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estraladas. A' óvilisação deve ser pâ'
cifica jamais ,deve ,polluirde sangu e
sua c1amydeaugusta.
O outro proles to é o dos molO S,
ｾ ｾ､ｩｧｯ
ＬＧ＠ em phrases energicas em 'qu P

EXCELLENTES
PROTESTOS.

Dereras barbaresca a theol'ia do sr.
von Ihering, ' direclor do Museu Pau-

list a, relativamente aos nossos indios ＧＬ ｾ Ｌ Ｌ＠ Ｇ ·M
,••
' W",t, s,
',eu,
, s sen, titn
", en,t,9 s', ,:.e',, adi\,'os,', ,1,0," "
e á ei\'ilisação dos territorios incultus , da' a orça de suadlgmdadê, ｡ ｬｴ｜Ｇ＠ ￪ｾ
do Rrazil. Para qtle esses teÍrilorios ;icomó ,b pico de Itatiaia, cõmo obri,
sejam ci\'ilisados, quer o alludido sd" ' oso sangue forte que lateja nas " eias
enLisla, sejalTI exterminados os ｡｢ ｯｲｬ ｾ＠
､ｯｳｦｩ
ｬ ｨｯｓ＠
do Brazil, cujo êxtermínio
ｾ＠ 'Por um cl\'ilisado (li,
genes. Mas a congrega.ção do Museu ·, é ｡｣ｯｾｳ･ｬｨ､

ｾ［ＺｴＡ･ｦＭｨＮｩ

I

1' , \

ｾＺｬｩ

ﾷ＠ Ｌ ｣ｯｲ｡ｴ［Ｚｮｾｬ

civiliMr destruindo.
'
, Emktuou,se no dia 7 do tnE'Z liro '
Pura que as ｾｮ､｡ｳ＠
luminosasâaci- ,ximo ｾ＠ reabertura Id as aulas da esco<
vilisaçJ.o se espraiem,eO? éscabujamen- la da Ipatriotica Soeiedade Escolai', el1
los sonoros e brilhantes pelas nossas cerradas a 24 de Dezembro transado.
mallas habitadas ainda por nossos Dignol de menção é tambem oaccre',
irmãos os índios, não c.urnpre levat- scimo de alumnos nessa escola. ultj ,
lhes a ruína, fazer ･ｳ ｰＧ｡､ｮｲｾｬｨ･ｳ＠
o imamente, graças aos brilhantes tilw
sangue robusto, que, por meio da ca- 110s com que ella se impoe aos olhos
techese humanitaria poderá ser verti- ' dos adeantados.
,
',    "  ' do pela Patria, em dias de tribulações j
': ' . oxalã. não tenhamos nunca desofft'er.
. ESPECT ACULO.
Br cllas medidas dessa ordem so se
Tivemos communicação de que o
ｰｲ｣Ｚ［ｾｒ￣ｯ＠
a comprometter a già.hde cau- ' ' grupo dramatico da cidape da Lapa
sa dessa civilisação que o sr. , lheting levou ' a: scena em , Dezembro proximo
;do AsylQde Caridade,
propllgna, mas que quer santificago em ' ', em ｢ ｾ ｮ･ｦｩ｣ｯ＠
·sangue, ipso facto \,eeplorada, achinca- daqmjl1a eidade, o drama DO DIABO
Ihada/raa4a pela cosdencia incorrupta. A ｄｾｕｓ＠
e a comedia em um ' aeto
dos genuinos patriotas, de todosos bra- UM ÜÓRTE DE NOIVO, da lavra do
, ,
zilciros, emfim;iamais que sublinham03 joveu l 'es'criPtor tapeano Antonio de
,carnificinas em seus patricios mesmo Paula,. Não sabemos qual o effeito pro'
., em nome da civilisaçãe> e do progresso. O ',duzidp por essas duas peças, maê a'
attenta a penna que a\l
progresso deve effectivarse norwalmen- ｾ ､ｩｶｮｬ｡ｭｯ￪＠
'
te: e só em ultima analyse por meio de burilou.
....'"

"
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Por essa mesma oécà.sião foi re.
presentada a fleena comica. O Ｌｆｉａｓｾ＠
CO do novel iJlumitivo. tambem ｬ｡ｾ＠
peano, Akeu Ferreira.

Ｌ＠ ｾＺ
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PLANTAS CRIMINOSAS.
A Dionea, chamada pelos ｩｮｧｬ･ｾ＠
zesVENOS FLY TRAP (caça moscas
de Venns,) e a;r SfMt)EW. sãoplan,
tas carnivoras, devorad!JJas de ｩｮｳ･｣
ｾ＠
! .
tos. xbolllheso,' quando o seu systema
se achava ainda na primeira phase,
Isto é, quando proclamou o ｣ｲｩｮｯｾ＠
soum retardatario, collocava estas
plantas  pele facto de comerem in,
sectos  no ror dos criminosos. Em '
vista di:3 to ｱｕｴ ｾ＠ Ｑｬ＠ lhe negaria o direi,
to de mandar á qdêa os tigres, as
h yenas, os açougueiros, etc? • . .
t
.
CASAMENTOS.
O sabio italiano, Lino Fernani,
"' , perguntou, com escopo ｙ ｾｩ･ｭｦｇｯＬ＠
a
!t:) compatriotas suas que estavampa,
ra ca"ar:  Porque é que se casam?
Cinco responderam: para poder"
mos sahir SÓS; dez, para irmos. aos
bailes e aOs thealt'os' sete para ' via<
jartlIOSj sessenta e dma, l;ara temios
a ｾｯｳ｡＠
casa e ｰｯ､･ｔｉｮｳｾ｡ｴＧ＠
O que
qUlzermos; tres, para sabermos o que
é casar; quatro, para acautelarmos
o futuro, e cinco, para nos ､ｩｲｶ･ｴｾ＠
mos.
Perguntamos nós agora: o amor,
o decantado amor, que devia fazer
suas delicias no periodo doce da lua
de mel, o amor, póis, onde ficou? •.
Sahiram·nos 'umas engraçadas esla{j


, 95 noivas.

,

.
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• FLÓRES GIGANTES.
O testemunho de 1\1. Boussenard
?fferecenos a certeza de que as ｭ｡ｾ＠
IOres flores existentes . [lO globo ter'
resU'c são a RAFFLESIA AI;NOLlll
e a i VICTORIA HEGIA. Para que se
faça. idêa da magestade desta flor co'
losso, basta lembrar que ella mede
1 m. 15 de diarnell'O. Quanto à Hj\F,
FLESIA AHNOLtn, ç tão gl'ande que
suas petalas encerram dez litros d Ｇ｡ ｾ＠
guaj  producto de secl'ee<;1fô satu ,
rado de restos de cellulas vrgt'taes.

o

MATTE.

A nós que habitallJos lIllla ' rica
essenc!almcnte hel'vateira, não
sa? .despro.Vldas de interesse as ·se,
gUll1tes linhas firllJudas pelo ur. Edu <
a:do de Magalhaes. «Alguns hygic'
lllstas vão ao ponto de affirlllar que
o matte é o mais lonico de lodos os
alimentos de poupanços e a bebid lt" ·
que deve ser preferida nos climas de,
bilitantes,' send()de grande utilidade
nas convalescenças de molestias neI"
vosas. Os nervosos, os dyspepticos,
os debilitados, os afi'eclados de bron'
chites ｣ｨｲｯｮｩ｡ｾＬ＠
ele., acharseao bem
usando dessa bebida salutar. >
E aos septieoll em relação á afri,
caáa ,do malte, nolaino{l que oê chi<
neze8 o bebem alé na hora , . . da
morte!
ｺｾｮ｡＠

V/AGANTES.
Entre ｮｯｾ＠
elltiveram Oll Snrs. Messia\'!
Graneman, Coronel Afi'onso Gama,
ambo\'! conceituado!! negodante\'! no
Rio Negro, e Paulo · ,Stóterau digno
Juiz .､ｩｾｴｲ｣｡ｬ＠
do Rio Neero, '€ ｧｵ｡ｲｾ＠
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da livro da casa Matriz Kírch'ner .
,1< 'O pontilhão alem da servejaria
Comp..
, .:. . neçessita reconstrucção" por acharse
Vmdo de Curitybanos ･ｾｊｬ［Ｉｶ＠
,en< ' em mau estado.
tre nós, O< nosso distincto átnigoCa. .:
pilão Cornelio de HaroVarella.
; PRC)GRAMMA DO

ＡｾＺｳｴ･＠

dre
Snr. David

ｾＡ･

ｗｩ･､ｾｲＬ＠

､Ｚ［ｬｾｴｲ｡＠

'

,'

Ｌ ｾｩｖｓｉｎｏ＠
DASOOIE
/J)ADEESOOLAR.

(2. serle.)
:
.' i , Segundafeira.  Calligraphia"
ｃｯｲ ｲｾｩ ､･＠
' Canoinhas expe" arithmetica, dictado, Educação cívica.
diu ,no: annopassado, cento e trinta Ｌ ｾ＠
Terçafeira.  Copia, Gramatica,
e .sete malas, r'egistroucomvalor38 p'roblemas. Iracema.
Quartafeira. Analyse, dict!ldo,
óhjectos; sem valor , 30.  Rendeu I
' Ｇ ＱＰｾＤＲＶｲＮｳ＠
tExpéde malas para Curi, ｧｾＩ｛Ｎｮ･ｴｲｩ｡Ｌ＠
argumentação, EdUcação
.
tybanos, : Tiirib6 .e União da Victoria, ｣ｾｶｩ｡
Recebe
Quinta.,.feira. _ Calligraphia, ge'
.todosos dias; Ｖ ｾ ＱＶ ｯ ＮｯＺＲＶＢ＠
descripções.
de Cui'itybanos á. 5  15  2fJ! de ｯｾｲ｡ｰｨｩＬ＠
" Ü níão da \,Tictoria, e Timbó, a 1 
Sextafeira.  Historia Patria,
, 11  , 21; '
dictado, analyse, E. cívica, recitação
Consta estar embaraçada a ｣ｯｮｳｾ＠
､ｗ･ｴｾｯｳＮ＠
".( r ,> ｾ＠ ｾ Ｎ Ｌ＠
trucção da ponte sobre "O rio Cano ·
Sabbado  Calligraphia, aposta,
'" inhas/' Lamentamos nãQ ser este da, sabbatina, revista.
, ,'
districtb dotado com esse' melho ra,
TODOS OS DIAS, EXCEPÇÃO
mentotão necessarto.
DOS SÀBBADOS, GYNASTlCA DO,
A Hedacção d'esta folha está ｯｲｾ＠
MESTICA.
ganizandb uma secção especial para
AFOGADO.
os 8nrs. assignantes vinagres)
Afogou,se no dia 2 de Fevereiro
""
Seria muito louvado se o Snr.
tarde. no Rio Cimo,
Subcommissario, aproveitasse o tra. as 4 horas ､ｾ＠
, balho dos policiaspaizanos, no roça. inhas, perto do vau quando tomava
' mento e nivelamento de nossas ruas, banho com o seu companheiro Snr.
"aproveitando assim melhor esse ' pes, Anlbnio Remizio,Silvetre Schwimo,
soaI que quasi ｮｾｨｵｭ＠
serviço tem. vitz natural da Russia, solteiro, com
Aquirca nossa · idêa, que esperamos 20 annos de idade. infelizmente não
ser âccéita.
houve socorropossivel, a authoridade
, A cadêa publica no mez de De' sb compareceu no dia 3 as 7 e 30,
zembro teve a visita de seis prezos. conseguindo as 8 e 45 encontrar
,QueÚl deseja comprar um explen. victima. Lamentamos authoridade au,
dido 'Gr'amophone, com 22 discos zentar'se districto, e não deixar sub s.
duplos, derija·se a redacção d'esta tituto legal.
folha. "
"..

.o;
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ｾＭ

FILI A L "·

A.VILIBO'·ｂｾ＠
',-DOS SABf'OS

ｾＰＱ

SAPATARIA.
E TAMANCARIA.


G))u..Ｂｩ｡Ｎ､Ｍｾ＠

lVIa ttQ,§)q
mo ｓｯｴＮｩｭ

ｾＮ｡ｴ｢＠

DE FAZENDA S.
Compra Herva-Mátle e Milho• .

｣｢ ｮｾ ･ｾｨ

serviço

Ｎ ｮｴ ｾ＠ ﾷ ｡ ［＠ sua,.proffissão.

"Salão;de':,I Jlhar

I' .ｾ､ｬＱ｡ｊ＠

'.

Ｂ＠ ､ｾｵ･ｳ＠

ｾ＿

/','

'(3

I.

· lazac01(c.tfOJ

.

f36ulrúiJ

medú:fl.men!oj. .

. . . ... ｐｲ･

 ｯｾｳ･ｭ＠

rival. . . .

FILIAL

A. Gama
&t.. Lima.
Completo sortimento de Fazendas,
Chapeos,. Calçados, etc. etc. '

:,,'

SA1.1 0

Ｇ ｬ clb"Pórto, Bilz-Chocôlfltes, "
secic(js eemcalda, '

charutos".' diversosí
araruta,
/.4.
bitteI' Russo, "fúguêtes, bonboms, .
- êàxUnbôs. ｾ Ｎ＠

..ｾｯＬ＠

! eIo. .ffiA. c:iíBCl-ltdJ,

fmitio @)nibl1rbo. Jttnbt.
Ｇ＠ ｜ ＾ ｖｩｮ

ﾷ＠ ｡Ｎｴ｣

---

··\/.ERNESTO '
.,S WARO ESKy. ",
Apl'oll1ta ｱ ｾ ｡ｬｱｵ･ｲ＠

Ｇ ｾＱｈｩＰ＠

...:. . . ; 'NA --:-! CASA BAiTATEIRA

Ferraria

. '.

ｶｾｲｪｊﾻ

Ｑ ｾｲ｡Ｎ＠

. todósosgeI1erosdo p'aiz.

Preços barallissimos. -

Casa

&pomp.

Ki·rchner

d e ' t3attbeattia
- DE-

prbro fui!

ＬｴｲｩｾＮ＠
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