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1$ 000 
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.. 
o ! .;S ) , J O L 
"001 irnlll ,nso prazer faze

mos ｨｯｪＬｾ＠ :1ppal'C'ccr mais este 
Jornal na grande arena da 
Im prens. e ･ｳｰ￩ｲＮｾｉｬｊｏｓ＠ que to
nh elle.\ boa aceitação que 
tantos outros tem tido . 

..-.:< .... --

As segulOtt' .. ; sexlilll;1s ('lI
COlll,alll. S l'm um alulllll e 
scnttmosoeculfal' aqui o nO!lW 
do au tor: 

. \ 1'1 

Porem, se algum dia 
O album releres, 
E o nome não veres 
De quem fa llo, a ti; 
Feliz tu te julgares 
Por não vel·o ahi. 

N: [ 

ｾｾ＠

" "' '" _ . 
ｾ＠

" '" .. n 
- n 

'" r> 
Eu deixo meu nome 
Entre outros, '\(1ui, 
p'ra que digas, eU vi, 
Sem brilho, sem vida, 
A fol/w de um album, 
ｾ ､ ｡＠ I pcJdi<la ! 

A. H. 
PublicaI'emos DO numero 

I seguinte ｧｉＧ｡｜ＬＨｾｳ＠ noticias sobre 
Calldong,ls de Ooosclbeiros. 
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(;) GA'rO 

(A' CJCERO CAMINHAS) 

-Á palmeira zomba da ｳ ｯ ｲｴ｣ＭＲｾｴ＠
-A intriga ｮｾｳ ｉｩ､ ｕｉＧ｡＠ nola ° ｭ ｾｧ ｬ ｳ ｴｲ｡､ ｯ ＭＺＮＲ＠ - t 
-A intri. a fJz sofl\'1' o vperarlO- 2-1 
-A parenla do an imal é mitra-2-t 

( HRdMO I. 1 SOOO 
Na janclla da casa da visinha, .! .... 
D. visinha que foi amiga ｭｩｮｨｾＮ＠ Almanacl! do Hio ｇｲ｡ｮ､ｾ＠
Rosinha a travessa, e meu querIdo, 
O CTocbet a fazer se entretinha Jo Sul para 1900 
E' de crer-se que tinha em parte VENDE' SE A FONTF. DA 

[ opposta 
Da janella trepado boa altura... JUVENTUDE 
Rosinha se tornasse um modo firme P fac; l 15 de Novembro, 
Dava a ver inda mais que a cintura. 

d d 
n. <) 7 . 

Com costumes e moças a roça, 
Umas outras que amigas lhe eram, 
De tal forma beliscam Rosinha 

João dos Santos Melllúmça 

Q ue no cMo de cabeça lhe deram. DARTHROS, HECROSES,- Velame de Rauliveirt 
No terreiro que moças não.tinham 
E mancebos bastantes se VIam, 
Deu Rosinha agradavel espectaculo 
Mas a scena foi nua ... elles riam!. .. 

ｾＮ｟ＭＭＭ

Vende-se 
uma casa dI' negocio á rua A [
varo de Cal' valho n. ｬｾｴ Ｌ＠ para 
ver e tratar' com o Seu pro
prietario João Cypriano da Cos-
.a. 

• 

Compra-se, a dinheiro,qualquer 
qnantidade de farinhas, polvilho, 
feijão, batatas, mane, fumo e ou · 
tros productOs do Estado, pagan
do-se bem, mediante amostras. 
Tambem se recebem consignações . 

RIO DE JANEIRO 
7(ua [0 de março, 2J 

CORREIA DA COSTA. 

M OBILIAS 
Vende-se de todas as qualidades 

na Marcemria, à m:t Trajano, es
quina da rua 28 de Setembro, 

João 'Brosig 
... ｟ｾＭ -

, 
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AttençAO 
Tendo que retirar-me desu ça

pital, resolvi vender todas as '-
zendas existentes com grande ah;. 
timemo. 

Tambem traspassa-se a casa com 
grandes vantagens p:1I3 o compra
dor. 

Flori.l:1Opolis,27 de Setembro de 
1899. 

DEPURATIVO nu SANGUE 
ELIXIR DE VELAME E GUACO 

( Dl J,!i!R'lurto) 

COMPOSIÇAo DI: RAtjLlVEIM 
(IJ U ' -:.a RI: Q 11: ' .. :no • 
fi) ｅｾＧｆｊＨＺＬｉＬ［＠ ., ｯＮｾ＠ . 
(t):Rlleum::.hmoa, ｉＺＮ［ｮｾｬｩ＠ ｴＮＺｾ＠ , 
ｾ＠ ulceras, !eccorn(:"s ou I 

ｾｆｉＮｏｮｅｾＡｬｮ＠ IlCAS,CM-iCrlOS .... 
1 .. 1i>. CARIlü!'lCtlLCS. BOõ3!l...S 
ｾ＠ dn.otlu.,,,,Cn/Ci Ｎｩｾｴ＠ ｻｩｾｬＨＡｾ＠ IPlI J 

,.;;; PElLE, ｎＡＺｃｲＮｾｓ［ｓ＠ E ｏｾｔｾａＧ＠ I 
ｾ ＴＬ＠ _'1;O\.. .. .a-rXAO ｾ＠ c ARA.C"!:':Er. I 

It ; S:v:. .... ｨＺＮｩｬＮＺｩＢｴｾ｣ｯ＠ .) 
,. lo. '9'GC ta. (; ..I r 

• tO, ｾ＠ , tI; 

MENDONÇA & MAGALHAES 
COMMIS5AR10S E ｃｏｾｓｬｇｎａｔａｒｬｏｓ＠

.Acaifom gt/Jm s fi commissão, garan
ti'ldo a boa excC/lção nas remes

sas que lhes forem (onfiadas 
Commissão de venda, moderna 

RUA AURORA, N. 24 A 
Endereço teleg. --«ZEGA

s.kJ U.ULO 

'.Aa& ...... 0 .... __ 116 • 

... T"'.OUI. ".UtlVEIM 

PILULAS PURGATIVAS 
4e Raulive1ra 

.va.II.X .TIII la '1' .... 1011 
ＨＤ ＧＨ ａｾ＠ ｐｉｌｕｌｾｓ＠ ｾ［ＮＬｯ＠ 1 UIIICAS 

QUE ＧＺＧｕｂｓｔｬＭ［Ｂ［ｅｉｾ＠ COM 
VA. 'T.\(H • l c Pl JOA'l'tVOS 

DE OLEO DE RIIJIHO E OUTROS , 
ｾ＠ t 7 A NOS DE bOM EXITO 

ｉＨｪ［｡ｴｴ･ｾｩ､｡＠ a sua ｮＡＱｾＢ￼ｃｬ｡＠ ccnt!''d as 
enfem, 'ael'J do eSlolnJgo 

figado e n.\.eStinH í curio Lam.oem 
A oYSr'p'j IA, I. :::'ILI':ST;O \ 

ｾｮＬ＠ -o I· ... Vi" ;TRE. AFYECçõR:, " 

PRODUZIDAS PELA DILlS ｾＩ＠
8uoOI""UO du rel"_ D _ mulht!"f!" 

vertigens, lonluras 
ｈｙｄｉｬｏｾｉｓｉｕＮ＠ ｾｅｍｏｒｒＢｏｉｄＢＧｃ＠

ColiCl1 ,jllU" elo "l'lJt.ti' I d, . 

J í venda tm toda. as Pbrmacial e 
DROG.A.EIAS 

m:- ｾｾ［ｯｾ＠ :s "dias :iS ｾＺｲｮ＠
10 às 11 horas da ma- 1 
nhã, vaccina-se na ｳｾｬ｡＠ da' , 

Directoria de Hygiene PU-I'I 
blica. ' • 

I 
11 =---=. Ｍｾ ｾｴ＠--- -
AS PllUlAS PURGATIVAS DE 
ｾ｡＠ -u.li v-el.:ra. 

CURÃO SEM RESGUARDO 
E SEM DUTA. 

SOIPRE QUE SE PRECISE o. 
ｕｕｂｏｍｾ＠
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• 
o GATO 

"qu d çã 
• 

Tendo que tetlr -mt' t!flsta ,: pitoJ. resolvi 
vender tod s a 'azPI da corn gr nJ' i'bati m(lnto. 

Vejam 1;6: 
Chitas larga:, a 280. 3:L . 440 c &60 
Fazendas brancas n 5 o, 640 e Looo 
Setinefas 11 .. , ülavra( as a 640, 700 Ｏｾ＠ 8co 
Setinet'is preta, lavrada, ... uper:or a 1.000 
Cassinetas a 500, 640 , ioO e 1.000 

Cas ineta, a 50 , 640, io. (' 1.0 O 
Cassas moueruas a 44o, tioo e 800 
Peiucla a -100, 5 o e 800 
Panno preto .:-lIper' r a 4$ e 5$oco 
Cobel tores de ::!o. ( 30:'00D 

Tem nas 111" 'ma:' , ndicõ 's: alg ·150 rr.orins . , , 
ri scadinh 0, h'tetas, linho, ctapéos, mellnÓS lisos e 
lavra,los. de todas a:, cores, ｣｡ｾ｣ｲｲ＠ ira., lisa:;:, fitas, 
renda etc., etC'. 

AL E' TO fvlEYER ------------- - ----
\ LOTE dA 

, ri 'I roq, DE 

SEGU A ÇA :00 $000 
M. RCA .\.UPO lA Ｂ Ｂ ｴｲ｡｣ｩＢｾＱＩ＠ hoje 28 de 

vende s na n o da Ju- Ou U )1'0; b I}l( tes a venda 
veu.ude p aça lü de No- fHI Fónte ､ｾ＠ Juventurle. 
vernbro n. L"; • 
.JVt\o doti SoD608 ｾＧＺＢＢｮｮ＠ Qual 6 o melhor romedio contra co .... 

'--"Y'" ｾｯ＠ psW'&oW. (WeP'tp,y,," 
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