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Brevemente,/ Será Comemorado,\

o

Aniversário da Rádio Brasil.

Osnido Pacheco,
No dia seis, D. Glória entregou os llQSSQs).<bole,:tililS.

-

,""

Ela disse que os alunots 'que tiras�em 109' nfQ 8.fên-: ,y.�!. --: " _-�_

portarnento, não chegassem arde, não tívessem a1tàs é -

'

alcançassem notas de 60 para cima, iriam pará o 'trono, r
:

� .
Diversos alunos foram para o trono. Da nossa sala, . Quem será o Rei?

1-' �j( Minha Mãe foram 6 meninas e 3 meninos. ;;,.

r� ��\�' As meninas são as rainhas e os meninos são Será, você, a Rainha?
�,'��..

,

Minha mãe é um anjo para nós. os reis.
'il"p� E como trabalha! - Dona Glória prometeu-nos que, antes das férias

� Ela faz alcochoados de reta- de Julho, irá fazer uma Iesta para os reis e as rainhas.
lhos. Acorda-se ts 5 heras -da ma- Os outros alunos estão esperando êste mês irem ao' tro
nhã e. trabalha até às 10 horas

no, compartilhar conosco, as alegTiàs do ;einado.da n���tur:'sempre e'"sempre. Eí.n, nossa sala passaram 23 alunos e .ro�aram 8,
Ela tem as mãos mais bonitas Estou muito contente, porque sou uma das rainhas,

'.

que já vi! P6tq..;?-com o trabalho De agora em diante "4Jretl.:mdo estudar e fazer
delas, ela nos dá o pão de cada dia. bastante fôrça, para ir mais j.lm� vêz ao trono.

Osn:í ''Fernc;ndo Bo natelii, 2°. ano T Sif1,e.i Quad7'os, 4°. ano V.
.Jt
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Centenário de Blumenau I

)

No dia 2 de setembro do
r corronte ano, será comemora-
r

do O primeiro c€mtenário da

próspera cidade de Blumenau.
. " Muitos festejos estão sen-I

do preparados para êsse dia. I

É motívo para que todos
nós nos congratulemos mutu

.amente, pois Blumenau é uma

das-mais bonitas cidades do
'nosso Estado,
I É uma cidade progres
.sista. Possui enormes prédios,
lindas roaidências com jardins
e pomares; Ginásios, Instituto,
de Educação, Grupos Escola-Ires; o' teatro Carlos Gomes, Oi
nemas; largas ruas asfaltadas,
ótima luz elétrica,

Sua indústria aumenta

dia a dia. ExistepJ. numerosas'jfábricas com uma grande va
riedade de objetos e tecidos.
Iabricados, sendo exportados
para todo o pais.
". Será grande o número de

--- pessoas que visitarão Blume
nau, durante as Iestividades

" do seu centenário.
I

Claudete s-uo, 2°. ano, O. 0.;p,.1
--..........10_-
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Comemoraremos,
brevementc..o 4. ° ani- José de' Anchieta

/� versário de fundação' O Padre José de Anchie
- -ta nasceu em 1534-" em Tone-

___.::- da Rádio Brasil, rife, uma das maiores ilhas das
Oanárias .

.<, emissor� interna-dêste .Êle estudou em éoimbra

\ � ,
e vero para o Brasil com. Duarte

,

...
t.;

.• ,.�. �rupo Escolar,. da Costa, o �". Governador ge.
. 'j, .,,)1; A' .- ,

. - IraI do Brasil. '
,

��(�-- ,,' 'o darmos esta ai- Jose' d A 'h' t t b'. .

e ;110, le a _ra a-
'

. .
.

tí na-o Ilhou durante 40 anos na cate-vrçarerra no teia, I.

.;i quese. dos índios.

podemos esquecer o Êste g.r�nde ap6stolo foi
,,-,. quem ajudou Estãcío de Sá 'a

nome de 'nosso ben- expulsar 0S franceses do' Rio
,. •

�I

de -iJ'árt81rO. ,-

feitor, �Q Dr. Elpldio Em Piratininga.rro.adto de
uma montanha, construiu uma

Barbosa, a quem de ..

palhoça, que foi o 1°. templo
vemos tão valioso

I

� a
�

1°. escola para ensinar os
.: indígonaa

Hoje, ...neste lugar, está edi-
. ficado o Palácio do Govêrno-

.

-.---------,-í

I Faleceu a 9 de Junho de �

REIS E AS RAiNHAS 1!:9:n:o��r::��e�t:�ia�ortais

•

presente.

o TRONO, OS
4°. ano X

Prepare-se para esta- gran
de festa.

Música, dansas e prêmios.
Não falte às aulas; eon

quiste 1 (};9 no com portamento;
garanta uma boa nota nas

provas mensais .
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A Pascoa dos Militares A nossa aula d9 Religião
Meu pai e mecamco aviador. Há muito

que êle não comungava.
r EM gosto muito da au'a de Religião.

_
Este ano êle tornou parte na Páscoa- dos _ Onte:n de m8nh�ã, Dona Bernadete veio

'Militares. Mamãe preparou tuna' mesa de doces I dar doutrina para nos.

com toalha branca, bem engomada. Papai trou� I Eu 3.9ho. que, quando ela está dando aula,
xe três co.legas para compàrtilharern da mes-

a gente nao deve con��rsa.r com as colegas. Ima alegria. - �la, faz ta_nto, esfôrço para nos ensinar!
Foi um dia de f<'sta para todos nós! I� a,Inda.ha erranças que, quando ela está (da rido doutrina, convertiam na sala.

Edson Di Bernardi, 2e. ano ir Eu vou ficar bem quietinha, para agra-
dar a Dona-Bernadete e também a meu Deus,

Etelvína S. Veloso 2°. ano X

ReflitaLeia e
-

o homem que não quis'

..

As crianças-que têm o víeio de faltar ás
aulas, são um incômodo para a profêssôra- Se
ela repete a aula mais que o necessário, rou
ba tempo. aos bons alunos. Se ela for adiante

I'com os b.ms, que será dOI preguiçosos? �ma.d�r Biieno foi um paulista Ilo.táv'el
_�

Você só poderá faltar as aulas, por três
e muito estimado pelo I_J0vo. '.

mo/ivos: Doença -- luto - dias festivos para I quand? Port,ugal hbertm-se d� JUgO,E.s-1,a família. - panho: e fOI proclamado rei D. Joao VI, os

Não atrapalhe o ensino. Venha todos os paulistas resolveram também proclamar um

dias .à aula. rei para seu povo. ,

E num belo dia, cheios de entusiasmo
. dírigiram-se a casa de Amador Bueno, aclam'an:
do-o re',

MiS o grande paulista foi leal a seu rei
e não aceitou o pedido de seu povo, refugian
do-se um convento.

Só assim os paulistas deixaram em paz
o grande Amador Bueno, o homem que não
quis ser rei.

.

ser rel

A boa pretinha

Quintal
(

Vamos brincar no quintal ?
É assim que devemos convidar os BOSSOS

. companheiros. .

.

Não devemos brincar ria rua" é muito' te
io. Mamãe é muito cuidadosa, ela gosta 'de ver

os seus filhos brincando nu quintal.
Ela não aprecia as brincadeiras em que

-

a gente possa machucar-se. '

.

Há muitos brinquedos perigosos.
Meninos b -m educados são conhecidos

pelas, brincadeiras.

JJ!Ia1'ia Nazaré, 4°. ano X

._�:'
�

•

Meus pais sempre me falavam de uma

o.i boa pretinha que havia sido lavadeira de ma-

I'mãe, há, 'mu�to tempo. ,Era, l111.?-ito lá de casa,
quando eu ainda nao era nascida.

Neste tempo, eram nascidos os meus dois
irmãos mais velhos. Mamãe falava sempre dá
bondade da pretinha para com .meus irmãos.

Contava histórias bonitas do tempo em

que ela era criança. Eu tinha sempre vontade
de conhecê-la.

, ljJm LÍ.1ia, papai me co_nv'irlou para ir pas-
sear na Pedra Grande e lá me levou à casa
da boa pretinha. Entrei e vi uma pretinha
bem velhinha, curvadinha, pois quando era
menina tinha sido escrava. Apesar do pêso
da idad-, da doença e da pobreza. é sempre
sorridente e alegre, satisfeita com a pouca
sorte.

Doraci Santos, 2° ano

•

[0:' GOSTA DE ANDAR
BEM VESTIDO?

TenlÍa 'o seu uniforme sempre pronto
para os dias de testa; o seu sapato preto e a

SU:l meia preta.
Assim, você estará bnn vestido.

Tôda. pessoa elegante gosta
de ler ALTEROSA

Maria de Lourdes Faria, 3° ano
..

,
..

�
-

.... ..;..' ;

o pinto que foi Artista
o crocodilo é um grande réptil. Ele o

é
muito 'per::Ígoso, pois pode matar e comer sares t'

humanos. ,
Foi

.

'O crocodilo anda de rasto, vive na água
e nas suas proxirnrdadese

A0S erocodrlianos .. -pertencern os jacàrés,
@i? aligátores e os gaviaís,

.

U .couro CiÍO crocodilo ê de grande utili-
dad& .

.
.

É usado na confecção de sapatos, bolsas,
cartelras.scintos e suspellsór-ios em corea vari
'adas, cpmo: preto, azul, marrou, m;narelo, ver
de e vermelho.

É um couro caro, porém, muito durável e,
atualmente, está em moda. �r

Eu, tinha um pintinho muito pequenino
presente de minha madrinha. Vocês sabem C01110 era o. nome doVisconde
Ele foi pedido pelo Senhor Ca['los, dirigen- de Oure) Pl'eto-�' :pc

te do circo, para trabalhar em mágicas. Era Afonso Celso' de Assis Figueiredo.
E� .Iui ao circo só para ver meu pintinho, Foi um brasileiro que muito horrrou 'a

Fizeram o seguinte: Puseram-no dentro sua pátria.
-s-:

de um bule e êle saiu sem ser aberto; e hou ve Êle era mi neiro e nasceu no ano de 183'7.
outros trabalhos bem íriteressantes.

"
Foi estadista e Jurisconsulto. Homem po-

Foi a par.te que tôdas as p8SS0as mais' lítico, f'ôz bríthante earreiea como minist-ro da
gostaíra�. O nome dele e1;8. 'Movido. ' "'� Mari�}!a e d,a Fazençla.·

-
'

� Vocês s'abem por que,'?'
,

_Em 1889� com a proclama·ção da Repú-
Porque êle era tão' pequeno, que., ás ve� blica, foi Presiâente do Conselho.

zos, a gente metia �pé em t�;\lla dele sem querer'. Escreveu muito sôbre politica e direito.
Foi assim qmi'\ meú-tU��nto fui arfista.'

I
Faleceu 'em 1912, com,';15-lf'fl013 de idade.

'

Alcioney ÁviZa, 4e• ano. Z Brasilia MaGkado Filho, 2°. ano C. P. C.
• � j

Juraci Rosa, 2° ano C. P. C.

Prêmios; Muitos Prêmios!
É isso que você quer?

A.guar(l� �, grande festá da, ..

�"

/

RADIO

•Dia 29 de junho é o aniversár-io de mi
l nha tia. Gostamos- muito de festejá-lo, porque
é o .d La de �ã0 Péc)'ro.

E êle é o chaveiro do céu!
Vai havei' uma linda fogueira, fogos, pi

nhões e muitas batatascommelado. Já estamos
fazendo os balões que vamos soltar.para alegrar
a criançada. _

Viva: o dia 29 de junho!

Rogério- dos Santos, 2°' ano T.

r

A ElETRO�TECNJCA
A mais completa oficina elétrica: do Estado.
Consertos de rádios, motores, dínamos, trans

Iormadores etc.
Solda a estanho e oxigênjo. Instalações

luz e fôrça.
Serviços rápidos e garantidos

de,
1

'I nua Tenm.te, Silveh'a� 24-FpoHs.
Fone 793 - Caixa Postal, -193 '

/

-.. '---..

As férias estão ai
·Õ nosso Grupo vai entrar em férias, no

dia 12 ,de Julho."
? Se eu passar nas provas dejunho, irei
passar minhas férias na Lagoa, que é um lu
gar muito lindo.

Lá, tem cõmoros de areia.
A areia é bem fininha.
Nessas férias, eu pretendo estudar para,

no mês de agôsto, fazer uma prova bem bonita.' -

Eu quero esforçar-me hastante, para, no
X

fim do ano, 'fazer um bom exame com notas
.L

I
altas. ti

�

Leidomar Mello, 4°. ano V

._!;+ I

r, 1
. �

'1

Visconde de Ouro Preto

( ,�
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A cmANÇA BRASILEIRA

Festas de Junho o sarampo
Sem. olharmos para a f?lhhil.lha, nós j.á Eu estive vários dias sem vir à escolã,

Eu nunca tinha visto casamentosabemos quando as festas de Jun o se �P�,�XI- .porque estive doente, com sarampo, 'M
mamo ;E por que? Nos-últimos dia� de malO�Ja se Óornoçou assim: Perto de minha casa, ha-" no sítio. Um dia, nós fornos convida-
notam pelas ruas menir os e meninas a lDrmca- via 'um menino com sar-ampo. Eu fui visitá-lo dos para ir a um. Nós fomos. Quando,
rem com bombas, busca-pés, espanta-coiós.e e peguei sarampo. No outro dia, senti dores chegamos lá, 0- lugar estava todo en-outros fogos que costumamos Queimar nas nOI- de cabeça, tonturas e muita sede.

feitado. A êasa estava cheia de ban-teso de S. João.
.. Mamãe logo disse: Isto é sarampo. Eu

As primeiraà noites de Junho. já são vim á aula porque era dia de provas. Quando deírinhas de papel.
mais Irias do que as dos 'mêses que .pas,;aram,; c leguei €lm casa, já estava todo pintado de Na hora do casamento sair para a
numa e noutr a . .ÇaBa ja alguém acende a 'sua bolinhas vermelhas. Fiquei na cama vários Capelinha.. eu não vi automóvel. Pen
fogueira, não só 'para se esquentas- m�s .

tam-, dias. Quando levantei, .não podia brin??f com seF: como será que êles vão, é tãobérn para cozinhar 0 seu pinhão, o arpnn, a
as outras criancas. Felizmente, agora ja estou

longe � !
.

Daqui a pouco aparece umabatata doce e.tc."", 1Jc.
�

�

bm;n.
�, tôd f it d E t b '-1-.E1 isto qu- se passa e uma arnostsa ge Não quero maia faltar às aulas, para carroça o a en 81 a a. s ava onua,

que as Iestas de tS, Antonio, S. Pedro 8stao poder passar para o 4° ano. mas parecia um carnaval. Euri tanto!
se aproximando. E estas tuês li das fest.as de

.

Roberto Alves, 3° ano V. Mamãe ralhou e disse que casamento
que tanto gostamos, e que tanto desejamos

no sítio é assim.
que elas cheguem, são as chamadas festas de
Junho.

É uma grand.e farfa de higiene .mexer nos
I

�caixões do lixo e tirar qualquer COIsa que es

teja lá dentro.
Tudo o que está no lixo não, deve -ser j

mais usado.

A cachoeira é uma grande massa ljquida,
à rolar de uma enorme altura, num precípicio
do qual se elevam nuvens de espumas bran-

,

caso A cachoeira de Paulo Afonso oferece ma-Você sabe que neste ano vários meninos ior variedade de aspecto do" que o tão faladoforam �t['opelad0s por automóveis, porque Niágara. •andam �córrendo pelas ruas?
'a

Vê, la, torna-se um espetáculo admirávelNao corra 11].3.IS e quando atravessar UI� para os uossos olhos. Seus atrativos são tau
.,{ua, ol,h,e pr1meir�o para todos os lados, a fim tos que é visitada por turistas do mundo, in-de verificar se nao vem algum veiculo perto. teiro.

e
.

Assim, você não correrá nenhum perigo.. lr.taria de Lour-des Souto, i ° ano ç. P �

João Rafael Euangelisia, 3° ano Z.
I

Você mexe nos caixões
do lixo?

",.

Você
é do "Contra" ?

Por que você faz sempre as coisas ao

contrário?
,

ISerá que sente prazer em contrartar os

outros? .'_

Não seja do "Contra" e procure s�t!sfa- I

zer a todos que o rodeiam. ASSim, voce terá I

muitos amigos. �

Você é distraido ?

Percâ êste mau hábito, pois pode lhe cau

sar muitos danos.
Se você se distrair nas-aulas, não apren

de o que a professôra ensina. '

Se anda distraido na rua, você pode ser

vítima de um gr-ande desastre.

Seja bem atento.
-

..

t- •
, Você anda correndo

pelas ruas?
�-Ó,

Alunos do 1°. ano C. P. C,

CALÇADOS BAR.ATOS

��'r-'·I--'Só na CJi:T� �'�i'l2
Rua Tenente Silveilfa, 29

.
'

....

,':;,t.. •.

�-t

PRESENT}-=. �

A Biblioteca "Luiz Delfina", dêste edu
.candário, recebeu da S O C. EDITORA ALTE

I

ROSA,' cinco 'livros de contos infantis,
,

Agradeceinos a ótima oferta.

A melhor reyis_t�' brasileira'
Peça

do .
Grupo .

"Lauro Müller"

..

3:QS alunos

Escolar

Vendas Escolar

A CACHOEIRA D�
PAULO A'FONSO

O Brasil possui cachoeiras maravilhosas.
Podemos citar a cachoeira de Paulo Afonso,
o salto do Iguaçu, o Itu o de Itapura, Sete
xJueda:'l, Pirapora, gequetinhf)fiha. C

Uma das mais notáveis é a cachoeira de
Paulo Afonso, formada pelo rio São Francis- .

co.

Você Pode Chupar
Balas

• o-r· 'Nã'cl GDO'de;f poréLd :::oga�;J O papel n? chão.
Amasse-c bem, ponha.fj em seu bolso. La fora,
jogue-o no coletor d€l lixo.

Assim" -você será uma criança educada.

o no sítiocasamento

{ng1'it Vessling, 2°. ano V

. CASA ELIZABETH
Exclusividades para crianças

Rua Felipe SChluidt, 38

Florianópolis
I

L-ElA

ALT .ERO'SA do mês de Julhó

DUQUE DE CAXIAS
O dia 25 de agosto é 'o dia dedicado ào

soldado. Nêste dia, em 1803, nasceu no Rio de
Janeiro, o maior soldado brasileiro, Duque de
Caxias. Seu nome era Luis Alves de Lima e

Silva.rDesde pequenino êle tendia para a car

reira militar. Botava um pedaço de pau no

ombro, fingindo espingarda, um capacete, na
cabeça e saia marchando como se fosse um'
soldado. Com dezoito anos, já era tenente, e

com vinte e dois já era major. Caxias traba
lhou mui o pela defeza do Brasil. Por isso,
êle foi considerado o patrono do exército bra
sileiro.

Iola�da Fernandes da Silva,
s- ano V.

Casa Três Irmaos
S'adas, Lãs, Linho�; Casemiras

nu.tl., FELIPE SCHlUlDT

Não" falto às aulas
Gosto muito da escola.
Falto às aulas só"' quando estou doente

ou quando chove muitç,
Minha mãe não quer que eu. falte às au

las. Eu fico muito aborrecido, quando estou
doente ou quando chove grosso.

Minhas notas não são muito baixas.
Eu já fui muitH levado, mas agora jur'o

que vou se" ben .. �J., -.'-_.... 4-.,_
,L l. 0=;. ,j�1.:i.11luIu13 >Ql:s

.
-

ASSIm, tenho fe de passa: _

' 3� ano,
�

....�

Nivaldo Garcee, 2° anõ V.
#f

,./t"!'_,.
"'

..

...
,

.

.
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\

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



�
,

...

t .�.

,v
. -�

,,,"\

"A GRIANÇA,. BRAsILEIRA - 4
. .. ,
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N'oticiário Social
1

LIVRARIA ,PR@GRESSO.
-

-

� o puta sangue dos Rádios
. 4-

Exclu&Jvidade da

Exija

DE
� " ...

«A ORIANÇA BRASILE�RA desejí; feH. � l,'�
cidade "aos aniversariantes cf'mês de julhô, ,-c A

"

..

4.° ano Z -, Itamar Domingues e Luiz
Carlos Amaral a 4, Al,berto J.gão· da Cunha .a

'

12, Nílton Silva a 15:
'

4°'. ano X - Heitor 'Vicente Faria a 21,
Leonete Aparício a 26,

• 4°. ano V -_ João Nilton-Oharneshya 20"
Zênio Aparteio 'Siqueira a 27; Icélia Marta
dos Santos a 29, Levi Leal Meireles a 30.

30. ano Z - Carlos Napoleão a 11, Mu:, PARA
rilo Pereira a 12, Tito Fel'llandes a 13, Luiz"
Carlos Alves a f7, Ana Maria Corrêa a 26,'
Adilson .B. Vieira a 30.

nUA"''I.'ENI)JNTJ� SIL"EIRA, 24-.Fpolis. � .:.� �; �

--ii'

DISPÕE DE 'TODOS "os ARTIGOS'
.

-

- .....,,�i.,"

�

EI'lil1 m,in�� 'cas;ll tem,1!n1 canário todo a... ·

marelo. 'Ao amanhecer, nos dias de verão, êle
'c['!-TI ta ql!lEl é UHíHl belesa '!

,

,

.

Corno eu gQSit'o, de ouvislo cantar.
Êlle, @01ta.ãi,nh6, já es.ta, velhinho!
Faw-0 meus déveres., cõffi""'t-ôdá calma.para

poder GU vi-lo melhor. _
lTá 'O' po"sstii-nos há·7_1uaJis ou menos doze

'I ' ...

. f:_ ). �

ESCOLARES, 'POR P�EÇOS
''c,

Enaide Linhares a 11, Clõ ia
.. '

3°. ano X
Brito a 17.

3°. ano V Afonso Celso Corrêa a 27:
3D'. ano U � Marta �i1va a 9, Vanilda

V. de Souza a 14; Ení Peixoto a 26.

2'1. ano Z � Rosita Barcelos a 5, Ondiaa
Maria de Melo a 7, Urgel Fegueiredo Liz Filho
a 9, Sinval Silva a 11, Sé'rgio Araujo a 13,Oa�l@s Álb�rtó <rampas a 30.· "_

-anos.

Conhece a Y.Qz de neu.ipai e de minha.;..,
!_.'

mãe,
Quando �e aproximam da gaiola, êle

abre as azfnhas, abre 6 bico e começaa cano
tar, Ce1110 é bonito 6 seusoanto!

Êu ta'inbém cuido
.... àá limpeza dá sua ga-

i01Çl, que é..a sua casinha,'
,

7"- _'

•

MaTino' Tavares Koenig, 3° aM.O Z.

;
\

,�. ,,'

2/). ano X - Erica Andrade a 28, _'

2°. ano V - Silvia SIlva a 2, Eda Mar
tins à S, V-era Lúcia .• Furtado a 9, Marlener

Peixotoa 4;:to,

\ r,
II' �',

--

o' cofre'
. ,

"'"

.����-�----_.... :.r: "', .

�.:-_ �-'�� 'lO

éÁRNElRO & IRMAOS
2,0: anal. U - Zalmir Bernardino a 6, Alé- «De grão em grão a galíuha enché 0 pa-cio -Maohado a '8�", po», sempre diz a'rprôfe,ssora. .

20• ano T .: Édelson Lamêgo a 6, João. Eu me .lembrgi disso agora, porque ga-;- Ari Dutra a 7;, Terezinha Lima a 17, Roberto Ilhei um-cofre de madeira . .".��. MÓFÜZ a 19, Zeuaide Bastos a 26.
,

. Não é. grande, mas gosto dê,te.;':' .; '10. arre U = Neusa Rêvere a 2, Newton Agora vou fazer como a galinha: de tos-�' • Santos a 13:�',. tão em tostão hei de encher o meu cofre.

"Eugenia Piccvlo, 20 ano U.

MOVE'IS FINO.S
finA FELIPE SCHM{DT, 331°. afio X ....c.;. Eunico-Cêelho a 25.

1°. ano y �. Iolanda Prosdossiui alo.,
Maurina D. Silvã a 26. .

_

10. ano T - Célio Guilherme Ávila à 27,
MáFia Valdemiro Oliveira a 2; Léa 'Ramos a
"13�' João Batista Nascimento a 24.

-; i fi.
.. _.--_._ ..---o-� .

_;;_ , <
.

""

I· O
-

....".'1· '

'.
'I '-:;nosso'P' I

I. Em minha cqsaotoctos nós gostamos-muí-
ts;> de animais domésticos.

v Temos muitas galinhas, .um gato'ê um cá-
chorro.

-

_", �
-,..

O cachorro ê_ d'a raça policial.
Papai colnpr01I.Q de uln .senhor lá de Bi-

gu lÇU.
.

-.' :r
,

COMPRAR BEM Antes de termos o cachorro roubavam...
. 4°. ano.Z - Orlando Gomes, Rodolfo E"

muitas galinhas. Urna vez" o ladrão 'bateu no ga.Tonolli. Jurandy A. Cabral, Rosinha Ca rdoso, linheiro e roubou 5, gafirrhas.Fiquei'maito rríste,'$1
, Alberto João da Cunha; Alcioney Ávila.

porque duas galinhas eram minhas! Eu havia,4°. ano X - Maria Nazaré, Alba Corri'ia, _ ,.

"r, ganho, de minha lúadrinha }nas, felizl-qente, ã�,·.Heitqr V. Faria, [;er::eJr.a,. 1;0 José �/sIman_n, Nllt?n. ,esser
g_om os ladrões não vão lá em ,casa por cau.�a

•
" Jose VIeIra Neto, WIlson Mendes, Ca rlos Hen·! do nosso cachorro qutJ.sabe mui.to ,bem ser um

4°. ano V - Levi Leal.Meireles, Laércio rique Jorge. •

.

' bo� guarda' ',�,'.. - Pedro da Lu!';, Sír,lei da Sitva�uadros., " • 1". ano X � Evaldo Linhare:,;, Wílson ..,
c •

,

,3°. ano V - I01anda Ferna'l}des daSilva. Bernardes, Ivens Mãchado, .\Vilson Martins,.•
3°. 'ano X,,- Vera Ramos Moritz, Pa'u]o Hilton Si�va. '

f,

Gonçàlves Sllva, Vald�êi Cacrdcó, CJéia Brito, 10, 3.nO V _ Adilson Fernandes" naaiir�. Valdir Oarriço, A. Siquei,pa, Alda Júlia da Silva, Janet_lj Vidal�, 30. imo U - Marta V. SUva, Vilson Costa. da Silva,LSolurdeS�'laria.GOulRart,.MaurinàDOor. G: ." F' I C J\i,4' � 20. ano' Z - Antonio Cláutlio de Freitas, vaItoo da i va� Mmervlna eglS, SU!,�1i ar·
.y,

Ja\ iJ
" M,.. João :&atistl:t'F..arra, �Laércio Leal de Mpir,eles. men Me'sCi,u1t31. "

,
..

"o.·ano � '�',re,tA'AI1a VI·eira..·,· IngrI't 10. ano U-- NagibtrAuI}e,Marle'l�e]\.l.ª,Fia ,. LI",'.',�A:RItA� � .1. _

B1'ttencourt. '''''o ,:,
"'

:é lo /V .fi\ _,
Ii �'V�ssling, �el.ita Vieira, J0ão, Carlos Luz, !I[:árÍo '

'-:\ Nelson Alves. . 1�. ano T ,- V�:gflio Domingos :Ramos,
'

>,

I
Iolamh de ASSIS FeIJó.2". ano Ú - Norma K�nchesky. :10. ano S � Holoisa Furtado, Daniel,

'r> I""� � lF"\"'" ,..., _ 8.�_'��:;y -Ç.

20• a�o T -:: Ed.so� I?!J��ernardi. H,?yaJ. VicÍ:a. .,'
,

.., �;? .. f',�l-" ,�f.:, • "',,,,-r,,,,,, f,; ,";$i- ��",,''\Í'Y:í]l''l'�;'Y a�,<�.':]",., >·r

.fhIva.. JUI}]9.
r· JiliF.Jl ...

" .1.th.iSh,,�l'lnl1a LIma

Ir
1°. ano U. P. C. l!'on:s' ',;/l��a, ,\, 11ma -V. 'd('l- _

l,D•. .7"\." , - dUJO Joaquim Machado Souza, Maria de Lourdes SJuto, Alice F8I'nan- PUA JOÃO FIN�O 9 A,c;;_".:fW, €�:o," .....Nunes de 'Faria, João Henrique ales, Naita�Oliveira. '��
\" ,

,
•

..,-",' ;r.r "". "' .. 4ó."' -i.

'i!-.� •
� '._

�
.

COMPRAR NA

i:kSA AMÉRICAAos alunos. que se -distinguorn pelo com

portamento e aplicação, os cum.priment.o� de
«A Oriança Brasileira».

.
/

Elizete Vieira,�3°ano V

.�.
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