma,U1'1nê.J��;'éir3;, OtiUa Lúcio, IRodrigu.es,

Maria Lui� Nu.nês Pil'�$, ,o sapato que v.!)cê deve ,ca,t9l!rl qu�n.d.g vé!1Jt�
ti) t);nçl S ......, tuiz ;piulo Ve-tg;é$; J�nê�e 1° �n'O R. � �íatnen� Silv{t,

�

15@U '!;ínlfo"l�U) AZul $ br.ilnG,Q� .'

\

.'

RADIO BRASIL

Foi festejado no dia 20 de

abril, o 3° aniversário de insta-

lação RADIO BRASIL,da

emissora interna dêste grupo

Escolar.

Ao darmos esta alviçareíra
noticia, nós, alunos do G.. E.

"Lauro MüHel''', lembramos ó

nome do Dr. Elpídío Barbosa,

a quem devemos tão valioso

presente.

'I'ôdas as proíessôras e alu

nos o cumprínientam e dese

jam-lhe muitas felicidades.",

Nasí Leal, 1° ano C. P.C�

res.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Papai me prometeu um presente.
. Devemos amar o Brasil, porque somosbra- Fiquei ansioso para saber 0 que iria

Vocês todos sabem que as abelhas fabri- sileíros,
, ganhar.

cam o mel. Elas tiram' das flores as substân- AGUa::; os brasileiros festejam o dia da I 1\;la8 um dia não me, contíve .e d�sse-lhe
elas necessárias para ,[-t sua :f:)JJricação. Pátria.

.

. que desejava muito gannar um um!orm1he.As abelhas fazem as suas colmeias e ali u dia da f'át,ria é a 't de setembro. Papai ficou muito admirado, porque nao ,e
produzem o mel A'.:lu.l em Ftcrianópolís, todos os Grupos pedi um brinquedo. r:ias depois, comprou a fa,-

Elas não têm descanso, trabalham todos desfilam nesse grandioso dia. zenda e mandou leva-la à costureira. Ja esta
osdias., No ano passado, o Grupo Escolar "Lauro pronto e estou satisfeito, porque meu umrer.ne

As abelhas estão sob as ordens de sua 1'4üller", tirou em l° lugar, entre os Grupos é novo e posso me apresentar com êle quando
rainha e tôdas lhes prestam obediência, ta- Bscolares. nouver uma festinha.
zendo o que ela ordena. Aqui 'em nosso Grupo, cantamos, aos sá- Como papai é bonzinho!

Aqui no Grupo: podemos fazer uma com- bados, o Hino Nacional. Quando eu passei num
paração com as abelhas. lugar onde estão cantando o Hino Nacional,

Cada sala de aula é uma colmeia, os alu- eu paro e fico firme em sinal de respeito.
nos são as abelhas e a professôra é a rainha. Devemos ser fiéis ao Brasil, como JO&-

As abelhas, trabalhando, produzem o mel quim José da Silva Xavier.
e nós, se estudarmos, adquiriremos o saber. Se
obedecermos, mais tarde, ouando formos
grandes, saberemos mandar.

.

,

Todos os alunos devem fazer o que manda
a sua proíessôra e aprender o que ela ensina.

Ela só ensina e' exige' o que é bom, por
que quer bem Ia todos os seus alunos.

Devemos ímítar as abelhas, trabalhando
todos os dias e seguindo sempre os conselhos

O ; " ',A. i'l
. _

..

.. ..•

-

.

'
_

à.� nnssas pl'ofessÔras. .

' eorn uvro tl O. noeso :l'n�lhor a�tll�o. Com
_ ��� '-_. .

.

. apenes 0,20, vçcê pode retlrar um llvnnho da i
, ,.- _i1����, Vi��! da Silvai ,�� aJ.:'lO 'O, l:f, ç.

'lt

I �i'b.liºt.�a e �er b.Q�1�1à� rll�tQl'i!ii,� ,; t

Um t:��!� f!toP?��":::dO por to-I
dos, Cada aluno pode ser perfeito ._..;1> seus tra

balhos, basta querer.
Todos têm a: obrigação de ser ordeiros

e asseados. O aluno caprichoso Lé·'_'i';,;::.e; a esti-
ma e confiança da sua protessôrc.

.

Êle sempre tem os seus i.vr.'., e cadernos
bem encapados, seus deveres sa.. �tl,,0S com

ordem, asseio e com 'letra bonita; anda sempre
limpo' e com seus cabelos cortados e bem pen
teados. Nunca deixa de fazer ou estudar suas
lições. _

.-_

.

Está sempre pronto para razer qualquer
trabalho e não se esquece que um trabalho
bem feito vale mais do quévínte mal aca
bados. j

- .

Para ser um aluno caprichoso, basta ter
boa vontade, pois diz o ditado que: "Querer
é poder".

Isolete Oliveira, 2° ano C. P. C.

CASA 43-
LIVRAR�A
TIPOGRAFiA
PAPELARIA
RUA JOÃO PINTO, 9·A

QUER .GANHAR MUITOS PREMIOS?

Eis o que a �iga Pró-Língua Nacional lhe
oferece:

_

-

1) Por 'oue Castro Alyes foi chamado (

"Poéta dos Escravos"?
,2) Você gosta muito de histórias de Reis,

príncipes, princesas ...
Diga: Você conhece uma princesa que ti

vesse nascido no Brasí; '? Quem i Que fêz ela de
, importante?

Poderão concorrer todos os alunos da 3�'
e 4a série; la e 2àC. P. C. '

As respostas podem ser remetidas à reda
ção dêste jornal - Sala "Osva'do Cruz".

AS ·ABELHAS

MINHA CASA·

bi1 :ü1IJl'U numa rua muita alegre.
U numero ue rrnnua casa e óo.
U nome da rua anue eu moro é rua Lajes.
l�a.flal pmtou' uuuna casa ue cor ue rosa.

.i:!.o�a. 'pvo.>t;Ul llli...i.Ha." arVO.rC8 rrunreras.

.fi nunna casa é de material.
lVÜl.llli:t I.!asa teul tflÕS Janelas na frente.
Nú iado ue nunna casa tem um varanuao

onde uescansamos todas as tardes.

MINHA BONECA,

Valdir José Carriço, 3° ano U.

UM PASSEIO

Nas férias, fui em Santo Amaro 'visitai
x

_,_

meus pais e meus tIOS.

lV.i.mna mae matou uma galinha para tes

cejar XIi-l1l11a chegada.
Isrn ;;;;al1l,ü �'i.maro; há uma igreja mui«.

»onrta, touos os uormngos eu la a .i.�:í.l6::>a.

Ag'or<i eu moro com a rmnna prrma e es

cou estudando no Grupo }i;scolar ".í..;aUfO ivlUl

.er'. liú:SW rnuito daqui,
De manna, eu arUGO a arrumar a casa e à

.arde venno para o GnlPO.

Evanilde Horsimánn, 3 ° .ano U.

COfVlPRAR NA

CASA A ÉRICA,

É COfvlPRAR BEM

DEVEMOS AMAR O BRASIL,

No dia de meu aniversário ganhei uma

boneca. Esta boneca era muito bonita; foi pre
sente de mamãe. Ela veio com um vestido

azul, sapatínho branco e cabelos louros.

Mas, um dia, veio uma senhora com uma

criança fazer uma visita para mamãe .

Mamãe mandou-me buscar a boneca para
a menina brincar; nisto, a menina deixou cair
a boneca, que S..: quebrou. 'Chorei muito, por
que fiquei sem a minha querida boneca.

.

Jeanete 'I'erezinha Goulart, 2° ano X.

o , COELHINHO
O coelho é um animal muito bonito e íno

iensivo.
Neste mês, comemorou-se o. domingo da

Páscoa. .

Nesse domingo, tôdas as crianças espera
mm a visita simpática do coelhinho que nos

.íeu bons ovos de chocolate.
Mas, um conselho a todos os colegas: va

.nos estudar bastante, ser bons para a nossa

.iroíessôra e nossos pais, para que o coelhinho
�10 próximo ano traga bastantes. ;presentes.

Maríno Tavares Koening:2° ano U.

--------��-------:�

OS POl\tIBINHOS-
Eu tenho um casal de pombinhos.
Eu gosto muito dêles; são bem mansinhos.
A pombinha é branca com malhas pretas

.; o pombinho é todo branco.
,

:mIes são muito bem tratados; comem ar

roz ao meio dia e de manhã comem pão.
Comem tudo o que eu dou, são muito bo

nítínhos.
ítles já estão fazendo ninho.

, Eu gosto muito de tratá-los para fazerem
novas críações. , � A • _.

As memnas ou meninos que. tem cnaçoes _

de pombinhos devem tratá-tos ,com cuidado;

Nesita de Olíveíra, 2° ano U,

,MEU UNIF'ORME NOVO

Ivam Marques, 3° ano X.

Adão' Benedito Filho, 3° ano Z.
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MINHA CASA,
,

A. ESCOLA_' QUE QUERO SER

A CRIANÇA BRASILEIRA -= 4:

Gosto da escola, porque, mais tarde, que-A minha casa tem quatro' quartas: uma rÓ arrumar um bom emprêgo. '.

.

sala, uma varanda e uma cozinha. Se D. Glória hão tivesse
'

estudado, êla
Tem 15 metros de terreno de comprímen- não seria Diretora., ._" _

to e 12 metros de largura. O estudo é a melhor cousa que a genteMinha, mãe tem 8 filhos, moram todos pode possuír. .

.

.

em casa. i" Eu ando no GruPQ Escolar ."Lauro Mül-
Minha casa .tem luz elétrica e um quírrtal ler".

ao lado. "' Entrei no {o ano 'e já estou no 3°; e dou
Atrás de casa tem uns pés de tomate, ce- graças ao bom Deus, porque ainda não rodei!

bola e outras coisas.
'

Quero passar para o 4°ano.
Meu pai é muito bom e minha mãe tam

bém.
Vivemos multo felizes.

otilia Silveira, 3° ano Z.

Eu estou no 4° ano X.
Quero estudar bastante, para ganhar o

meu certificado.
'

Só assim é que poderei ajudar minha mãe.
Se ela me puder botar na Escola Indus

trial, seguirei a carreira de mecânico, porque
desde pequeno aprecio a carreira mecânica.

Quando eu for homem, quero ser um bom
mecânico e ganhar bom dinheiro para ajudar
minha mãe, que precisa descansar.

Só assim, poderei pagar o que ela fêz por
mim.

. .

MaS .:para conseguir tudo isto é preciso
que eu seja obediente', faça os meus deveres,
não chegue tarde na escola, não falte ãs
aulas, seja educado e obediente às .. mestras.

Assim é qué poderei ajudar minha mãe.

,
.

Vilmar Fraga, 2° ano V..
".1 ) A LIBERDADE

Julieta Rocha, 2° ano V.

,

Eu tinha um '�abiá todo' pretinho e que
cantava muito bem. Ganhei-o de presente. No
domingo, fui dar alpiste para êle ê" limpei a
gaiola. . .

i Fui buscar água e esqueci de' fechar a por-ti- I

nha. Voltei. E onde vocês pensam 'que estavá-l'
"

AÇÃO C�TÓLICAo 'meu sabiá, todo pretinho? Voou!
.

.
.

Chorei e fiquei triste. Mas- agora nie con-
' Assocla-,te. ao grande movimento da Ju

sol�i, :porque sei que o sabiá está bem, pois ventude catol�ca desta Capital, e assiste Missa
tem a liberdáde. - , todos os domingos.

, És escolar? Queres ser um soldado de
Cristo?

I
Levanta-te cedo, todos os domingos e vem

a, êste Grupo in�orp?rar-te às fileiras daque
les que assistem a Missa das 8 horas, especial-
mente rezada para as crianças. .'

Paulo José Santos, 4° ano X.MINHA MÃE

Minha mãe é muito boa.
O nome de minha mãe é MariaRosa de

Jes.�s. .'
A minha mãe trabalhá em casa.

-

A maníãe gosta' que" eu estude.
Minha 'mãe

-

lava os meus vestidos' nara
eu vir, à escola, e pa�sa-os também.

_

�
.

Minha mãe gosta de mim.
A minha mãe tem 10- filhos. Ela gosta de

apanhar café, quando está maduro.

Ivonete Silva., 2° ano X.

MÓVEIS FINOS

o GATINHO

FORMANDO PRESUNÇOSOS
Há muitos pais que, amiúde, trazem mi

mos para o filho. Chegam até a se gabar disso .

considerando-se ótimos chefes de família. As�
sim, ,vão incutindo na criança uma idéia errá
da e t:erl1iciosa, porque, vendo esta que as ou
tras sao tratadas de modo diverso, se julga di
ferente, superior e com direito às maiores
atenções,

.

r

Procure evitar que seu filho se julgue su
penor aos outros, e se tornepresunçoso, '.'con�
vencido" e antipático, não o cercando de aten
ções e cuidados excessívos e inúteis,

FUI CASTIGADO CARN·EIRO & IR AOS
. "Um domingo; não fui à míssa..
Fui ao cinema,· todo granííno.
Quando voltei, cai dentro de uma poça

de água. .

" - , . ,.'

Chorando, corri para casa e quando che- r
gueí, papai me deu uma grande surra de cinta.

Papai disse-me que era bem feito, pois de
via primeiro pensar na Missa, depois ir ao
cinema! s

Nunca mais deixarei de ir à Missa para ir
ao cinema,

..".
-

.

.

RUA ,.FELIPE SCHMIDT, 33
. -

.

,
. ..

Tenho um gatinho chamado Mimi. ;Êle é
muito engraçadinho.

Gosta de brincar com uma bolinha de
pingue-pongue. Mas quando a bola cai no
buraco, êle fica muito triste.

Então, corre logo para a rua e vai brincar
com os outros gatinhos.

.

Que engraçadinho-que êle é; cada vez fica
mais travêsso, '

Agora, fizemos uma bola de papel e a

penduramos no armário.
'

:Êle fica horas e horas a brincar com, a
bolinha.

.

(Transcrito)
,.

João Carlos Maé'stl'i, 2° ano T.

LIVRARIA ,PROGRESSO
DE

I. S. B E C K

FESTIVAL DA RÁDIO BRASIL
, Com grande animação, realizou-se o res

Uval comemorativo do 3° aníversário da Rádio
Brasil.

.

Foi grande o movimento de telegramas
trocados entre alunos e professôras, no pro
grama de Oferecimentos Musicais.

Foram premiados os seguintes artistas:

PROPRIEDADES DO,MEL DE ADEI,HA
A melhor voz: Vílma Ribeiro, Aci Ramos,

D. M. de Lourdes Martins e Isis Pacheco .
.

O mel de abelha além de delicioso é um Os mais perfeitos imitadores da voz de aní-

DISPõE DE TODOS OS A.RTIGO'S
alimento. excelente para .,0 nosso organismo; mais: João Carlos - uma briga de cachorro
contém as principais - substâncias encontra- com gato. .'

das .nas plantas. Nivaldo Garcez - cena doméstica: o ca-

PARA ESCOLAR.ES,' POR PRECOS. ,E�e regulariza tôdas as funções orgânicas charro e a cabrmha assustada.
_ _ e e ótimo para o tratamento das perturbações Juarez Nunes - 6 imitações _: galo,

digestivas, O mel de abelha pode ser ingerido porco" cavalo, cabra, gato. e cachorro,
BARATtSSIMOS com pão ou ainda, misturado

�

com infusões . �a "Dança da Bolinha" - pares vence
quentes; no inverno constitui excelente 1'e- dores: Hamilton snva e Dilma Silveira; Milton
médio contra resfriados. Sousa e Ivete Marques.

O mel. de abelha, como vemos, é um dos .

Na radíofonísação - esquete - Viliuá Ri:.
melhores ãtímentos fornecidos ao bomem pela beiro e Adi, Nunes, �

natureZà, '. .' , As lQ n$, .ê ás 11 h$, foi distribuida \llna

I
.

g�atosa sO�a _de gatinha �. �odos os a].:!�-�. :.. Jl\!�j'llo rf'ia�1Iadu; �c �nQ .��-. I
. Voc'ê �ºstQtf �ê f�stlt\.? _,-:'

.

1.,

Adylles de Albuquel'que Reno, 2° ano X.

CAIXA POSTAL, 422

RUA FELIPE,' SCHMIDT" 27

;FL��JLJS.
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