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O .ultrajante projecto de intervençã) em S Pau-
lo, era, quando surgiu, o primeiro e Irnico sabido da 
represeutaçâ -i democratica na Camara Federal. E o 
eminente sr. João Mangabeira assim o fulminou no 
parecer Commissão de Jasiça 

O que o projecto procura evitar é a possibilidade 4 

do se incluir na futura reforma constitucional de S. 
4L et..jnmtrrfln dn -, - a 

sivr3l, ëô'se as.segu-ra, que os legisladores paulistas
: 

estejam nbssa inton-çtco A intervenção. -se. daria, as- e 
sim, possibilidade -do intervenção de urna incons-
tituc-& • jlidade controversa. Mas si o Congresso, vi-um 
tnontento de exaltação partidar-ia, em, falta de todas as 
razões, se valesse desse pretexto para desferir con-
tra uni Estado esse golpe escandaloso de força, teria 
do mesmo passo, abalado os fundamentos do regimeu 
perturbado a tranquiiidadu publica e a.tfrontado  o 
bom senso da I%'ação 

Ha nada mais claro do que iss ? 
Com o seu prnjecto malaventurado, repe111do pe-

lo sentimento brasileiro, o siar. Marrey Junfor qui-z-
ABALAR OS FUNDAMENTOS DO RFJOIMEN 
PERTUUBAR A TI1ANQIJILLIDADE PUBLICA E 
ÁFFEONTAR O BOM SENSO DA NAÇAO 

Que terrivel obra 
Eis o que todos julgaram e o sur. João Manga- 

beira limpida e í.ncisivamen.ie  enunciou. - 

E vem o orgam deiuocratico, dirigido pelo pro-
prio snr. Marrey Junior e.. recrnhece a precisão, a ele-
gancia, a cultura, o liberalismo, caio que, na sua jus-
ta vehemencia, procedeu o snr. João Mangabeira. 

Porque o alludido-jornai não conseguia fugir de 
escrever trechos como este - 

O talentoso representa-iie da Bahia, com scn• una 
soldado disciplinado da maipr-ia, nãg perdeu a sua 
personalidade, e; embora Mamado a pronunciar-se 
contra o projecto, fel-o com urna elegancia de lin-
guagem, que muito depõe a favor de sua cultura 
do seu liberalismo. - 

Por a-li se avalia da gravidade do attentado con-
certado pelo snr. Marrey Junior contra a pureza do 
reginiem, a dignidade de S. Paulo e o bom senso da 
Nação. Até o orgam official democratico se vio cons-
trangido a assim considerar a repulsa ao negregado 
projecto, repulsa que culminou no admiravel parecer 
do snr. João Mangabeira !

- 

Do Correio Paulistano» - 

o
e 

O jornal do Antoninho, at agora não se a-
balançou em defebder o seu chefe Marrey Ju-
nior. 

Ingratos ! dirá o Dr. Marrey, ao saber que o 
Porto que tanto o endeosava, o'ayma que o ido-
latrava e o Antoninho que corúeçon a pouco a 
incençal-o, vendo cambalhotar no abysmo do fra. 

derrota 'moral do chefe 
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1 Jacarehy, 20 de Outubro de 1928 

justIç 
MAIS 

duas semanas apenas, 
e raiará -o dia do Juizo 

Municipal, o dia das expiações, 
o dia em qS os culpados soffre-
rfto o devido castigo moral - de 
no poderem usurpar o - poder a. 
que não tem direito. 

Um governo sem programma, 
srs. leitores, não pôde ser c-)n-
servado no poder, e estamos de 
pleno accordo em que -o mesmo 
seja deposto para o bem da ter-
ra, para o bem do povo. Assim, 
mesmo, porém, é uecessario que 
cada um proceda visando o pro-
gresso cio todo. 

Quando, pelo contrario, um 
chefe se mantem dentro da li-
nha de um bom mandato, não 
ha srs. leitores, explicações p )s-
siveis para essa revolta contra 
elie, mormente qiundo esses re-
voltados no beêm em ia o 
progresso da coilertividade, não 
teem em mira o bem da terra 
que deve ser protegida. 

Çontra a Municipalidade de Ja-
carehy, não está um partido po-
litico, ou melhor, não está com-
batendo um partido democratico. 
Ha u m grupo de descontentes 

que, negando o proprio criterio 
que pissuem, deixaram-se levar 
por uma fanatica rebeldia, pro-
testando contra o que não tem 
protesto, e gritando aos quatro 
ventos que são a coborte do Novo 
Messias. 

E' engano, srs. leitores. 
Esses novos sacerdotes (lajus-

tiça não querem o bem de Jaca-
rehy. 

Querem somente saciar sua se-
de de vingança contra aquelle 
que fez o que seus antecessores 
não puderam fazer. E para isso, 
ja sabemos, trazem debaixo de 
suas vestes de emissarios do bem, 
a arma da diffamação. 

Os democraticos, nas suas vi-
gUias, temos certeza, sabem de 
consciencia propria, que Jacare-
hy tem progredido com a Cama-
ra actual, mas infelizmente dei-
xam-se avassalar uns aos outros 
no caminho por onde envereda-
ram - o da inveja -, -- e que os 
está tornando cada vez mais ce-
gos á luz do direito. 

O seu ridicuio nos mandos da 
Prefeitura, seria o mesmo ridicu-
lo dos novos ricos na alta socie-
dade. 

Felizmente o desejo delies é  

unia utopia, porque o dia 30 está 
chegado e ahi estarão elles como 
a Velha Guarda cru Waterloo. 

Se quereis mais progresso ainda 
para Jacarehy. acornpanhae srs. 
leitores a chapa official, porque 
tudo o mais é bolha de sabão 

(JYI2A 

Infeliz João Porto! 

O infeliz cujo nome serve 
de epigraphe a estas linhas, 
tem se prestado a tudo. 

O seu patrão, o Autoninho,. 
1cm do infeliz tirado um grau. 
de partido; ainda no clio 14 
do corrente, exhibiu-o como 
conferencista e o pobre diabo 
julgando-se mesmo up Lopes 
Trovão, não ti t ubec'  -  um só 

deus do 'patrãosruno. 
A' tarde daq'1e  -Ire dia, o; 

tado fez gemer a machina da: 
Cuitana e tirou cl'alli talvez 
mais de mil exemplares de um 
pa tnphleto, todo bombástico, 

m e, e profusão espalhou-o por 
toda a cidade. - 

Foi aindà infeliz ojá infe-
liz Porto, porque á noite cite 
esperava talvez 1000 ou mais 
pessoas e dessa quantidade 
podia se contar alti ? largo 
da matriz umas oitenta pesso-
-as inclusive nós, que fomos por 
curiosidade, assistir a exhibi-
ção do jocoso polichinello 

Mas o infeliz Porto estava 
mesmo de azar naquelie dia; 
esquecera-se de pedir permis-
são á autoridade -para a sua 
exhibição ntanquée, e... foi -um 
desastre. 

Mais desastre foi ainda 
quando o pobre diabo recebeu 
intimação do nosso, fiscal mu-
nicipal sr. B. Pires de Almei-
da, que o convidou a desoc-
cupar o coreto, visto ser a-
qüelie ponto um proprio mu-
nicipal, e elle estar alh se exhi-
bindo sei'ii autorisação compe-
tente. 

O infeliz ruetteu o rabo en-
tre aa pernas, muito embora 
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Que a chapi do-Partido Re-
p-u biicano Paulista local, a ser 
sufftagad na proxitua dei- 
çào do dia 30, será composta 
dos inesmo' lu urados cava-
lhei r0s1ue vm lia ztlgu is au-
nos já, batalhando sem esmo-
recimento iea  g- randcsa. de 
Saca rehy. 

Lamentamos que não seja 
dia uffragada ii a sua u ii au 1- 
inidade, visto a escusa apre-
sentdda pelo nobre filho de 
Jocareby, Dr. Pompilio Mer-
cadante, que devido aos seus 
innumeros afiazeres, não po-
derá mais continuar, fazendo 
parte da coilectividade muni-
cipal. 

Entrará para a sua vaga o 
- nosso ardoroso corréligiona-

rio e amigo sr. Anuibal Paiva, 
noço Cheio de boa vontade e 
bem intencionado, de quem a 
futura Camara muito espera. 

Não podia ser por outra 
forma a escolha dos candida-
tbs, porquanto os actuaes di-
rigentes é que Jacarehy deve 
o seu bem estar, abs actuaes 
dirigentes é que Jacarehy de-
ve o levantamento de seu cre-
dito, aos actuaes dirigentes é  

a esta hora tivesse algum ne-
gocio aberto eu iria comprar 
um pouco de batatas para ap-
plaudir aquelle bobo». 

Ao que nós respondemos 
"deixai-o; o que aPi falia é a 
pança do pobre diabo e não 
o coração." 

A nota mais engraçada da 
chasquipedal conferencia, foi, 
que o Porto, ao terminar foi 
muito acciarnado com vivas 
ao pilrtido republícano pau-
lista: Viva o P. R. P. 

O infeliz ficou tão desali-
nhavado, tão desenxabido e 
tão desapontado, que, si tu-
do isso doesse, a estas horas 
o TONY do circo Antoninho 
estaria itnmerso em banho de 
sal moura - 

O coitado alem de infeliz 6 
ainda ignorante das nossas 

.le is. 

Jacarehy deve o seu pro-
sso e a sua gr andesa - 

Jacarehyenses A's Urnas 
A's urnas, firmes e cohesos. 

Aqui a phra53 de Obristo 
"Ojacarehyenses ou aquel-

les que julgarem que os actua 
es dirigentes do municipio 
não estão agindo no sentido 
de levantarem a terra que  
lhes serve de berço, ATI- 
REM-LHE A PRIMEIRA 
PEDRA. 

O partido democratico pe-
lo seu brilhante directorio, 
em 12 de Agosto do cor-

1 rente anuo, fez distribtur 
ela cidade o seguinte e es-

palhafatoso BOLETIM 
« AO ELEITORADO 

DE JACLVREHY 
Realisando-se hoje a e-

leição pelo voto secreto 
para a escolha dos nomes 
que deverão figurar na 
chapa -a ser apresentada 
pelo Partido Dentocratico 
no plei to de Outubro, o 
Directoi-io Municipal local 
tem a subida honra de con-
vidar o-  eleitorado desta  

cer em peso no edificio 
da rua Direita n. 9 das 
nove da manhã ás 4 da 
tarde, do que desde já se 
confessa agradecido. 

Não é por demais en-
carecer a importancia que 
se revestirá esse acto Si-
vico para Jacarehy :PO5 

que elle decidirá - dos des; 
tinos da nossa terra até 
agora entregue a brasilei-
ros tlué  não estão - a altu-
ra de occupar com btilho 
os cargos que lhe foram 
ccznfiados- - 

O directorio local, por-
tanto, está convicto de que 
o eleitorado de Jacarehy, 
saberá com honra cumprir 
mais uma vez o seu dever 
c i v i co, accorrendo em 
massa ao toque de reunir 
da democracia. 

- O Direclorio 

Jacarehy, 12 de Agos-
to de 1928.» 

Com montando a infelici-
dade do DIF tTORIO dcl-
les, que pérderani optima 
occasião de nada dizerem, 

-- 

da seguinte - o nosso pers-
picaz coliaborador Brilhante 
Diamantino, sim o fez 

- 

 
« No afan de offender aI-

guein, nem mesmo os mor-
tos elies respeitaram. 13)', 
como diz o dictado : Quem 
nn se -parece com os seus 
e degenerado. 

Vamos dizer alguns nomes 
de homens sem brilho (no 
dizer dos- democraticos) que 
fizeram parte de Camaras 
passadas : - Carlos Porto; 
José Bonifacio de Mattos, 
Roberto Martins, José Ma-
noel de Siqueira, Laudelino 
de Moraes, Pedro Gueury, 
Antonio Jordão Mercadante, 
Aureliano Ribeiro Moreira 
e outros. 

Se os deinocraticos não 
escolherem para fazer parte 
da Brilhante e futura Cama-
ra nenhum desses brasileiros 
sem brilho (no dizer dos de-
rnocratic-os) e nem descen-
dentes desses, não teremos 
remedio sinão respeitar a 
sua opinião, até conhecermos 
a sua escolha que natural-
mente recahirá em brasilci 
ros de brilho; mas, se ao  

desses brasileiros citados o,u 
descendentes delies, não pas-
sarão de uns incoherentes e 
estamos, certos de que os 
esc õlhidos :iieas condicções 
não acceitarão a sua inclu-
são porque-.não os julgamos 
degenerados. 

/3 ri lhan/e ,Diamantmno 
Jaoa,relty, 13-8-928. 

PPtT1-5 FESTI'QflS 

FIZERAM ÁZVATOS;  - 

No dia íó do can'en/e, o sr. 
Aureliano Ri4eii0 ilforeira, 
abastado lavrador, residente 
neste munhcz,bio; - 

---no dia 17 a g-alan/e Noe-
mia, filhinha do nosso atniço 
cap. Raul Por/o e de sua digna 
consorte D, Angelina Cesare 
Por/o.  

—/ion/em fizeram annos o 
nosso antigo Benedici-o Silva de 
Oliveira; a senliorinha Alzira 
Bicudo, correcta auxiliar da 
Fabrica Marina e - irmã dos 
nossos bons amigos podo e 70sd 
Bicu, 

o Caetano barbeiro gritasse 
«não desça, não desça!» 

Nesse momento chegou o 
nosso correcto e energico de-
legado de policia Dr. Venan-
cia Ayres, que manteve a iii-
timação do nosso fiscal. 

Assim, o encagurado João 
Porto teve de deixar o core-
to, e por felicidade sua, CIII 

frente achave se uma pilha de 
tijolos, onde o infeliz trepou 
para faliar ás massas de 1000 
pessoas, (tirando um zero). 

Abi então, derramou toda 
a sua bilis virulenta desa- 
bafou as pacoéras 

Elevou £ Antoninho aos 
Cornos da Lua e -rebaixou a 
actual adnii11Àstração. 

Foi engraçado ouvir o mer-
cena ri o falia r sobre o opera-
i- lado; um operarlo que esta-
va junto a nós, disse-nos: «si 

culta cidade a conapai-e- centrado, escolherem alguns 

-Passou lambem hontem a 
da/a na/alicia da in/elligen/g 
menina 6ynira Cuarany, que-- 
rida filha do -nosso dis/inc/o a-.. 
migo e laborioso auxiliar desta 
nossas o/jicinas Yr. Agenor 
Cuarany â de sua sra. D. Ala-

ria Carmelina Guarany. 
—Ainda hon/em fez aunos 

a distinc/a. operaria da fabrica 
Marina, senhotitilia Maria- de 
Lourdes; pelo motivo dos na/a-
licios das duas senhorinhas Al-
zira Bicudo e Maria de Lour-
des, acham-se em festa as o»-
rarias da "Marina''. 

—hoje Jaz azinos o estimado 
/utebolis/a 7o&o ('ancio, esfor-
çado defensor do E. C. E/vira. 
- O nosso presado amigo sr. 

Francisco Çobucci Sobrinho e 
sua d4'na esposa D. Andradi-
na Barbosa Or/iz C'obucci, ti-
veram a gentileza de nos com-
municar o ,to auniversario de 
seu idolatrado filhinho Goiva-
nino Cobucci, a occorrer em 28 
cio correu/e. 

A Cidade aftresen/a cOs dig-
nos annive'rsariau/es os seus 
effusivos pzra bens - - 

Leicun no pro;irno -30bbad0 ! 
Á NOTICIA (BISTURI) - 



PECLiNRfAÇ90 
Declaro aos meus amigos, que, desde que transferi 

minha residencia de Jacarehy,; me considero afastado da 
politica local, e áo mesmo tempo, não me responsabiliso 
veia -publicaç'ão do meu nome em manifesto de proprgan-
da referente a mesma politica. 

São Paulo, 18 de Outubro de 1928. 
FRANCISCO CERCHIARO 

—a-- 

Leitores e eleitores de Jacarehy; á vista desta ter-
ceira; usurpação do nome dos outros, qual o comtuentario 
que se poderá fazer do caracter desses homens que se 
dizem REGENERADORES DOS COSTUMES?.. 
bons regeneradores de costumes que para melhor ilaquear 
a boa fé das pessoas serias, unem-se a outros Va ii t os 
tràmpolineiros das CM . . e . . . viva Ia gracia. 

O cointuentario final á vista da decla-
ração do sr. Francisco Cerchiaro é este 

Esses homens já não são só sem vergonh' 
SÃO TAMBEM LADROES! 
Ladrões porque servem-se de nomes de outrem pa- 

ra verem realisados seus fins impuros. 
Ladrões porque para verem collimado um fim, sal- 

tain por cima de todos os preconceitos da honra. 
E dizer-se que essa gente se propõe a regenerar 

costumes ! . . Safa 
os 

Cia. Alves Moreira 
EstnnoTrtosde que ainda Imojêniun 

esta npaada para O publi co de ,Jacare-
hy ,  , a opt-ima impressão cansada pela 
Cia., com o seu )ectaculo de estrón 
na sóde do Espei .a  P.  O. 

Com o tirania levado - brio José - 
a npresentaçrio Foi melhor cio que se 
póde desejar sendo o protagonista ap-
pi audido em meio das mel liores seenas. 

FT digamos, sem exazero, Alves Mo-
reira nu papel de João José é um ar-
tista que empogct. 

Tecer-lhe elogios alio 16 abseqnio, 6 
uma obrigação do todos que compre-
he ri dom os espinhes da arte tira rua ti cri. 

'iA Cidade» não pode deixar tamubom 
de por do piano de Alves Moreira a 
na. Waiki ri a Santos. a que i n terpre-
Lou Rosa com rara felicidade. 

A todos pois, que apreciam o que é 
bom recommenda se as outras 3 recitas 
que a Cia. ainda levam-ri, pois o successo 
alcançado ho o tem - é de se julgar, re-
petir se-á até o fim da temporada. 

Enferma 

Tem guardado o leito bas-
tante doente, a Snra. D. 
Gene--ia dos Santos, virtuosa 
consorte do nosso bom amigo 
Sr. João dos Santos. 

Deseja'nos-lhe protupto res-

tabelecimento, 

BAPTISAIJO 
Pelo Revrn. Padre Antonio T. 

de Moura, foi ministrado o S. 
Sacramento. do Baptismo, no 
dia 14 do ocrreaúe, á interessante 
VALKYRIA, filhinha do sr. José 
Horacio dos Reis e de sua exnia. 
sra. D. Florisa R. dos Reis. 

Foram paranyniphos nesse ac- 

to o san I3nsilio Bani os e sua 
axmL, si-a. Beuedicta itainos. 

Ecu cisa dos padrinimos foraiu 
servidos profuso chá e delici s5 
licores, dançando-se alguma  
ras, com o c )ndurso brilhante da 
exceilente orcirestra do Cine- Rio 
I3raue m, que geri tilnmsae se pres 
tou áquelia reunião, o rcleal e 
amistosa, durante a qual tiveram 
todos o prazer de desfrucar a 
gentileza e cavalheirisun rios 
paes e ptdm-ínhis dageubil bap-. 
tis:tníl;t. 

Nascimento 

O lar do Sr. Jose Benedie-
to Ferreira e de sua Sra. D. 
Octavia Leite Ferreira, acha-
se engalanado com o nasci-
atento de uma galante menina 
occorrido em 14 do corente e 
que receberá o nome de Ma-
ria Therezinha. 

NOTICl/IRIO 

Conferencia anti-ai-
coolica 
A conferencia que deveria 

se realisar no salão da Cama-
ra Municipal, pelo sur. Dr. 
lfbiratan Pamplona, devido 
ao mau tempo ficou transfe-
rida para amanhã, no Cine-
ma Rio Branco, em seguida 
a sessão cinematrographica 
de matin&, que alli se reali-
sará. 

Chamamos para o assump-
to a attenção do povo em ge-
ral. 

Dado o valor inteilectual 
do distincto conferencista e 
o empolgante assumpto que 
vai abordar, é de esperar-se 
uma enorme asistencia. 

LEIAM . A CIDADE! 

A CIDADE 3. 

Lei Orçamentaria 

A nossa Camara Municipal 
esteve reunida e tratou do or-
çamento municipal para o pro-
ximo exercicio de 1929. 

Segundo estamos informa-
dos, não soffrerá nenhuma al-
teração as disposições perma-
nentes, sDffrendo apenas uma 

Grave 
Quando em um dos flOssosUU-

meros, chanflun os o Chico de 
Moraes de cara deslavada e sem 
vergonha, tivemos carradas de 
razões. 

Imaginem os leitores a arma 
de que agoFa estfi se servindo o 
Clicn, para'- ari:dai e1ei'res fir-
uíes do P. W E do prox-imo 
pleito eleitoral a se realisar no 
,
Ø%

, 31  do corrente. 
oütm, em propaganda elei-

toral dos nossos candidatos em 
um dos• bairros do - municipio já 
visitado pelos democraticos, um 
nosso correligionario e amigo, 
depois de com elie failar mos-
troii-se receios-)de comparecer na 
eleição.

-
- 

Interroguei-o sobre esse receio, 
entfto elle na sua simplicidade, 
me informou : - «Hontem es-
tiveram aqui seu Chio) de Mo-
raes e seu Anfioninho, que lida-
ram, lidaram com iuign; eu eu-
tão tirava o c)rpo de tudo gei- 

- to. Por fim, eiles me disseram 
que no convinha eu ir votar 
porque na eleiçã ia haver ba-
rulho. 

E concluiu, esse é o meu re-
ecio.» 

Commentando este c.%s, vi- 
us—tit%~—issa -é tios de- 

sesperados ou dos Tonys do cir-
co do Antoninho, em todo caso, 
registramos o facto par% que dei-
1€ torne conhecinienin o Ermo. 
Sr. Dr. Venancio Ares, 11089) 

correcto delegado de policia, unia 
vez que o pessoal tio Antouinho, 
poi- meio d desbriadi Chico de 
Moraes, proinetfie se exhibir no 
dia da eleição.

- 

Anjinho. 

Alou-se para as regiões do 
além tumuo, o innocente Hei-
cio, filhinho do nos€o bom a-
migo sr. Renato José de Aze-
vedo e de sua digna esposa 
Exma. D. Izolina Vëzzetti de 
Azevedo. 

Nossos pezanies. 

Correio da Casa 
% Chapa do P. 

fl R. P. local 
que será suffragcla 
no pleito do dia 30 
pelos nossos ardoro-
sos correligionarios 
é composba dos ames-
mos homens que sob—
a chefia do sr. João-Ferraz, cons-
tituiram-se a confiança-do muni- 
cipio - 

JOÃO FERRAZ, o homèm 
predestinado para administrador; 

Gusinão Porto, o protobypo da 
hõnStidade que, sem, -usufi-ui 1 110-
nhum lucro, paz os seus haveres 
á disposição de ,fácarehy,  para 
saival-o do oprob4o t  ele veigo- 
uha; •» 

Jo-tqnimn de Moraes... o cabdclr, 
que enmb6i-a sem urna, cultura soli-
da, sabe dai' Vaioi-"a7Trogm-esso e 
a gritudesa de sua terra t 

Lut1iga"d"4 Vi'aaa- 3flOP 

dos ulemoctaticos nas proximmcas 
eleições; - 

João Abilio, Benedicto Anto-
nio de Sinza e Gerunno de Vas-
c inee11o, nomes i iii pOflulioS e)-
bre quem os decniet-atic iS tudo 
podem dizer, menos o de serem» 
AVES DE RAPINA de letras da 
Cantara, porque se assim fosse, 
já teriam se explie ido e ipso fa-
cto renunciado a idéa de serem 
candida,tos. 

Para a vag. do Dr. Pompi]i o 
que pedia e obteve depois de 
muita i-elutaucia a exclusão de 
seu n.me da chapa tio partido, 
entrará o sr. Aunibal Paiva, mo-
ço bem intencionado a quem a 
polichineilo da grei, o intrigante 
Clovis, procura magoal-o, mas o 
novel candidado não liga para o 
saltibamco. 

Estamos satisfeitos; agora po-
de oChico de Moraes prender a 
vontade os -titu1osdos eleitores;. 
no placard da Caruara Municipal 
está affixado uni AVISO do cai-
torio eleitoral declarando que os 
eleitores em taes condicções po-
derão requerer segunda via da-
queile documento, de modo que 
o Chicão pode guardar a vontade 
e si qtuzer -até debaixo de sete 
chaves. 

cariei-ro. 

a domicilio 
- - Rua Barão 

ii. 21-A. 

Pensão pequena modificação na Re- 
ceita, devido ao serviço de Fornece 
alçamento e pavimentação. de Sacarehy 
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acar 
de LacHchios.. 

-- 

ZICPIRLLLI & SILV?F\ 

IJyçzen2saça9 de lei/e -- Fzó;ica de geYo e 
niante/ga ,Ôas/ez-irsa&z C)m15ra to- 

da e qualquer quaudade de lei/e, 
daranle o tem»  da seccc a 

$500 O litro 

Recebe leite até 11 e meia do dia 

Venda de leite, Manteiga e 
ELO 

Praça Conde Froutin, 29-A Tel. 137 
JACAREHY 

•1- 'A 

Agencias de Loterias do Estado 
de São Pau lo e da Capital 

Federal 

DE 

Rua Alfredo Schurig 

Joaquim Azevedo da Andra1a 

ii. 51 JACAREHY 

a, 
'A 

a, 
'A 

1 

A 

4 

Pr. Ubiratan PampIona 
Medico 

Clínica çerctl, doewças internas, doenças de 
crianças. 

Raios Ultra -'Violeta 
Para tratamento moderno e de real valor aconselhados 
com grande proveRo nos seguintes casos : Affecç6e3 da 
peile, Adenopathias.. Athrepsia, Anemias, àsfihm a, 
Bronclutes, Rodo, Dysmenorrhéa, Coqueluche, Ecze-
ma, Falta de appelite, Hemorrha.gias uterinas, Jiupe- 
tigo, Insnfficieueias glandulares, Lupus, Neurasthenia, 
P&ladas, Rheumatismo agudo, Racintismo. Osteoni- 

viRe, Tuberculose (n1edi0a é cirurgia.y, Insomnia, 
cte etc. 

ATas  convaicsceizi2rs em geral,-  como Tonieo 

ConsuItorio - - Largo da Matriz 
Phone, 5 

RÁ 

AGENCIA 

Automoveis 

LINCOIN - FORO - FOROSON 
- Tractores - Caminhões 

E' com iFinnibal Ferreira 

Vendas de accessorios, officina meclianica. Garage, Ga-
zolina, Oleo e tudo quaniõ se torne necessario aos se- 

nhores turistas. - 

Serviço mechanico garantido, porquanto dispõe de pes-
soal habilitadissimo para esse mister. 

Teu sempre em deposito - Tractores para a lavoura. 
Brevemente terá a disposição dos senhdres interessados 
o Novo Typo Ford, machina que tem causado admira-

ção C assombro na industria de automoveis. 

flgenie e representante nesta cidade: 

nrilb& ferreira 

No se eng.in quando fizerem as suas encornmendas 
Praça Fr.outiu JACAREHY 

a 

Ganha $iwco
99  

Casa de Encanamentos para agua, Ex-
gotto e Funli ana. 

-DE- 
José Perrettí Primo 

Executa-se qua4ruer trabalho Pertencente a este ramo. Es- 
y5icialidade em cal/ias, reserva/orles para agita, fontes. 

caixas para privada, etc. - iffaxirna -ftronQtiddo e 
modicidade em preços.

- 

Officiva : Avenida Ccl. Carlos Porto. o-o-o Residencia 
Rua Alfredo Schurig nP42 o-o-o Phone 170. 

Ernpreza de Trausporte 
"Norte de 5© 1 
TItEGISTItADA - 

JULJO MF\NOEL PVIS & CIft 

Transportas em geral. Cargas entre S. Pau- 
lo e Rio de Janeiro e vice-versa. Tem sem- 

pre carros á disposição dos interessados. 

Série Rua 7osé dc Alencar, iS Plione 9-2825 
S&o an10 

Rep. nesta cidade M MAXIJWO - Praça Frontin. 

Leiam e annunciem Pt CIPPtPE. sema-
nario noticioso e cornmercial. 


