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SYLLABAS 

. 
a e l o u 

ba be bi bo bu 
. 

01 

PALAVRAS 

bobo baba 
bebe aba 

boa boi 

boi 
o boi bebe 
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SYLLA RAS 

la le li lo In 
ba be bi bo bu 

' boi e u e 
PALAVR .\S 

bola 

bala ~~ ~-~ 
~· .... 

bol e lua 
lobo 

bu le beba bebia 

a bola bol e 
o lobo bebia 
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¡;YLLA.BAS 

dn do di do du 
la le li lo lu 

1a e u J 

. doe e 
PALAVRAS 

lado lodo 

lid a dedo 

di a bode 
dado de u do e 

o bobo deu o dndo 

o dedo doe 
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SYLLABAS 

. 
m a me mi m o m u 
da de di do du 

, A e u e e 
P.ALAVRAS 

lima mula 
moda lama 
medo ama 
1nola mudo mala 

o d'ono da mala 
o mudo de u a bola 
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. 
na ne ni no nu 

ma rne nn mo mu 

meu den 

menino nada 
. 

mina norue 

clono lona 
. 

urna menma 

a memna me deu o bolo 
o mudo é dono da mala 



-11-

ta te ti to tu . 
na ne ni no nu 

teu tio tia 

lata neto 

tina luto 

tolo 

bota 

ti ti o 

batia 
bota 

o titio batia no uoue 
o neto beuia na lata 



sa 
ta 

se 
te 
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Sl 

ti 

so 
to 

sci sua seu 

cadeira 

sala 

sebo 

sola 

eu hnti no sino 
a sala. é bonita 

. 

su 
tu 

SlllO 

soda 

seta 

o lwuo boliu na cadeira 
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. 
p::t pe p1 po pu 
sa se s1 so su 

pato sapo 

sopa 

p1pa 

papo sapo 
, . pa pm pulo 

- ----

o sapo pula 
e u papm o papo do pato 

pa1me lid a na sala 



-14-

asa esa 1sa osa usa 
oso aso 180 uso 

pa pe pl po pu 
----

mesa base 
,. 
118ft SlSO 

. musa peso 
p1a110 

ditoso 
. 

IDIIDOSO 

o memno é di toso 
bata no pé da mesa 
o papa e pesa o smo 
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va ve Vl vo vu 
asa esa 1sa of:a usa 

o A 

VlU vou voa 
------

o povo VlVa 

ave voa 
vela 

avó 
YURa 

pula va vovo 
ovo A voava vovo 

o menino pulava na mesa 
a ave voava 

a menina viu a asa da ave 
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. ra re ri ro ru 
va ve Vl vo vu 

. . rm na roe 
--

ramo roda 

npa red e 
. roupa rmno 

rato rodada redoma 

o rato roe a roupa 
a mcnma fl 

e u Vl LUll o~to 
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. 
ara era Ira ora ura 

. . are lfO uro oro 1re 
. 

ra re fl ro ru 

tiro pera 

vara muro 

para rara padeiro 
&rnra apara 

3 arara é bonita 
Cll dei u m tiro na ave 

1' d rato roe u o pé da mesa 



-- 18-

fa fe fi fo fu . ara era Ira ora ura 

t'oi fui feio 

fita fa va 

fumo fome 

fato fole 
fera furo u falua 

o rato furo u a mesa 
mato u a fome 

o dono bufa va 
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. .. . 
JlL JA Jl JO JU 
fa fe fi fo fu 

JOia 
- -

loja Jlll'O 
.. 

riJO vejo h!.ilri~ - ---------
. ..;-: ~ - ..... -. - ... -- --. . 

SUJO JUra • na vio 
viaJa farej a 

veja o pé do gallo 
é sujo fW~ 
foi pela lama ~ 



-20-

. 
as es IS os us . .. . 
Ja .]8 JI JO JU 

J J / 

pas pos mas 
nas nos 
-·~· 

pasta lista poste 
asas lisos fitas 
fa vas losna asno 
ramos rodas velas 

pul os 
. 

ROptl5 SlllOS 

~veja as asas da ave 
·-Hr' tire nR fitas da menina 

en vi a so1m de pastas · 
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ca ca CO cu ce 
co ci 

-

doce moco 
ce va roca 
face paco 

taca 
laca 

rabeca 

. , cara musica jacare y cevada 
o menino tocava a rabeca 

o papae escutava 
era urna musica bonita 



ca co 
as es 

cama 

- ~~-

o a 
- -

is 
-

caoa 
bica 
seca . ncas . 
illlCO 
cada 
peca 
peoa 

QO QU 
os us 

pooos 
camisa 
cobioa 

cola caneca 
macacos camisa 

' 

o menino ~biqava a camisa do rico 

pulou o muro e a tirou 

mas foi seguro pelo pae 
co ruja levou urna coca 
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ga go O' U 
ce ci 

::> 

gota ftgo 
gato gado 3 
bago gume .J< 

papagaio 

J gato figado gastoso 

o gato viu o rato 
logo o segurou 

e o comeu todo 
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ge gi 
ga go gu 

gel o 
giro 
lage 

morcego tigela 

. 

girafa 
comida 
fivela 
modelo 

lage~o 
vare Jo 
bocado 
cidade carne1ro 

o morcego viu o carneiro 
a girafa esta va parada 

o morcego voava 



al 

cal 
mil 
fel 
vil 
m el 
sul 

el 
ge 
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il ol ul 
gl 

sal 
sol 
mal 
tal 
rol 
til vea do 

casal metal papel 
caldo funil 

-vejo · um animal bonito 
é um veado 

o veaclo foge 



ar 
al 

ar . 
Ir 

ser 

er 
el 

par 
ver 
ler 

carro 
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ir 
il 

lar 
ter 
Vlf 

o parco e feio 
está muito gordo 

or 
ol 

ur 
ul 

mar 
calor 
lugar 
barba 

eu gasto de carne de IJ?rco 
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acca alla amma anna appa 
al' er · 1r 

bocea 

gamma 

mappa 

or ur 

gallo 

eu vejo o gallo 

a cauda do gallo é feita de pennas 

é um bello animal 
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arra assa atta 
a cea alla anna appa 

terra serra 

carro barro 

vacca burro 

penna matto corrida 
ferro pass o 

o moQo passeia de carro 

~- k.. veja os cavallos bonitos 
~a roda do carro é de forro 
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ao pao mao nao s1o tao 
arra assa atta 

paváo 

cidadao 
ca pitao 

baláo 
bar á o 
bota o 
balcao 
coraoao 1 ea o 

licáo salao 
nacao portáo 
racao sabao 

o clio é um animal fiel 

o lclio é o rei dos animaes 

cáo o pavao é mnito faceiro 
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bla e la fia gla pla 
a o 

blusa 
bloca 
clima 
e las se 
plano 

ftamma globo du1Jlo 
pluma placa flato 

--- --

o ursa é um animal mau 
elle come só carne 
e de mau coraoao 
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. a m e m liD o m u m 
bla e la fla gla pla 

----·-

be m so m 
ce m tom 
fim bom 
. do m Slill 

sellim jardim 
campo vagem 
' . menino 
J8JUID vargem 

---

·os meninos brincaram no jardim 
viram as flores 
pegaram a mais bonita 
depois de brin8ar a levaram para a vovó 



an 
a m 

en 
e m 
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' m 
liD 

ponte 
canto anJo 
mundo canto 
ponto cento 
a ponte é forte 
esta por cima do ri'J 
perto tem um morro 
é noite 

on un 
o m u m 

santo 
vento 
sinto 

pendula 
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bra era dra fra . 
an en lll on un 

' 

• braoo abril 
fraeo erina 

vidro -pobre 
cobra 

pedra 

frutas 

o menino teve medo da cobra 

a cobra morde 
e si morde mata 
ja matou a anta clo morro 

padre 

cofre 



gra 
bra 

. . 

pra 
era 

IgreJa 
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tra 
dra 

grito · 
·: 

prato. 
tropa 
livro 
prata 
logro 

a menina pregou um logro no titio 
o titio pegava nos pratos 
a menina deu um grito 
o prato caiu 

vra 
fra 

preto 
negro 
preoo 
traca 
regra 
so gro 

ficou em pedaqos 
o titio ficou triste. 

estrada de ferro 



za 
az 

& 
ze 
ez 

cruz 
gaz 
paz 
voz 
vez 
rapaz 

- 35- . 

luz 
' g1z 

Zl 
lZ 

mez 
noz 
dez 
capaz 
braza 
gazeta 
baliza 

zo 
oz 

zu 
uz 

zebra 
' nanz 

bezerro 
buzina 

eu laoei um bezerro no campo 

o bezerro fugia ~;;:r-

mas eu fiz elle parar 

era capaz de perder-se. amizade 
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ha he hi 

escoJa 

homem 
hombro 

comprei um rclogio 

hontem 
honra 

o relogio marca a hora 
custou muito caro 
a ta.mpa é de prata. 

ho hu 

boje 
hora 
herva 
harpa 
has te 
habil 

relogio 
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cha che chi cho chu 

chave 
chapa 
chifre 

cachorro 

eh uva 
chef e 

cacho 

chita 
chato 

bicho 
este bicho é uma paca 
o c!!o caca pacas e. veados 
o honiem come El carne 
o veado tem chifres 
mas a paca nao tem. 
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lha lhe lhi 

~ 
chapéo 

folha galho 
bolha trilho 

telha 
bilha 

olho bulha 

lho llm 

filho 
milho 
palha 
velho 
melhor 
colher 
talher 
julho 

fiz a peteca com palha de milho 
o filho do chefe tambem fez urna 
a minha é melhor 
bontem nós brincámos 
e boje tambem. 
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nha nhe nhi nho nhu 

vinho 
penha 
punho 
banho 

ninho~onha 
llnho 
pinho 
e un ha 
lenha 

teia 

de-~9-ranha 

·banheira junho chacara 

o passarinho olha para os ovos do oi ebo 
está chocando 
nao tardarao a sahir os filinhos 
sao taD bonitinhos os filhot es. 
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gua gue guí 

agua lingua 
sangue guela 

egua guarda alguem 
guerra 
guapo 
re gua 
igual 
seguir guarda-chuva 

o potro é filho da egua 
está brincando 
levanta a canda 

---

0 homem está com medo da chuva 
enfiou o casacao 
poz a cartola na cabeQa· 
e armou o guarda-chuva. 



quadro 
quarto 

que 

aurora 
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qui 

quadra 
que ro 
quebra 
leque 
quina 
aqu1 
quente 
tanque 

a· vacca tem qua.tro pés 
duas orelhas 
dous chifres 
dois olhos 
urna bocea 
o corpo está e o berto de pello 
dá !~ite . 

~ 
vacca 

quinto 
quintal 
bosque 
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á o á óe 

avestruz 
páes razóes 
escriváes raoóes 

minha mae é muito boa 
todas as maes sao boas 

á e 

querem muito bem aos filhinhos 

mae 

la 
rá 
sa 
irmá 
maoá 
roma 
leóes 
lioóes 
ladro es 
saló es 
caes 

eu quero estudar bem minhas liqoes 
para. rp10 minhs, m~8 al~gr~ o cQraqao. 
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y 

typo abysmo 
cysne asylo 
crystal estylo lyra 

ph 
phoca 
phrase 
phosphoros 
triumpho 

elephante 

philosophia 
esphera telephone 



-44-

X 
(Som chiante) 

lixo eixo 
luxo seixo 
taxa 

peixe 
pixe 

coxa roxo 
coxo graxa 
enxada repuxo xarope 

X 
(Som de ks) 

fixo annexo axilla 
sexo complexo fluxao 
nexo reflexo perplexo 
flux o reflexao crucifixo 

X 
(Som de z) 

exame exercito exito 
exemp'Jo exilio exacto 
existir exilado exigir 
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X 
(Som des) 

experto excellente exgoto 
externo expediente expedir 
extremo expressao explicar 
explosao exprimir expirar 

k 

kilo 
m o ka 
cok e 

kiosque 
kagado 
kerozene 

kilometros 

echo 
ch r ist áo 
chimica 

architectura 
monarchia 
chronometr o 
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XAIUSOULAS E M~SOULAS 

A E 1 o u y 
. 

a e 1 o u y 

8 e D F o H 
J K L M N p 
Q R S T V X 

z 
b e d f g h . 

k 1 J m n p 
q r S t V X 

z 
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BALAN<:;A TYPOGRAPHO 

BARRETRO BICYCLETA 

ESTRADA DE FERRO 
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UM 
CA VALLO 

DOIS 
PASSAROS 

TRES GARRAFAS 
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QUATRO 
COPOS ' 

' 
' 

SEIS RATOS 

CINCO 

SOLDADOS 

===~ ~ .WMA•• 

._-/.i"' 

SETE FACAS 

OITO CARNEIROS 
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.~~~~~~~~ 
NOVE EMBARCAyÓES 

DEZ CAV ALLEIROS 

ü ---

FERREIRO 
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NOMES GEOGRAPHICOS 
ARARAQUARA PIRAHY 
PIRi\ TININGA PARAHYBA 
ITAPETININGA P ARAHYBUNA . 
IT APECIRICA P ARNAHYBA 
IT ATIAIA PARANAHYBA 
ITABAPOANA AGUAPEHY 
MANTiQUEIRA CARINHANHA 
CANTAREIRA GUANABARA 
A VANHANDA V A JABOTICABAL 

PINDAMONHANGABA 
GUARA Tll\'GUETÁ 
PARANAPIACABA 
PARANAPANEMA 
TAMANDUATEHY 
ANHANGABAHÚ , 
PIRASSUNUNGA 
JEQUITINHONHA 
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OS OlAS DA SEMANA 

Uma semana tem sote dias. 
Os se te dias da semana sao: 

Segunda-feira 
Ten;:a-feira 
Quarta-feira 
Quinta-feira 
Sexta-feira 
Sabbado 
Domingo 

OS MEZES 
O anno tem doze mezes. 
Os doze mezes do anno síio : 

Janeiro 
Fevereiro 
Mar90 
Abril 
Maio 
Junho 

Julho 
Agosto 
Setembro 
Outubro 
Novembro 
Dezembro 





O Periquito 
----

Um hon1e1n tinha um 
periquito. 

Era um periquitinho 
muito bonito, que tinha 
aprendido a fahtrL 

Quando o home1n per· 
guntava:- Periquito, 
onde é que estás? - O 
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periquito dizia: -Esto u 
• aqm. 

Carlos, que era vizi
nho d' esse homem, ia 
muitas vezes á casa d' el
le e gostava muito de 
ver o periquito e de o 
ouvir falar. 

Um dia, Carlos chegou 
e o homem nao estava 
em casa. 

Carlos viu o periquito 
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e pensou que era facil 
tiral-o e leval-o para si. 

Elle pensou que se ti
rasse o periquito sem 

• • Innguem o ver, o peri· 
quito ficava sendo seu. 

Por isso, Carlos ag·ar
rou no periquito e met
teu-o no bolso. 
la já sahindo, quando 

o homem- ent1·ou. 
O homem pensou que 
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Carlos hav ia de gostar 
de ouvir o periquito 
falar. 

Sem procurar o peri· 
quito, elle disse muito 
alto: - Periquito, onde 
é que estás? 
E o periquito, tambem 

muito alto, responden 
de dentro do bolso de 
Carlos:-Eu estou aqui. 



Saber Pedir 

Alg1ms homens desco
briram ·urna vez a es
tatua de um gigante, 
tendo na mao a chave 
de um cofre, onde esta
vam guardadas riquezas 
fabulosas. 
Quiz~ram tirar-lh'a, 

ntas nao o couseguiram: 
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tentaram derrubar a es
tatua, e encont1·aram as 
seguintes palavras, gra
va(las n'uma pedra: 
-- Só dat·ei a chave 

q_ue abre o thesouro, a 
q_uen~ souber pedil-a. 

Ficaran1 muito con
tentes. Pediram a cha
ve em altos gritos e por 
varias fórmas, porém o 
gig.ante nao abria a mao. 
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Acontecen ir 
ali um menino 
Inuito be m edu · 
cado, que ouvira 

sempre com atten~ao os 
conselhos de seus ¡laes 
e de seus professores. 

Dirigiu-se ao gig·ante 
e disse-lhe: 

O senhor faz. n1e o fa. 
vor de me dar a chave 
que te m na mao 1 
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O gigante abriu im~ 

ntediatantente a mao e 
deixou cahir a chave. 
E assim um menino 

bem educado, com aquel~ 
las palavras, conseguiu 
1nais do que muitos ho .. 
ntens rusticos. 
E' ¡lreciso saber pedir 

JUtra alcanc;ar. 



A Escola 
Manoel era um menino 

de comportameuto ex .. 
emplar; mas um dia, 
levado por máus com· 
panheiros, fez muitas 
travessuras. 

Assim que chegou em 
casa, sua mamae, que .. 
rendo castiga .. Io, disse· 
lhe: 

"Hei de 1nandar-te 
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para a escola. Ahi é que 
tu me has de pagar ! , 

Manoel entao respon
den: 

"N es se caso vou fazer 
mais travessuras, po1·· 
que o que eu quero é 
mesmo ir á escola para 
aprender, e conseguir ser 
algun1a cou~a! Si é pre
ciso fazer travessuras 
para ter a felicidade de 
ir á escola, entao vou 
comeºar já. , 
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.A_ mae de Manoel CO• 

me-;ou a rir; e, no outro 
dia, satisfazendo a von
tade do filho, n1andou-o 
á escola, onde elle apren
den a ler, escrever e con
tar. 

Hoje é um dos mais 
distinctos advogados .da 
capital e occupa urna ca
deii·a de deputado. 



LIBERDADE E CAPTIVEIRO 

Um homem andava passeando, e 
encontrou um menino com uma por~o 
de gaiolas, vendendo passarinhos. 

Ficou com pena dos pobres passa
rinhos, que voavam para um lado e 
para outro, batendo·se e ferindo-se noH 
arames. 

~steve muito tempo parado a olhar 
e, afinal, pcrguntou ao menino quanto 
queria por todos os passarinhos. 

- Quinhentos reis , cada um, res
llOndeu o menino. 

-Nao quero. saber quanto custa 
cada um, e sim todos, disse o homem. 

O menino fez a contll e dissc: 
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- Sao doze ; é seis mil reis. 
- Ahi tens, disse o homem, pa~ 

gando-lhe. 
O menino receben o dinheiro muito 

contente. 
Ual tinham acabado o negocio, o 

homem abriu a porta das gaiolas e 
deixou os passaros voarem. 

O menino, espantado, grito u: 
-Para que fez isso, meu senhor~ 

Perdeu todos os seus passaros! 
-En te digo porque foi que assim 

fiz, disse-lhe o homem. Eu já fui pri
sioneiro de guerra, e estive tres annos 
n'uma prisao. Sei o que · é estar sem 
liberdade, e agora . nao posso deixar 
que ninguem fique preso, en podendo 
livral-o. 

•&• 



Quando eu era p.equenino 

--
. Quando eu era pequenino 
Era da casa o regalo; _ 
A mae me trazia ao callo, 
O pae ao hombro a cavallo. 

Fazia idéa do mundo 
Ser mais pequeno do que é; 
Mas suppunha-o mais alegre,_ 
E cheio de boa · fé. 
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:Mil causas entao pensava, 
No meu juizinho estreito, 
Acerca do pae celeste 
Que ao sol e a mim tinha feito! 

Com devoyao de crianca 
Punha as maos e ajoelhava, 
E as oraooes repetía 
Que a boa mae me ensina va! 

"Pae do céo, fazei que eu siga 
As santas leis que me dais, 
Que eu seja amigo de todos, 
Que vos agrade e a meus. paes." 
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Depois resa va por elles, 
Por minha irma, pela gente 
Que mora va em cada choca 
Da nossa alcleia innocente. 

Tempos de paz e de gasa! 
De vós que resta? ... A saudade. 
Esta, ao menos, Deus piedoso, 
Me conserva em toda a idade. 

A. Ji'. de Castilho. 



Meus oito annos 

Oh que saudades que tcnl10 
Da aurora da minha vida, 
Da minha infancia querida 
Qu(l os anuos nao trazem mais! 
Que amor, que sonliOs, que nores, 
N'aquellas tardes fagueiras 
Á sombra, das banaueiras, 
Debaixo dos laranjaes! 

Oh! dias da minha infancia! 
Oh! mcu céu de primavera! 
(~ue doce a vida nao era 
N'essa risonha manha! 
Em vez das magnas d'agora, 
Eu tinha n'essas delicias 
De minha máe as caricias 
E beijo11 de minl1a irma! 
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Livre filho das montanhas, 
Eu ia bem satisfeito, 
Da camisa aberto o peito, 
- Pés flescal~os, bra~os nús -
Correndo }lelas campinas 
.A' roda das cachoeiras, 
Atraz das azas ligeiras 
Das borboletas uzues! 

N'aquelles tempos dit()sos 
la colher as pitangas, 
Trepava a tirar as mangas, 
Brinca va á beira do mar; 
Resava as Ave-~Iarias, 
Achava o ceu sempre lindo, 
Adormecia sorrindo 
E despe1~ava a cantar! 
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Oh que saudades que teuho 
])a aurora da minha vida, 
Da minha infancia querida 
Que os anuos nao trazem mais! 
- Que amor, que sonhos, t}Ue ilores, 
N'aqnellas tardes fagueiras 
1\. sombra das bananeiras, 
Dcbaixo dos laraujaes! 

CAsr.MrRo o'A sREu 
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ARITHMETICA 
- DOS -

:PRIN CI :PI ANT:&:: S 
- POR -

ARTHUR THIRÉ 
1 vol. cart .• , •• !$ro<> 

"Enccrrou-se ante-hontem a. sessáo do Conselho Superior da 
•tnstruc~iio Publica, presidido pelo Dr. Delfim Moreira, Secretario 
11 do Interior. 

,Entre os livros a¡1provados para serem adoptados no ensJno em 
.. Minas figura o e)l:cellente livro didactico publicado pelo ill ustre pro
"fcssor dr. Arthur Thiré:-' ARl'fHMETICA HOS PRINCIPlA"NTES/' 

(Do Commercio de Minas 
pu blicado cm B: llo-Horiloalt.) 

A ARITHMETICA DOS PRINCIPIANTES 
vem preencher urna falta muito sensivel que havia, de um primeiro 
livro de arithmetica, comprehensivel ás crian¡;as. 

O primeirn livro de arithrnetica para criancas deve ser escripto 
em Jinguagem simplicissima, deve apresentar problemas dos mais 
faceis e deve dem orar.se muito nas coisas simples. Pois 1! justamente 
isto o que faz a Arithmetica dos Principiantes. 

A Arithmetica dos Principiantes é urna excellente introducc:áo aos 
tstudos intai-inductivos que comecam na aula primaria. 

~ vol. carL. i$000 

Livraria Paulista 

N. IF .ALCONE 
SAO PAULO 



UM BOM LIVRO 
.l Aritlnnetica dos Principiantes, como o gen 

nome tiS!á indicando, é nm livro destinado a ensinnr 
os primeiros elementos do calculo arithmetico. 

O anctor come~n pela leitura e escripia dos dez 
primeiros numeros, servindo·se para isso de figuras que 
rcpreseutam collec~oes de garrafas, copos, diversas po
siQoes dos ponteiros de um relogio, de dados, de pedras 
de jogo do dominó, dos dedos da mao, grupos de sol
dados, de animaes, etc.; passa depois ás combinoc;;Oos 
desses dez numeros pela addi~ao e subtracq!l.o, esten
dendo-ns dcpois até oem; em seguida, trata da nume· 
raQil.O falada e escripta, deduzindo as regras da leitura 
e escripta de qualquer numero. De posse deAtes conhe
cimeu tus, o auctor passa ás quatro opera~oes elemen tares, 
cujaA regras silo encontradas pela applicaQiio de urna na
tural e logica induc~ilo feitn sobre problemas uauaes de 
difficuldade gradativa. 

Tal é, nos delineamentos geraes, o livrinho do sr. 
dr. A.rthnr Thüé. Cowu se ve, o auctor segue, duma 
m"neira verdadeiramente feliz, o metbodo inductivo na 
aua mais pura applica~ao. Parte do concreto para o· 
abstracto, realisando suavemente, diremos até insensivel
monte, esta passagem, urna das grandes difliouldades do 
estudo inicial da mathew~tica. · 

O principinnte, cujo professor seguir á risca a orien
taQ)iO do lino de que nos occupamos, no cabo de poucas 
li~oes, sem esfor~o. aprende a ler e escrever qualquer 
numero, desde o maie simples até os que a pratica or
dinaria lhe a presentar; urnas li~oes mais, e elle estará 
senbor do mecanismo daB quatro opera~oes elementares. 

Como metbodo, portante, só ternos que tecer lou
vores ao trabalho do dr. Arthur Thiré. 

(Do EtJfado de S. Paulo). 



GEOGRAPHIA ELE11ENT,~B 
COMPENDIADA PARA USO 

DAS 

ESCOLAS PRIMARIAS 
POR 

ARTHUR THIRÉ 

SETIMA EOIQAO 

cuidadosamente revista e melhorada 

Obra Aunrovada neJo Governo do Rilado e anoJJiada em lonas as e¡colas 
I vol. illustrado e acompanhado de mappas g:cographicos 2Sooo 

Esta Geographta. 'Elementar é u m livro compendiad() para uso das 
escoh.s primarias; po~cos como esse. preenchem perfeitamente os fins 
a que se destinam. E um livro escnpto com methodo, em linguagem 
clara e despretenciosa e ennquecido de mappas coloridos e pequenas 
gravuras . 

Abre a Geogra¡Jhia Elementar urna carra do illustre sr. dr. Theo
Uoru Sampaío, a qua! é urna magnifica aprC5cnta¡;iio do livro e do 
seu distincto auctor. 

N. FALCONE 
R.ua de Sao Eento n. 65-S. Faulo 
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