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COllleçamos h 0,1' e a puhlica-As.i!naTuras I 
< • ｾｩｩｯ＠ d" 1l0,SO jll'lJ Ilellll J ° f-

Capital, por mez .lOO rS' IIa l < pedllJlo, para ('!l,' a '::0-
Fora della 1100 • ;adjll 'aç:io dt, IIOSS0S ｡ｬｬｬｬｾｯｳ＠

Numf1l"O do dia xO ,'e aôsl!.!lI:1111· .. 

Numero atrazado 100 .1 \.gradccl'íltlll a toJos aqueJ-
----- - --- -,- Ｇｉ･ｾ＠ <fue nos; jlldarem, 

AVISOS I) " , -. rom"ltprno, ('S orçarlllOS-
Todos os negoclOs desta lypo- no' para lue o IIOS 'o or-
graphia devem ser tratadoslgam. A L UZ. lpnh:l Ulrr.t 
com os proprietanos Dantl' dllrJl!ollf ,1 eXlsteIlCI;t, 
NatIvidade II Antonio Marr- .- ---.. -'" 

oho, \ LUZ. 

Pllblil:a- se anllllncios e artigos ela pl'lllleLra le7. lI'l'sta ca-
, dez reis a linha. pital aparece hoje este peque-
a, ._ . no Jorn,d, q ue por certo não 
As ｡ｳｳｬＺｾｮ｡ｴｵｦ｡ｳ＠ podemo CO-lhe ｦ｡ｬｴﾷ｡ｬＧｾ＠ o apOlO publico: 
meçar em qualquer dia. masaurimos SU,L: colunlnas aos 
t('rmi narão sempre 110 fim do eSllldlO,O'i ｣｡ｬｨＺｬｲｌｮ･ｬｊｾ･ｳＮ＠ pc
mez, ､ｩｮ､ｯＭｉｨＨＧｾ＠ li ('OIl('lIrso de su

as IlIzes '1'''' l'mhol'a seja 
rraL'\1 l'IlS;ÚO a, abl'ilhalltari\ 

======-===> ('0111 ludll Cll0!l('t';ULd,) para 
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.\ LUZ -------
r! ｾＨＧｉｉ＠ dcsl'mnl\'inwllln inlel-
leflllal . 

o TEU 1 ｏｍｉｾ＠

o leu nome rUlilanlt>, 

cheio de vida. estrellado 

r a melodia brilhante 
q ua me traz ex lasiado! 

--·----·---01 
'0 11 .. ｬｊ｣ Ｎ ｲ ｾｃｊ￠ｯ＠

A imprellsa 

lia mui los jovens e'iludiOlOS, 
I(lIe podcrião 11m dia ler' 
telligellcias va ' tas e . 

T _ _ 

sas e que ｯ ｾ ｮ｡ｯ＠ sao, 
que um SOrriSO 

náo anima, porque não ha 
um periodico littcrario que 

A 's vezes fi astro amado, lhes franqueie a suas 
levo sozinho a pensar lumnas. 
nes e nome redoirado Pensando nisto, levados 

. animação de alguns ｡ｲｬＱｬｬｾＧＱ＠
que e colheram p ra le dar: üncelamos hoje pela pnrnelnl. 
l' ｪｵｬ ｾＱ＠ m', ffil 'C a'sim ｾ･ｺｮｾ＠ batalha ､ｾ＠ arena do 
n i I f,);,e teu nonw, q'rida, Jornalismo. catharmense ｾ＠
n:lo desperlavas em min pequeno Jornal 

. aaradavel, aonde a mocld:ld'l 
e te amor cheiO de crcnca, esludiosa fará. a sua 
flue faz tudo rir navida com o primeiro n. d'A 
entre alrgrias immenssa 

ＭＭＭＭＭＭＭＭ ｾｾ ＭＭＭＭＭＭ ＭＭ
• Uni ･ｸｾｭ･＠ de geographia : 
-Onde fica a ui a ｾ＠

- '\0 lado do biaode. 

PRO AS 
Pedindo esmola diante lle 
quadro das almas, diua UIR 
sacri ·tao: 

Quem der uma esmola 
Está entre n (,S a cOlllpanhia ra o cuho desla ｩｉｬｬ｡ｧ･ｭｾ＠
dramati('a dirigida por .\ . ra lima alma de pUl'gatorlo. 
');l Silva . Chega um ujeito, pô,> 

lO ﾷ ｴｾｯ＠ na salva e perltun13; 
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A LUZ -------- ｉＭＭＭｾＭＭＭＭＭＭＭ ....... --
- Irmão, ja tera saioo a al- dá.-cãsa, que era gala.ntea.: 

ma? dor. 
-Sim, senhor. Que duvida ::Muito bem, pode corlar 
-Então levo o meu nickel vinte melros, replicou de-

porque ella não será tão edi- sembaraçadamente a rapa
ota que volte para lá. riga. Quem paga ￩ｾ｡ｱｵｩ＠ a 

minha avó. 

FABULA ELECTRICA 

E P f 
. t- I O Calino, quando inspector 

ra 11 unclo ao po )re, 
Q 

- t" h de quarterão, predeu um car 
ue ｾ｡ｯ＠ \fi a o que comer; roceiro por maltratar os ani-

Se ahmentava de uns ossos maes da earroça que guiava 
Que lhe davam p'ra roer. No offiçio que dirigiu sub
Eis que umdia casa homem! delegado, dizi.a: 
(A noiva e rica) e então, - O preso mcluso tanlas 
Na noite do casamento punhalada? deu .no ｢ｵｲｲｾＬ＠

_ , que o abaiXO asslgnado nao 
Morreu de uma congeslao. pode mais supportal-as. 
Quem pr'a dez reis a luz vem 
-Numcachega a tervintem CONSORCIO 

'--. Casaram-se hontem na 
Uma formosa rapanga en-Trindade o Dr. Simplicio 
Ira em uma loja de modas Simpliciano da Simplicidade 
e peguuta o preço de um- Simples ,com a exm. d. 
ve\ludo. Gerundia Gcrundefia de 

-Cuslêl cada metro ... Pafia Peria. 
um beijo, repondeu o dono Nossos parabens. 
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A LUZ 

SELLOS USADOS 
IlI) 

OTTO B1mJi;NDT 

TROC.\ SELLO. ESTRANGEIROS POR BRAZILElROS A 
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