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Faz �inco anos' que foram instala- COllle�}()ro�;-se 1�0",-" último ?ia d,e

N di ')4 d
.

d t
idos no Grupo os aparelhos da nOSt3a:aula do 1 . período letivo, o aniversa-

f
.

f °t ' J}; "" �e9;nal� O c,o�rend�e fa1V\' querida «Rádí� Brasil»
' ,

I rio do grande músico brasileiro, Antô-

Ol res ejaco o i) • arnversarro e un-l
".'.,

.

CIG 'r'\l AI 'd-

dação do nosso Grupo. '

.

I
Ela dá -�nlho às n�ssas festas,' por- i 11:0

ar os ,on:es." .aseeu e e na CI a-

\' ,

As 8 hora", .foi celeb�ada uma mis-I %��� }p)��O�'�lIl0as dedleH, 'llSU��i e>atradnesmrtIdtos I ?;lh�e �al�lf:�.ab, em S. Paulo, a 11 de

sa na Catedral Metropolitana, om ação
'

?
ti I

l-

o I""" "

mm o, ,

de graças pelo sr. Coronel Vidal Ramos, i de esquetes e momentos �lterarIOs., ,'Quaodo pequeno, Carlos Gomes

�
comparecendo a êste ato de fé, a dire,! Corno :no� _anos anteriores, rel?OU J tocava violino. Cedo, porém, deixou o

tora, as professõras e os alunos dêste grande animaçao entre as prc_:fessoras instrumentopara compor.Anos mais tar-

Ed L 3andá:io. I e .

alunos, �urante � !8sta realJz��� ?o de, por intermédio de amigos, foi apre-

Terminada a missa, todos se diri-I
dia 11, de Julho, c?,nvmo�i:\ndo ou" am- sentado ao Imperador, D. Pedro II,

I giram ao Grupo, a fim de assistirem à
versãr ío da «RárlI,O BrasIl;,.. que o matr-iculou no conservatório Na-

bênção de tôdas as salas de »ula dada' Furam, exped,Ido� mais de 3000 te- cional da Música.

, pelo Revmo. Padre Santos, " Iegra.nas as professoras e aos alunos:
<

'

....

- -

� Depois houve ' f- st "0
A festa foi realizada sôb o patro- ,SalIe,ntando-.:'le nos sel(S estudes, fOI

,
_

uma e'5 a ClVIva, ',' ...:l, Cas A" ,�._ distril '_ enviado a Europa pa1'a n)lll o' d

constando de números do cantos e re-:
CUIO nu .asa merica, que 1'5 rr )UIU _ -."' vi gran: os

'i i.: N,"

v v

prêmios em dinheiro a vários alunos. jmestras, aprender
111ms um pouco de

CIvaGIV_o;::;.
'

I sua- arte.
'

Nao podemos nos esquecer do no-
'

' ,

me do Coronel Vidnl Ramos, pois é a Osmarina Nascimento, 1°. ano C. P. C.I ,

Voltando ao Brasil, foi. nomeado

êle que devemos a construção do nOS00
diretor do Conservatório de Música do

Grupo Escolar.
Pará. Atacado de uma grave enfermi

dade, morreu a 16 de setembro de 1896.

Antônio Carlos Gomes

Seu corpo �,mbtüsamado veio para
o. Rio de -Ianciro, donde seguiu para
S' Paulo, a fim de ser enterrado na

sua cidade natal.

Olga Nunes, 1°. ano o. P. C.

Cumunhão
�Museu de

-

São Paulo
Carlos Gomes foi o autor .de mui

tas óperas; O Guarany, Salvador Rosa,
oEscravo, Condor, Maria Tudor e outras.

Sorvetes deliciosos?

A gente, visitando o,museu, apren
de IIIuita cousa boa.

I Quando vocês puderem ir a S.

Paulo, devem visitar o museu.

Vejam que' 'lindo!
só na

Joceliua Pacheco, 2°, ano tl
SORVETERIA TROPICAL

(E� frente ao Ritz)
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A CIUANÇA BttASILEIRA -- 2

Os Exames estão Chegando A nossa Festa Mamãe Voltoum

r

Na época dos exames, todos 08 alu- Dia 26 de 'setembro, foi um dia,
nos desejam passar. ,

Houve urna grande. festa' no nos- triste para nós. Nesse dia, a mãe foi
Você, meu amigo, ouviu os conse- so Grupo, no dia 11 de julho do cor- para o hospital fazer uma grande.

lhos da diretora?
, .[ rente ano. ,operação. t,

til

,

Trabalhou em casa, IlOS seus de- I O programa da festa constou do
.

Quando ela saiu .de casa' e nos dei-
VeJ\3S, durante uma hora e meia? I seguinte: Em primeiro lugar, foi apre- xou;: chorou muito: E' DÓS também fi-

Estudou a leitura ? Leu" outros
I

sentada pelo Jazz da Alegria e canta- camos chorando., '

livros? ' I da por todos os alunos, «A Marcha da Eu sempre ia ver amãe no hospital. ,

Seu pai folheou, tôdas as semanas, [Rá9,io Brasil- de autoria da professô- Nós passamos unsdias bem tristes.:
o seu caderno de deveres? ira D. Olga Brasil da Luz, sendo muito O pai foi com a' mãe para o hospi-

Meu amigo; Se sem; pais o fizeram aplaudida.
'

tal, ó nós seis ficamos sozinhos. Eu e

estudar e acompanharam com interês-: Em .soguida, dois números - em ho- o outro meu' irmão _fazíamos tudo em

se as suas notas mensai-s, você está de! menagem a Carlos Gomes, grande com- casa.

parabéns; mas, se em casa, você não em- positor brasileiro, em comemoração ao De- manhã, êle era o cozinheiro, e

· controu o apoio dêles e não cumpriu aniversário ,de seu nascimento. de tarde era, eu. Agora, estamos muito
as suas obrigações, você está com o ano Depois, houve a

-

entrada dos reis contentes, porque a 'mãe já voltou, gra-
perdido. da aplicação: João Rafael Evangelista ças: a Deus!

.

e Célia Maria da, Silva, 'alunos do 10• Mas eu e o meu irmão ainda con-

ano Z, do 1°. turno. tinuarnos a ser os cozínheiros L.
Do segundo turno, foram coroados

os alunos do SO. ano Z: João Batista
Faria e Ingr it Vessling.

O mês de outubro ó consagrado à Êsses alu nos Ioram Os que mais se

Rainha 'do Rosario. distinguiram no comportamento, apli-
Nossa Senhora é, também, a nossa cação e assiduidade, durante o correu-

querida mãe. te a11O.
'

Eli apareceu em Fátima, lá e,11 Logo após a coroação, houve entre- N��� éramos 7 irmãos: I' menino e
.

Portugal,' e pediu aos seus filhos que[g;-t de p['êmio� aos reis e às rainhas. 6 -mernnas.
/ .

. .

· rezassem o terço pela conversão dos Em seguida, muitos alunos canta- Agora, nos estamos muito contém-

pecadores. ' .ram e outros dançaram uma quadrilha tes,' porque temos mais uma irmãzinha.,
Devemos, pois, ter em nossas mãos, muito bonita. ELa nasceu na noite de 28 de julho.

tôdas as noites, o terço. É êle que nos aj li- - O número melhor da festa Ioi de Eu e to�os os meus irmãos .estã-
da a vencer as dificuldades da vida. Narbal Oorrêa, que desempenhou o pa- vamos dormindo,

Quando morremos tujo fica: nos- pel de caipira, demonatranuo seus do- Quando aoordamos, soubemos que
sos parentes' nossos afilio'os nosso di- tes arusticos. tínhamos mais uma irmãzinha. Papai
nheiro. Mas' o terço n�os °a('�mpanha à Eu' ri tanto L. A festa estava ótima, levou:nos à Mater�idacie 1?a_ra vê-la,

·

derradeira morada. Ele vai trança-to Todos 013 alunos receberam um sa-
.

Era urna. mellln� bonitinha, more-
·

em nossas mãos zeladas, I quinho de balas.' .

. minha com olhos -azuis e cabelos pretos.
Êle falara po� nós, à Mãe de Deus, ' Estiveram presentes na festa, D. Papà� del!- o nome de .Eyani.

e as portas do .OGU se abrirão para nós. Osvaldina Cabral Gomes, Diretora do �.. ,Mama� dIZ que Evam e um pre- ..

Departamento de Educacão, o nosso ins- sente do ceu.

petor Sr. Manoel Coelho, os propríeta- Ela é. ° nosso anjinho e nós gos-
rios da. Oasa América e vários pais tamos muito dela.

dos aIunos. '

'

Vilson, José Mactiadc, 3°. VA Rainha do Rosário
inha irmãzinha

Desàstre
Numa 'tarde, ao anoitecer, papai foi Ma1'ia de Lourdes Souto, 2°. ano C. -P. O

recolher aroupa que estava na rua.

Quando botou os
. pés. na cadeira, i

esta sé quebrou e o meu querido pai A festa d.�· Sto·. AntoAnio
I

CARN'EIRO & IR"�M'IJrOCcaiu e enfiou uma farpa, 'qu- ofendeu li I

.

I' fi .;)
os intestinos.

- -, I
Quando mamãe ouviu o gemido Na noite de Sto.Antônio, fui .à Ies- I

·

do papai, correu para a porta e per- ta na casa de meu vizinho. Teve mui-;
guntou o q�18 era. tos fog,os! balões e fogueiras. Tinha me- I

O papal respondeu que não era
I lado, atpuu

e batata-doce,' cana e rapa-,
nada, não era coisa grave. . duras; mais tarde, baile. I

.

Mamãe e papai foram ao médico. I Brinquei muito, mas não pude fi-. _� _

O médic-o disse que era coisa mui- cal' muito tempo perto da fogueira.'
to grave e era preciso fazer uma gran- porque eu estava com cachumba. Brin
dê operação.. quei de esconder, mas depois eu me

_0_ querido papai passoú muito bem I cansei e hão quis mais brincar. 'Mas ...
·

na operação.. Corno sou muitolevada, fui pular a fo- 'Se és católico e amigo' de Jesus,
Já está quase b0111, porém, ainda gueira; tropecei e caí dentro dela. Quei- assiste à Missa todos os domingos. '

falta outra
_ operação, -mas se ,--o bom mei o vestido e minha .perna, k E na Santa Missa que recebemos

Deus quiser, Me passará bem. Nunca mais quero pular fogueira. as bênçãos necessárias para podermos
.

"

,-

-

trabalhar .com saúde e alegria, duran-
Icens O. Machado, 2°, ano U '\: Ana Catarina de Oliveira) 30. ano F te a semana.

I \
•

\

Mó:VEIS, FIN,OS

RIJA FELIPE SCHMIDT, 33

Não faltes �á Santa Missa L,
"
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A CRIANÇA anAsltBlttA - 3
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A morte, do meu Coelhinho rNa tal Está Chegando
Ontem, ao voltar da matinê, tive Se voco e amigo (10 Grupo, com"

má notícia. pre sapato preto e ureia preta. I
Mamãe veio encontrar-me para dÍ-

�__

zer que o meu coelhinho havia morrido.
-A princípio, duvidei, mas quando

o vi durinho, acreditei.
.

Ohorei muito, pois o tinha criado
desde pequenino e lhe tinha muita
amizade. .J

Ganhei o coelhinho no dia 9 de
maio; presente por meu universário.

,

Ele andava já muito doente; tinha
urna bola de massa na càbeça; os olhi- as alunos do
nhos muito inchados e inflamados.

Uma vizinha ensinou me um remé- Bscclar "Lauro Müller"
dio para lavar os olhinhos dêle; fiz e

até sexta-feira, êle estava melhor .

Sábado, ao levantar-me, fui levar-llhe capim e vi que estava piorando.
M:J 'uãe la vou os olhos dõle com

água de cachaça, mas não adiantou;
domingo, à tarde, morreu,

Hoje, segunda-feira, fui enterrá-lo
com muito pesar,

,

Bu moro numa casinha pequena"A
• •

dmas bem bonitinha, Ela é branca e tem . .mvcrsãr-ro a· VOVÓ
Romilda SOI),1'('8 Aranho, 40• ano X as 'janelas e as portas verdes. Nossa

casa tem um quintal muito bom e com No d.a 2 de agôsto, a vovó [êz 70
mu.tas frutas. Tomos, também, um bo

anos de id de P d tit I 'h it Ii 1 -\.T - a . ara comemorar a ara
111 l) cae lornn o e mUI as ga 1111as. Na .:

,I' ,
.

"

ÍlOSS'l casa, moram os msus pais, os meus I
todos da far;nllla reumrarn-re e hzer. fi

I irmã?s e eu .

.- Vive�os muito unidos e, uma fe�ta. _. .'.-,
Minha mãe prometeu dar um pre- por ISSO, muito felizes.

....
Mmha puma fOI toc�r gaita e flZ�-

s�nte, t()�OS os ,mes,es, �ara aquêl� que Luis Guilherme Martinelii, 20. Z I mo�_ um baile. �mha_ muitos dOCf�S. PI�.
tirar notas mats altas, tlOlllOS quatro na

ano
metro foram servidas as senhoras, depois

escola.
, ,_

os horne ns, e, por último, as crianças.
E� e l_nmha Irma andamos com as

C i
...n e'ma Bon ito

- No alrnõço, fizemo" .uma churrasca-
notas, iguais. a d T h .' , r h

.

Mas, neste mês, quero esforçar-me a. In
.

a muitas ga In as, um porco' e

para 'tirar o primeiro lugar e ganhar um ca?r�to. .

o presente.
Nas minhas férias, eu Iiri à Laguna. Minha avó ganhou muitos presentesA cidade é bem bonitinha,

e hcou
'

.

.festa.FUI' para casa da Mariinha, La' to- muito contente com a
Renato Nunes de Faria, 2Q• ano Z -

dos foram muito bons para mim.
O Jardim de lá, é bem bonitinho;

tem um chafaris e muitos bancos; é
muito alsgre ! A Igreja não é tão bo-
nita como. a nossa, mas é bonita.

Ma- de tujo que eu mais gostei,
foi do cinema. O oin.ma de Laguna é
uma belJza..·

IAA gen�e, senta em cadel'hiras estoía-] Nas miJ�.as férias, dei um passeiodas. s C;_H1811'as são vermelt as.. 1.-, ..

Quem assinará o livro de Honra? As luzes vão apagando devagar e mu.to, uO� \ om meus, pa�s e irmãos. O
-

ficam de diversas côres.
-

passeIO [oi em CanasvleIra, na chácara de
O cinema de Laguna é mais boni- minha tia.

to do que os nossos!
. Chupamos muitas laranjas e corr.e-

.

mos muitas frutas. Mamãe e minha liaZelita Vieira, 30. ano V
fizeram uma feiioada muito gostosa. Eu

•

o ..Presente

CALÇADOS BARATOS

Só na CAIA �AII2
Rua Tenente Silveira, 29

8e você é assíduo, estudioso e com

portado, assinará o L,iv1'O de Honra e

reçeberá um cartão dourado.

A melhor revista brasileira

Peça 4.LTI=12()J'4.
Grupo

Vendas PrfCaixa Escolar

A rV] inha Casa

Não falte às aulas Nossos Cadernos
Os alunos que faltam' às aulas pré

[udíoam o seu adiantamento e a Ire
qüencia da classe.

As professôras não gostam dê alU·
nos raltoscs,

foram comprados na.

CASA A ÉRIC,A
pelas melhores -

ureços

Isto' não se faz!
No domingo, o meu irmão bAti7.ou-se,
O papai iêz uma fest nha.
nstava muito boa
A hora dos doces. o padrinho em

vez da ir ã mesa,' foi para o jôgo de
futebol.

A mamãe ficou fur:osa de raiva.
Imag ne que ela íêz tantos do. es!
Br.eve, vai haver outro batizado, de

minha irmã. "

Mas neste, a mamãe vai fazer um

b 'I
aue para nós.

.

Se "0 outro compadre fizer como' o

prime iro, ela terminara a festa num instante.
.

Maria José da Silva, 4()� ano X

Hênio Lauro Corrêa, 30. ano Z

Um Passeio

comi tanto q,je tive uma congestao, oua=

se mOL i. Marnae de�-me um castigo. Ou�
tra vez que ela der lm passeio no sítio:
de minha tia, eu não ir. i. As crianças
não devem comer demais, pod m

.

hrar
doentes e levarem castigo, como eu.

1

Sueli Carmem Mesçuiía, 2°, ano Z
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Os passari nhos I
o!> passarinhos são grandes arnigui . Umnhos nossos. Sao êles que comem os bi�!

chinhos que atacam as plantas' do nosso '

quintal. No dia ln, fui a Joinville.

Papai sempre diz que não devemos, hS�í de Fh -rianópolis às 6 horas da

f 1
.

h E h man a. .

aze� ma aos p�ssarIn Ias. c. con �?o os
I O dia não estava nem muito frio,

seg�mtes pa�safl�hos: ��m-te-vI, sabiá, an- nem muito quente. O ônibus parou em
dorinha e trco-t-co. Eu gosto ms is do .Tijucas para tomarmos café. Eu, como

sabiá, porque canta muito bem estava sem vontade de tomar café, fui
dar urnas voltinhas pela eida.ie.

Adilson Limo, 2°. ano T As 10 horas, chegamos em Itajaí.
,

Gostei muito de Itajaí. E uma oi iade

I pequena, porém muito movimentada.
Ao "meio dia, mais ou menos, che

guei fi: Joinville,
Meus tios estavam me esperando.

," Oom_o go ,t�i de Joinville I. . I
Ô g�tlOho .da L�mrI�a ch.�ma-se Ne-!, A

_ C1�ade e p{rande e bonita. Suas
ve. Laurita vat ao jardim brincar com

'I
ruas sao largas e Iimpaa

o gatinho. Gostei de vêr o movimento de bi-
O gatinho tem uma bola vermelha.' cicletas ao meio dia. As 1 uas ficam ehe-

.

Laurita foi à casa de titia com o: inhas de bicicletas dos operários das
Neve. c- fábricas.

A Laurita está tomando café.
O gatinho está chorando, porque

Aluno: João 'Ani�et() Espindola, 3°. ano U

não tornou leite. I

I A Laurita tem um vestido cor-de-

A Primavera
A primavera é a estação mas linda

do ano. Começa a 21- de setembro e

termina a 21 de dezembro É quando
os passarinhos c meçam a cantar e os

jardins fica'll floridos. Há alegria em t�

da parte.
Eu gesto muito da primavera ..

Eduoaldo Façundes, 2°. ano T

laurita e o Gatinho .

rosa.

O gatinho é branco.
A Laurita tem cabelos

uma corrente de prata.
José Carlos, 1°. ano Z

pretos e

,

A ElETRO·TEC��ICA
Com varíadíssírno estoque de rnateríaís elêtrí
cos e para presentes Cri! geral, como também
apta para executar consertos de rádios, enro
lamentos de motores e dínamos e consertos

.
em gera), acha-se instalada a

RUA 'I'ENEN')'E SILVlnR.-\ No 24.

Vendas de rádBos� eom ce-n·Ut:lead.o de

garantia.

. 4" vista e pelo' sistewu crediál'io.

A CRIANÇA BRASILEiRA - 4:

Lá em casa nós éramos oito irmãos.
E quando amanheceu o dia 1°. de

agôsto, havia mais um bebezinho
, Nós pulamqs de contentes.
Ele é tão gordinho I
De manhãzinha eu já saí para par

ticipar aos vizinhos,
Mamãe recebeu muitas visitas; e o

menininho ganhou uma porção de
presentes.

Meu pai já escolheu os padrinhos.
E também o nome do menino.
O nosso bebezinho se chama Eduardo.

o rpassarinhó e o Gatirt:boo bebezinho
Meti irmão ganhcu um passarinho

nas férias.
Temos

_

um gatinho esperto e brin
c-lhao. Certo dia.. o passarinho fugiu da
gaiola. 1\Ilas era noite e a êasa e stava tô

da fechada, êle não pôde fugir.
Mas nessa noite, o nosso gatinho

estava 'dentro de casa.

Qu'�ndo nós vimos, o gatinho f sta

va dando.saltos pai a um lado e para o outro.
. E logo minha irmã disse: Foi o pas�

Edson Viana. Teodósio, 30. sarinho que fugiu.
.

t

Pegarr;os um pano e fomos ver se

II

'

II B pegávamos O: passarinho. "'.

"aSSeiO a JOlnvllle . Quando. o passarinho d u � vôo por

I' .

i baixo, o g? tmho que estava a espera,
abocanhou-o e matou-o.

Meu irmão ficou muito zangado com

pena de seu passarinho.

LIVRARIA PROGRESSO
DE'

, I. S. R·E C K
CAIXA POSTAL� 422

DISPÕE QE TODOS OS ARTIGOS
PARA ESCOLARES, POR PREÇOS

BARATtSSIMOS
RUA FELIPE SCHMIDT, 27

FLORIANóPO�IS

Muria Rosa elo nascimento, 3°. ano Z

Um bonito Automóvel
Sílvio'Romero

Uma noite,
-

eu sonhei -

que já era .

Sílvio Romero nasceu em Sergipe grande e que havia comprado um boni-
no dia 21 de abril "de 18:)1.'

to automóvel. /
. Neste ano, foi comemorado em tó�

do o Brasil o centenário de seu nasci- Eu andei muitos dias com o carro,

menta.
'

.', r' mas um dia.. eu ia muito depressa e

_ Sílvio Romero foi professor, jorna-I atropelei uma senhora.
.

.

li�ta� �ilósofo, poeta, crítico, literário' e Eu logo brequei e hotei a velhinha
hIstQrlador.. .

'. ",L
' no carro para levar ao hospital.

Formou-se em direito pela Acade- p
.

I d elhinha e os
mia de Recife, sendo um homem mui- a�sel p€ a casa a v I

_

.

to instruido e intelizente. netos VIram e foram chamar a mae.

Escreveu mUitasO,poesias e obras de I Mas o que me atrapalhou foi o trân-

história e crítíoa, entre.asquaís se destaca sito que estava 1nt�lfompido. Eu parei o
a História qa Literatura Brasileira. carro. Depois, tive' que passar pela se-

�le fOI.UI? dos fundadores da Aca- gunda vez e então.' fiz 'ram parar o carro .

demia Brasileira de Letras. Estudou e

I Q .d .' Ih' h I' .

muito S9 interessou pelo folclore ora-, \

um o viram a ve in a, e a ja

sileiro. .

. _ I estava morta.,
Faleceu no ano de 19 t 4.

1
Eu levei um susto e me acordei.

Doris Silca, 2°, O, P. O. Edson Silva, 3°, ano X

\
\

!
__ .� ...l!.._..� ���.l:_��_�c.�"""'"
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