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tik at: restituem auto- 
graphos mesmo os que 
não forem publicados. 

S. Exa. Revma. 
P. Mamede 

Vindo do Rio de Janei- 
ro chegou sabbado ultimo 
pelo rapido das 16 horas, 
o Exmo. Snr. Bispo D. Ma-
mede, que veio realçar com 
a sua augusta e austera per 
sonalidade, as festas que 
em Jacarehy promovem em 
homenagem a N. S. da Con. 
ceição, padroeira de nossa 
terra, o sr. Gusmão Porto e 
D. Maria Custodia Leitão. 

Esteve imponentissima 
a recepção feita ao illustre 
prelado; ás 15 e 1/2 horas 
já se comprimia na gare da 
Centrai compacta massa de 
povo que aguardava ancio- 
sa a chegada de S. Exca. 

A's 16 horas alli che-
garam tambem os Revemos.  

Pes. -telesphoro de Moura 
e mais os Revemos. Pes. Rei-
tor e professores do Colle-
gio S. Miguel, as irmanda-
des religiosas do Santissirno 
Sacramento, Coração de Je-
sus, Filhas de Maria, de Ca-
ridade, irmandade de S. Be- 
nedicto, dos Anjos e os a-
lumnos do Cathecismo. 

Altas autoridades locaes 
tambem alli se achavam pa 
ra apresentar a S. Ex. as 
boas vindas, bem como a 
corporação musical Cel Car-
los Porto competentemente 
uniformisada. 

As 16 e 40 ao estrugir 
de girandolas de foguetes 
e baterias e ao som mavi& 
so de bellas peças executa-
das pela corporação musi-
cal, o illustre prelado desen 
barcava por entre delirantes 
aclamações do povo, sendo 
então apresentado os votos 
de boas vindas ao illustre di 
gnatario da igreja catholica. 

Acta continuo, foi orga-
nisado numeroso cortejo, 
que acompanhou S. Exc. 
até o confortavel palacete 
da familia Nogueira Porto, 
á rua direita, onde o eminen 
te prelado ficou hospedado, 

S. Exc. Revm. recebeu as 
visitas das nbssas principa-
es autoridades locaes e das 
pessoas de representa Ao 
de todas as classes sociaes. 

Desde a estação até o pa 
lacete onde ficou hospedado 
o illustre representante da 
igreja, as ruas achavam-se  

engalanadas com arcos fes-
tões e galhardetes. 

A Camara Municipal teu. 
nida em sessão extraordina-
ria naquelle dia, foi incor-
porada tomar parte na rece-
pção do emerito principe da 
igreja. 

Ao chegar S. Excia Rev. 
aos humbraes do palacete 
da familia Nogueira Porto, 
foi saudado pelo se-
nhor Dr. Armando de Aze-
vedo, que, em nome do po 
vo apresentou as boas vin-
das. 

O illustre dignatario da 
igreja, respondeu agradecen 
do a saudação num bellissi 
mo improviso rendilhado de 
phrases cheias de religiosi-
dade. 

O senhor Coronel Fran-
cisco Leitão e sua digna 
consorte D Maria Custodia 
Leitão, foram de uma requin-
tada gentilesa para com o 
nosso hospede. 

Guaraná Gemgibre 
JEM COGNAC 

resta de N. S. 
da Couceição 
Revestio-se de um bri-

lho fèra do commum, as fes-
tividades em honra a N. S. 
da Conceição, excelsa padro-
eira de nossa terra. 

O templo, o sumptuoso 
templo, orgulho do nosso po  

vo, achava-se engalanado e 
decorado de um moído a na-
da mais desejar; enfeitado 
desde a sua entrada até ao 
altar má- das cores azul e 
branco, offerecia em conjun-
cto todo de harmonia com 
as vestes da Rainha do Céo. 

O bellissimo altar, of-
ferta do senhor coronel Fran-
cisco Leitão, foi sagrado no 
dia 7, pelo Exmo. D. Ma-
mede, cuja cerimonia reves _ 
tio-se de toda solennidade. 

Na tarde daquelle dia 
e na de 8 S. Exc. D. Mame-
de ministrou o Saerantento 
do Crisma. 

Na noite de 7, foi o 
povo maravilhado com a ex- 

(Continua na 1a .  pagina) 

A SITUAÇÃO DA BÓIA 
Effeitos da situaçào da bóia, do lu-

xo e da móda. 

— Na casa d'uma Pensão, 
Pede um rapáz p'ra jantar; 
Depois dos pratos na atéia—
Sem se fazer esperar, 
Feito com muita prestesa, 
Começa o rapaz á despir-se; 
Dos comensaes --Com espanto, 
Acode um freguez á rir-se: 
—Que vae fazer o senhor?? 
"Dar um mergulho doutor, 
"No fundo desta terrina — 
"Para sondar de raspão — 
"Porquanto só vejo boiando, 
"A tona do tigellão, 
"Déz bagos muito mirrados 
"Do aristocrata feijão. 

.At Edinèa 



hibição de magestosaS peças 
de fogos de artificios, que_ 
d veiam ser exhibidas por oa  
casião da visita. á S.  Paulo, 
do Princepe do Piemonte- 

No dia 8 á$ 10 horas, pon-
stificou S. Excia. D. Mamada 
e tivemos o ensejo de ouvir 
a palavra fulgurante 'do Re-
vm° que pregou o evange-
lho. 

A' tarde teve lugar a im-
ponentissima procissão de 
N. S. da Conceição, compa-
recendo a alia todas as ir-
mandades reliàiosas e urna 
multidão calculada em mais 
de 8 inil pessoas. 

Após a entrada da unges 
tosa procissão, occupou a 
tribuna sacra o Exmo. Snr. 
D. Mamada, que produzio 
bellissima oração, prendendo 
a attençao da multidão de 
fieis, durante meia hora. 

O andor da exelsa padro 
eira de Jacarehy estava enfei 
lado e apresentava um des-
lumbramento nunca visto. 

A orchestra sob a regen-
cia rigorosa do prof. João 
do Prado Pedroso, esteve im 
pecaval. 

A corporação musical Cel. 
Carlos Porto abrilhantou to 
dos os actos, tendo para is-
so organisado excellente re-
pertorio. 

Nos penultinao e ultimo di-
as da festa, foi enorme a 
concurrencia de povo vindo 
de S. Paulo, Mog,ry, S. José 
Caçapava, Parahybuna,Gua 
rarema, Stà. Branca, e Igara 
ti 

, A corporação musical U-
nião Operaria, tomou parte 
na procissão da padrbeira.  

Depois da procissão o po-
vo em massa, foi acompa-
nhar o illustre prelado até 
o palacete Porto. 

Nesse tragecto que foi 

demoradissimo, devido a mui 

idão que se comprimia pa-
fra homenagear S. Excia.,  

homenagem que o emerito 
principe da igreja correspon 
dia com a democracia pro_ 
pria dos espiritos predistina-
dos e um sorriso onde se 
lia um mixto de bondade e 
sinceridade. 

Chegado ao palacete foi 
S. Excia. saudado pelo illus 
trado missionario Pad r e 
Monteiro de Barros, em no_ 
me do povo de Jacarehy, 
ao que S. Excia. respondeu 
ainda em phrases captivan-
tes de sinceridade. 
No dia 9, as nove horas, 
grande massa popular acom-
panhou o illustre prelado 
até •a estação, onde elle 
despedio-se cheio de cai i-
nflo do povo de Jacarehy. 
Não podemos concluir 

estas ligeiras notas, sem dei. 
xar aqui constatada as nos

sas felicitações enthusiasti- 
cas, ao sr. Gusmão Porto e 
Exma. Sra. D. Maria Custo-
dia Porto Leitão, dignos e 
dedicados festeiros, a quem 
se deveu a grandiosidade de 
que se revestio a3 festivida 
des em homenagem a 'ruma 
culada Conceição. 
lambem ao coronel Fran 

cisco Leitão, os nossos efiu 
sivos parabens, pela feliz 
lembrança em embeilesar a 
nossa igreja matriz com o 
sumptuoso altar de marmo-
re bellissimo e magestoso 
monumento que perpetuarà 
o seu nome Como um dos 
filhos benemeritos de Jacare-
hy. 

Precisa de autoznoven 

Na Game CO Tel. 10 7 

Dr. PAULO QUÃO= 

A missa mandada' celebrar 
no setimo dia do fallecimen-
to do saudoso dr. Paulo Quar 
um de Moraes, ex-delegado 
ide policia, pelos seus auxi-
liares, esteve muito concor- 

templo, alem das exmas. fa 
minas a presença das autori-
dades: Dr. Paulo Costa, juiz 
de direito Maercio R. de 
Mendonça, Pedro Moreira 

e Juvenal de Macedo, sup-
plantes do delegado, Bane-
dicto dos Santos, sub-dele-
gado de policia, Gusmão Por 
to por si e pelo sr. prefeito 
municipal, Renato Egydio de 
Oliveira.  Carvalho, 2°.  tabel-
Hão, tose Rodrigues de Aze-
vedo Chaves, escrivão do ju-
ry e do registro de hypothe-
cas, Joeé M. Nogueira Porto 
20. juiz de paz, Ludgero de 
Almeida, escrivão da policia 
Victalino Ramos, as praças 
e o commandante do desta. 
camento local, Numa Sam-
paio, representando esta fo-
lha e outras pessoas cujos 
noffies nos escaparam. 
Foi celebrante o Revmo. 

Pe. Telesph oro de Moura. 
No centro da nave via-se 

erigido rico cadafalco que 
ibi s-olei-nuamente en c o m-
mandado pelo celebrante. 

CHACARA 

Vende-se urna chacara de 15 a 
a 16 alqueires, sendo 8 em capo-
eira grossa, tegdo 4. 0 00 pes de 
café novos, 30 de bananas, 1 en-
,zenho cle'canrja, 1 prensa para 
farinha de mandioca, boa casa de 
morada e agua para machin!stno. 

Preço 22:000$000 Trajar com 

Apparicio Macedo 

Rua Lamartine Jacarel iy 

Trégua 

Em virtude da nossa 
muita preoccupação duran-
te a semana, em fazermos 
as nossas reportagens com 
as festividades da nossa ex-
celsa padroeira, concedemos 
TREGUA à analyse que vi_ 
nharnos fazendo sobre a 
EMPRESA DE FORÇA E 
LUZ. 

No proximo numero 
porem, continuaremos, pois 
a isso anima-nos as reclama-
mações constantes e a bur- 

San-ulcero Tonico do UTERP 
Curamolestias das senhoras 

Festa de Santa Sicília 

Os festeiros de Santa 
Cecilia, senil: r U bé rt o 
Marino e Emilia Martins, en-
tregaram ao director da cor-
poração-musical "Cel. Carlos 

Porto," para se vir de auxilio 
á constiucção da nova ca-
palia na villa Cachine, o 
saldo de 221'3000 da festa 
promovida em honra a San 
ta Cecilia, na igreja de S. 
João. 

GELADEIRA 
Vende se urna em per-
fettistairnó estado de coa 
servm Trata-se nes 
ta redação. 

horrivel desastra 

Domingo ultimo o guarda 
freio da Central do Brazil 
da nome Correa de tal foi 
victima de uru horrivel de-
sastre que produzio-lhe mor 
te inslantanea. 

Estava elle entre os carros 
de um trem de carga, quan 
dó este afastando cornpri ru:o- 
o entre os para-choques dos,  
wagons. 

O corpo do inditoso em-
pregado foi removido para 
a cadeia publica onde o me 
dico verificou o obito. 

Promptidão? 
NA GARAGE 60 TELHO? 

Entre nós 

Alem de h-inumaras fa 

raias, que estiveram entre 
nós, para assistirem a festi: 
vidades em honra a N. 5, 
da Conceição, aqui estive- 
ram tanbem Vindos de: - 

Caçapava os senhores F 
Ca m po s e Gumercindo 
Campos e Dr. Carlos da 
Silva Ramos; de S. Paulo 

rida. la qo cantracto pela Empre 

A's 8 horas notava-se ::0 za. 
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pi Formula do Pharmaceutico. Pompilio Mercadante 
" analisado pelo Laboratorio Bromatolog/co da Ca-

pitai Federal sob n. 4746, 
ri Autoristido pelo Depart, Nacional dà Saude Publica sob n. 4641 

eia 25 de Junho fie 1924 
Tatareh3r 
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GUARANÁ' GENIGIBRE 
Extra COGNIRC 

(Man?. Res-istxad.e.) 

D. Cotinha Ramos, Octavio 
Marino .Marcolino Freire 
Armando Cardoso, e Pedro 
Sapucaia e com as Exmas. 
tumidas e Zeno Palmeira ; de 
Santos — José de Paula A • 
breu, Dr. Maurilio Porto e 
Exma Familia e do Rio de 
Janeiro o sr. Germano Vas- 
conceitos, - nosso partidular 
amigo; 

de Arujà as sr. Cel Benja- 
mim Franco e seu irmão 
Era a ;'). Barbosa com as 
E.:..nas. Tamilias: de Santa 
Branca, o cel. Lu's R. Porto, 
prestigioso chefe politico 
daquella localidade e sua 
Exma. familia ; o sr. Ben 
to Porto ,negoci ante em . Sta. 
-Branca e nosso amigo; 

De regresso de Pie. Pru- 

(
ente, acha-se entre nós o 
Sr. Pharmaceutic ES 
Mesqii ta auxiliar do cartq-
rio Cl  o. O11133-79fre-  o
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marci. __. 
— EDITAL — 

Comarca de Jacarehy 
ia. praça 

O Doutor Paulo de Oli- 
veira Costa, Juiz de Direito 
desta Comarca de Jacarehy, 
E. de S. Paulo etc. —Faço 
saber ao que o presente e-
dital virem ou deite noticias 
tiverem, qUe o porteiro dos 
auditorios deste Jrazà.Bene-
dicto Neves Bicudo ou quem 
suas vezes fizer, porá it 
dia 2) de desembro proxi-
mo lucrar°, as 12 horas, a 
porta do edificio do Fortim 
e Cadeia Publica desta cida-
de, em publica praça de ven-
da e arrematação, a quem 

* mais der e nuior lança Of- 

S. Paulo 

ferecer acima da respectiva 
avaliação, os bens adeante 
descriptos que vão a praça 
para o pagamento de impos-
tos, custas e mais despesas 
do inventario de Pedro An-
tonio de Souza, conforme 
requereu nos respectivos 
autos, o inventariante, a sa-
ber: Um terreno de var-
gem, em frente a casa de 
morada do inventariado Pe 
:r Antonio de Souza com 
quatro alqueires mais ou me-
nos, preparados na sua ma-
ior parte para cultura e com 
sts divisas seguintes ;Come-
ça na margem do rio Para-
hyba, em rim corrego, sobe 
por este atè a estrada de 
rodagem, subindo pela mes-
ma estrada até um mo, di-
go até a agua do monjolo, 
d'ahi desce a agua até a 
distancia de quarenta metros 
mais ou menos, onde faz 
um canto, Trahi quebra a di-
reita atè a distancia de ses-
senta me_tros,„ onde faz outro 
canto e quebra a direita até 
a mesma estrada de rodagem, 
d'aht quebra a esquerda até 
uma pedra, divisando com 
Benedicto Machado, d'ahi 
em rumo até outra pedra, 
desta a uma outra pedra jun-
to a uma lagôa, atravessa a 
lagôa até o rio Parahyba, 
d'alti desce pela margem do 
rio até onde teve seu come-
ço; terras essas situadas no 
bairro do Itapema. desta fre-
guezia, municipio e comar-
ca de Jacarehy, e que foram 
avaliadas por Ireis contos 
de reis (3:000$000); um cy-
lindro para canna, em mau 
estado, avaliado por cinco-
enta mi! reis (50$000). 

Dos alludidos autos cons 
ta uma certidão. do Oficial 
do registro geral desta co  

marca de que os alludidos 
bens não estão sugeitos 
a quaesquer anus hypothe-
cario. 
E para que chegue ao 

conhecimento de todos é 
expedido o presente que se 
rã afixado e publicado na 
forma legal. Jacarehy, 29 
de novembro de 1924. 

Eu, Renato Egydio de O-
liveira Cai'valho, escrivão, o 
escrevi. (a) Paulo de Oli-
veira Costa. 

Estão colladas e devida-
mente inutilisadas duas es-
tampilhas estadoaes no va-
lor de seiscentos reis. 

Está conforme o original. 
O Escrivão, " 
Renato Egydio 

EDITAL 

ia. Praça com o prazo de 
20 dias. 

O Dr. Paulo de Olivei 
ra Costa, Juiz de Direito 
d'esta Comarca de Jacarehy 
etc. 

Faço saber aos que o 
presente edital virem ou dei-
te conhecimento tiverem, 
que o Porteiro dos audito-
rios, d'esta Comarca, Bene-
dicto Neves Bicudo, ou 
quem suas vezrs fizer, no 
dia 17 do proximo mez de 
dezembro, as 12 horas, em 
frente ao edificio do Fortim 
e cadeia publica d'esta ci 
dade, levará em publica pra-
ça de venda e arrematação, 
a quem mais der e maior 
lance oferecer, acima da 
respectiva avaliação os bens 
adiante chscriptos, separados 
em partilha nos autos do 
inventario de D. Candida 
Maria Branca, para pagamen-
to do credor: José Xavier 
de Jesus a saber: A c-asa 
numero dezeseis do Largo 
do Avarehy d'esta cidade 
com uma porta de frente 
dividindo de um lado com 
a casa numero 14 e d'outro 
lado com a casa numero 
18, do mesmo largo ambas 
pertencerdes ao espolio da 
referida Da. Candida Maria 
Branca e Q0S fundos com 
terrenos do Collegio São 
Miguel vista e avaliada por 
quinhentos mil reis (500$000) 
uma parte da casa numero 
dez do mesmo Largo do_ A- 

varehy d'esta cidade c o m 
uma porta d e frente divi-
dindo de um lado com a 
casa numero oito e de ou-
tro com a casa numero do-
ze' pertencente ao espolio e 
nos fundos com terrenos do 
Collegio São Miguel, vista 
-e avaliada por novecentos 
.mil reis, (900$000) indo a 
praça somente uma parte i-
deal da referida casa nume-
ro dez, do valor de cento 
e dezoito mil tresentos e no-
venta e oito reis (118$398). 

Dos alludidos autos dó 
inventario de Da. Candida 
Maria Branca consta um a 
certidão do Oficial do Re-
gistro Geral d'esta Comarca 
de que os mencionados im-
moveis não estão sugeitos a 
quaesquer onus hypotheca-
rio. E para que chegue ao 
conhecimento de todos o s 
interessados é expedido es-
te que será afixado e publi-
cado na forma da lei. 
Jacarehy, 26 de Novembro de 1924 

Eu Benedicto Braga de 
Mesquita escrivão o escrevi. 
(a) Paulo de Oliveira Costa_ 

Vida Social 
.ANNI VERSÁMOS 

No dia 8 do corrente festejou 
seu natalicio a Exma. Sra D. Es-
fuer Bruno virtuosa esposa do sr. 
Virgilio Bruto, agricultor residen 
te neste municipio. A distincta 
anniversariante e na baila ltalia, li 
gada por alto grão de patentesco, 
a uru dos membros de grane e des 
taque do parlamento italiano. Por 
motivo do seu feliz natalício, a dis 
tineta senhora recebeu innumeras 
felieitaeies das pessoas de sua a-
Usada as quaes juntamos as da no 
ssa folha desejando-lhe felicidades- 

-a 9 do corrente a Exma. Sra. 
D. Laura Paiva Bonilha, esposa 
do sr. Fernando Bonilha. 

NASCIMENTOS 

Acha- se enrrequeeido o lar do 
sr. João Gavião nosso particular 
amigo, com mais um robusto 
menino que na pia baptismal dia 
mar-se-a Josê. 

Nossos parabens. 

FESTEIROS 
Para promoverem a festa da 

padroeira no anuo proximo foram 
nomeados os Sr. Oetaviano Azeve-
da e D. ,Maria IzabeI Porto. 

VENDE-SE um carro para venda 
de leite, com arreio novo e com 
pleto. Trata-se com Edgar Por - 
ou Antonio Eleuterio dos Sant», 

Ladeira da lvtizericordia og 
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Credito FABRICA DE CHAPEUS 

de 

Paulista VICENTE GIAMELL ARI 

V- -231.----A A.(4---4 

t Café São Paulo 
• DE e- 

e; G. P, MOREIRA & IRMÃO Fazendas calçados roupas 

4, Quereis beber um bom café é só do 
Moinho (GUILHERME»

las relogios colchões espe- 
feitas chapeus moveis ma- 

lhos etc. 

RUA DR. 41C10 MALTA N. 13
Rua Direita núm. 60 sobr. 

Eduardo Denis 

sik Casa Syria Bazar Syrio ,... 1  AMADEU GARBOCCI 

* MATR1S: FILIAL: Empreiteiro e Constructor 
* AV. Cel. Carlos Praça C. Frontin 

* 
Porto 
Tel. 13 Tel. 57

Deposito de cal, vende-se 

(fg JACAREHY por atacado e avarejo. 
* Fazendos, armarinho modas. Espe- 

cialidade em tecidos finos Grande sec- Rua Prudente de Moraes, 3 
a ção de calçados para homens, senho- 
r ras e Creanças. JACAREHY 

***************G* U4 ****** 
Moyses Rustom 
Fazendas armarinhos novi-
dades. Seccos e molhados 
generos do paiz e extrangei 

ro bebidas finas 

P. Raul Chaves n. 4 
JACAREHy. 

JACAREHY — E. São Paulo 

Especialidade da Fabrica:. Chapeus de 
Senhoras. Ttabalhos garantidos em 
reforma, lavgens, de chapeus e 
todo o serviço concernente a 
arte. Approveitem os nossos 

preços 

R. Alfredo Schurig 50  LR. 

João B. Cambusano 

Off icina de encadernação 
douracão e fabrica de ci ua 
dros. 

Rua Dr. Lado Malta n, 49 
JACAREHY 

*************** 
 Tinturaria Chiliiica 

"Jacarehyense" 
Lava-se e tinge se lã, seda, algo 
dão, etc, dispondo para isso 
de pessoal habiiitarlo e °plinto 

material 

Frederic ) Giglio 
Rua do Carmo, 38 

JACAREHY 

Jacarehy —o— E. S. Paulo tz. 

)<4 VÃ-4VA* 

***:************0*************************:i 
* 

JACAREBY 

Syhiln 9.1)/ 9,Ap lin 
TRABALHOS de MARCENARIA 
executados com arte, capricho e 
esmerado gosto. Preços razo is. 

P. Conde de Frontiu 

MCCeteC Deeee

o

M 
e 

JUCY MADID 
o e 
O Estabelecido com grande e) 
eLoja de Fazendas Armari- 04  

nhos e Novidades leva ao 14', 
12 conhecimento de sua nu-.,  

merosa freguesia e do po. C^P 
• vo desta cidade e das ci. e 
O dades visinhas que esta ia_ 

• zendo uma GRANDIOSA 
o VENDA de todos os arti-

(20 
gos que tem em stok 

o 
e -200 contos— e 

, A toda r!f"jez e Proultidão, Clovis Cruz t de mercadorias serão vend 
e a Prado. Pre;os modicos. qj das por preços de assombro ep 

k• 

Armazem de Secos 
e Molhados de 

'Wide° gr ande (9:1An 

Bebidas conservas generos almenticios etc 
Praça Raul Chaves, — JACAREHY 

CASA MERCA DANTE 
Fundada em 1864 

Fazendas, armarinho, • roupas, calçados, 
chapeus de sol e cabeça, perfumarias, 
artigos de papelaria, machinas de costura. 

Rua 15 de Novembto 3 Telephone 129 

Perto dos Quatro Cantos 
JACARZHY 

MANOEL DA SILVA 
Seccos e Molhados, fer-
ragens, louças, bebidas 
nacionaes e extrangei-
rabi  talhas, materiaes 

electrios etc. 

Rua B. de Jacarehy, 
JACAREHY 

4.41111'sjo   

• 5u1V-,40.4° "":::"Pf ames .ii .AIS E 

Copiwz marhina ? fazem-se com 

,gsrlpterici Sua J. Bondado 5 F41 JACAREHY ot, 
e aougoestow 


