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Porem, se algum dia
O album releres,
E o nome não veres
De quem fa ll o, a ti;
Feliz tu te julgares
Por não vel·o ahi.
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Jornal na grande arena da
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que tonh elle.\ boa aceitação que
tantos outros tem tido .
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Eu deixo meu nome

Entre outros, '\(1ui,

p'ra que digas, eU vi,
Sem brilho, sem vida,
A fol/w de um album,
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PublicaI'emos DO numero
I seguinte ｧｉＧ｡｜ＬＨｾｳ＠
noticias sobre
Calldong,ls de Ooosclbeiros.
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palmeira zomba da ｳ ｯ ｲｴ｣ＭＲｾ＠
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-A intriga ｮｾｳ
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Na janclla da casa da visinha,
D. visinha que foi amiga ｭｩｮｨｾＮ＠
Rosinha a travessa, e meu querIdo,
O CTocbet a fazer se entretinha
E' de crer-se que tinha em parte
[ opposta
Da janella trepado boa altura...
Rosinha se tornasse um modo firme
Dava a ver inda mais que a cintura.
Com costumes de moças da roça,
Umas outras que amigas lhe eram,
De tal forma beliscam Rosinha
Q ue no cMo de cabeça lhe deram.
No terreiro que moças não.tinham
E mancebos bastantes se VIam,
D eu Rosinha agradavel espectaculo
Mas a scena foi nua ... elles riam!. ..
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Almanacl! do Hio ｇｲ｡ｮ､ｾ＠

Jo Sul para 1900
VENDE' SE

A FONTF. DA

JUVENTUDE

Pfac; l 15 de Novembro,
n. <) 7 .
João dos Santos Melllúmça
DARTHROS, HECROSES,- Velame de Rauliveirt

ｾＮ｟Ｍ

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

RIO DE JANEIRO
7(ua [0 de março, 2J
CORREIA DA COSTA.

Vend e-se

um a casa dI' negoci o á rua A[varo de Cal' valho n. ｬｾｴ Ｌ＠ para
ver e tratar' com o Seu proprietario João Cypriano da Cos.a.

M OBILIAS
Vende-se de todas as qualidades
na Marcemria, à m:t Trajano, esquina da rua 28 de Setembro,
...
｟ｾＭ

-João 'Brosig
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AttençAO
Tendo que retirar-me desu çapital, resolvi vender todas as '-zendas existentes com grande ah;.
timemo.
Tambem traspassa-se a casa com
grandes vantagens p:1I3 o comprador.
Flori.l:1Opolis,27 de Setembro de
18 99.
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COMMIS5AR10S E ｃｏｾｓｬｇｎａｔｒ＠

.Acaifom gt/Jm s fi commissão, garanti'ldo a boa excC/lção nas remessas que lhes forem (onfiadas
Commissão de venda, moderna

RUA AURORA, N. 24 A
Endereço teleg. --«ZEGA-
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DROG.A.EIAS
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10 às
11 horas da ma- 1
da' ,
nhã, vaccina-se na ｳｾｬ｡＠
Directoria de Hygiene
blica.
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AS PllUlAS PURGATIVAS DE
-u.li v-el.:ra.
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CURÃO SEM RESGUARDO
E

SEM DUTA.

SOIPRE QUE SE PRECISE
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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
ira., lisa:;:, fitas,
lavra,los. de todas a:, cores, ｣｡ｾｲ＠
renda etc., etC'.
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Qual 6 o melhor romedio contra co....
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