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O candido Rabbi, o Nazareno, 
Na cruz, momentos antes de expirar, 
Lançou á multidão 2LU1C triste olhar, 
E, maguado. fazendo um leve aceno, 

o 

Dissêra: "Pai Celeste, ao mal terreno 
Dai um remedio prompto e salutar; 
Perdoai aos que pretender massacrar 
Meu sentir, que traz um viver sereno. 

No entretanto os seus perfidos ministros, 
Quando encontram qualquer adversario, 
Dizem logo, com ares tão sinistros: 

"Eis um ser perigoso, extraordinario!. 
"Lancemos o seu nome nos registros 
"Do Index, e mandemol-o ao Calvario. 

Mogy das Cruzes, 19 de abril de 1910. 
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Marcolino Freire 

Deixou temporariamen-
te a direcção de nossa 
folha, o nnsso infatigavel 
companheiro de trabalho, 
Marcolino Freire, que no 
estreito espaço de tres 
meses, prestou com a sua 
penna dextra, relevantis-
simos serviços, estando 
sempre ao lado da paz, 
da ordem e do progresso 
de Jacarétu. 

Ao bom e leal amigo, 
ex-companheiro de metas, 
esta Redacção curva-se 
reverentemente agradeci-
da. 

A IMMACULADÃ CONCEIÇÃO 

(CONTINUAÇÃO) 

O parto de Sant'Anna, 
pode-se dizer affirmativa-
mente, que embora fosse 
conforme a fQrma e or-
dem commum das outras 
conceições, a grande vir-
tude divina lhe tirou toda 
a imperfeição e desordem, 
deixando á Natureza so-
mente o preciso e neces-
sano, para que se submi-
nistrasse a matei-ia neces-
sarja para a formação do 
corpo de sua filha. Um 
dos elementos que influi-
ra poderosamente em 
Sant'Anna, era a graça; a 
Natureza somente deixa-
ra naquilio, que era ne-
cessario para que esta 
sublime Filha tivesse ver-
dadeiros Paes naturaes. 
Resumindo, direi; houve 
diferença no parto de 
Sant'Anna dos de outra  

creatura, porque. confor-
me dizem os theologos 
antigos, esta mãe não seu-
Lira nenhum abalo no seu 
corpo, ficando tão suave 
como si não tivesse nada; 
as dores, por um milagre 
Divino não existiam. Pas-
sado o tempo desta con-
ceição, Sant'Anna ficou 
tão esterii, como antes 
era, porque não se lhe 
accrescenlou qualidades 
novas ao seu antigo tem-
peramento. Maria Santis-
sima nasceu aos oitos dias 
do mês de setembro de 
5185 da creação do mun-
do. Quando contava trez 
annos, foi por ordem de 
seus paes internada num 
collegio, no qual se edu-
cavam em santoseostumes 
as dorizellas nobres, es-
senssialtnente as primo-
genitas da Real Tribu de 
Judá, e Sarcerdotal de  

Levi, até chegar o tempo 
do matrimonio. 

Maria, se conservava 
sempre em estado de per-
feita humildade, obser-
vando ccm animo calmo 
todos os preceitos Divinos. 
Por documentos daquel-
les tempos, e mesmo Ma-
ria de Jesus assim des-
creve o perfil de Maria 
Santissima, que eu copio 
fielmente:—Era na per- 
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feição e belieza do corpo 
a mais formosa e perfëi-
ta creatura que houve e 
nem hade haver no mun-
do. A estatura era maior 
que a ordinaria daquelia 
edade, mas delicada, gar-
bosa e perfeitissima; o 
rosto mais comprido que 
redondo, nem magro nem 
gordo, mas proporcionado 
e engraçadissimo, a côr 
branca com alguma pro-
pensão ao trigueiro, a tes- 

ta espaçosa, as sobrance-
lhas bem arqueadas, os 
olhos grandes modestos e 
eycessivamente engraça-
dos, de côr entre negro e 
verde, o nariz delicado, a 
bocca pequena, os beiços 
rubicundos, e neto grossos, 
nem delgados; e finalmen-
te toda dia era tão per-
feita, formosa engraçada, 
que ao vel-a causava ad-
miração e amor, mas mis-
turados com um respeito 
e reverencia, que attrahia 
e suspendia os corações 
com uma suave venera-
ção, e ninguem avia, que 
não experimentasse em 
si influxos celestes e mo-
•vimentos Divinos. Os ves-
tidos eram de côr de pra-
ta escura e cinzenta, ali-
nhados sem curiosidade, 
mas com grande limpesa, 
e honestidade.> 

(Continua) 

JOSÉ MACHADO CLARO. 

1— 

Nós 
Com o piesente nume-

ro, terminamos o nosso 
primeiro trimestre de Ju-
ctas. 

Estamos cobrando o ati-
no de 1910. 

Todos, pois, que nos 
Lêem dispensado os apoios, 
pedimos que nos auxiliem 
com a importancia de 
suas . assignaturas, para 
sem perigo de naufragar, 
conduzirmos o barco com 
o mesmo programma, em-
bora com nova direcção. 

Estamos certos que 
assim sendo, proseguire-
mos na mesma trilha em 
que está traçado o nos-
so jornal. 



procura praticar. A' noi-
te, quando a lua vae alta 
e a mocidade ingenua 
folgazã busca nas cordas 
napolitana.s entreteni men-
para algumas horas, elle, 
o famigerado bandido, ao-
mente procura saciar um 
desejo infame, muito em-
bora saiba que mais tarde 
roubem doridas lagrimas 
de mãe. O rniseravel não 
consulta em sua consci-
encia. o papel infame que 
pretende praticar, porque 
o infame desconhece a 
infamia! 

Eis que um dia, á face 
da terra, um novo crime 
se kpresenta! E mais uma 
que a massa vil da pros-
tituição se augmenta! E' 
mais uma seduzida por 
Baccho e entregue aos 
braços de Morpheu, que 
terá como coberta, a eu-
pulo do firmamento, e 
como aconchego, as frias 
pedras da rua! 

A justiça da Letra falta, 
o Monstro nega a sua 
infamia; e quando a mor-
te tomba-o na fria campa, 
ainda a sociedade corru-
pta, sem criterio, di:--
U'oi urna boa creatura! 
quando a Verdade só per-
mitte que se lhe diga:—
Foi uni infame! 

Mc., 14-1910 

A. D. RODRIGUES.  

- -e' 
Noticias vindas por te-' 

legramnia, sabemos que: 
o sr. .Josino de Oliveira 
Miragaia, irmão do nosso 
amigo Arlindo Miragaia, 
foi atirado na Estação dos 
Andradas, (Linha Soroca-
bana). O sr. .Iosino, chefe 
da mesma Estação, acha-
se em estado gi-avissimo 
em Avaré, na Santa Casa 
dessa cidade, e declara 
que foi um tal Nhonhon 
Seabra quem o tirou. 

O nosso amigo, sr. José 
Borges, teve o radiante 
prazer de ver o seu lar 
engalanado com o nas-
cimento de um robusto 
menino, que ao tomar as 
puras aguas do baptismo, 
receberá o nome de João. 

Os nossos parabens. 

A Nolicin 

II  

be 
Para cooperar, como 

pedes, collaborando para 
«A Noticia» é pecizo que 
espandidas sejão as icléas 
que nos inebriam, porisso 
é justo esclarecer que 
contra a casaca fradesca 
levanta-se impavido ogo-
verno do Marechar Her-
wes que vem seguir os 
exemplos do i m mortal 
F'loriano Peixoto. 

Acceita rido á minha op-
pinião, voltarei as lides 
da imprensa, das quaes 
estou afastado ha muitos 
annos e não sei se ja-
mais trilharei as encru-
zilhadas tortuosa`-, que te-
rei de novo a seguir. 

Igaratá, •2 de Abril (Te 
1910. 

AMARAL FRANÇA 

JUNTA REPUBLICANA 
Sob a presideucia do 

dr. Pedro de Toledo. es-
teve houtem em sessão a 
Junta Republicana cio Es-
tado. 

Foram submettidos á 
deliberação da 3unla, mui-
tas consultas das Juntas 
Municipaes, sobre a ori-
entação que devem assu-
mir na direcção cio par-
tido, em face das moções 
de solidariedade e apoio 
que lhe trazem os chefes 
civilistas, que, declarando 
a questão das candidatu-
ras urna questão vencida, 
com a eleição dos si-s. 
marechal Herrnes e dr. 
Wenceslau Braz, procu-
ram trazer o seu presti-
gio ao pai- lido republica-
no vencedor. 

A Junta Republicana. 
do Estado não aconselha 
a repulsa às approxima-
ções dos que ale agora 
degladiarani do campo 
opposto, mas certo é que 
ás Juntas Municipaes or-
ganizadas, não serão ar-
rancados os direitos con-
quistados, e continuarão 
a dirigir a politica dos 
m u nicipios. 

As Juntas locaes po-
dem acceitar os elemen-
tos que lhes convierem, 
sendo tambem certo que  

por ingerenca directa e 
voluritaria, a. Junta do 
Estado não lhes sub-
trahirá a força e o pres-
tigio de que gosam. 

E isso é consequencia 
enevitavel e logica da con-
ducta que para com a 
Junta do Estado manterá 
em seu governo o presi-
dente .&eito,màrechal Her-
mes da Fonseca. 

Este dirigirá os desti-
nos da Nação, na parte 
que toua ao Estado de 
S. Paulo, com a Junta 
Republicana, e esta por 
sua vez só reconhece as 
Juntas Municipaes. 

enfermos 
Acha-se enfermos, guar-

dando o ]ito, os seguin-
es si-S., nossos amigos e 

assignantes: 
Bruno Eboli de Olivei-

ra. residente na Penha de 
França., Ildefonso Barbo-
sa de Mello, nesta cidade 
e d. Deodelinda F'erreira, 
destincLa professora em 
Igai-alá. 

A' todos, alrnqjamoshre-
''e restabelecimento. 

remio Jacarëhyense 
La ,Dirclo ria, tive-

mos a honra de receber-
mos um amavel convite; 
para assistirmos a par-
tida da nça.bto que se rei-
usará no dia 30 do cor-
rente.. no vasto salão da 
Sociedade LiteraT:ia. 

Agradecendo o convite, 
lá estaremos. 

Pede-'nos o sr. Presi-
dente do «Centro Opera-
rio Beneficiente» a se-
guinte Publicação: 

No ultimo numero do 
«Jornal- deste «Centroa 
publicou-se com varias 
incorecções a collabora-
eão de H. B. 

Entre outras, bem visi-
veis ao leitor inteiligente, 
notam-se a expressão 
« mais infima por «infima» 
phrase «por u'io sabe,' que 
ha» em vez de «por saber 
que não ha», e a falta de 
accento na palavra «Às» 
com que começa o ultimo 
period o». 

O JORNALISTA 
O papel da imprensa 

não é de um dia, mas de 
todos os dias. Sua acti-
vidade não deve nunca 
enfraquecer, sua consci-
encia não dobrar-se nun-
ca, sua vigilancia nunca 
adormecer. Ha descanço 
para todos as outras fun-
cções, não ha para a irn-
prensa. A fadiga é pemit-
tida em outras partes; 
aqui porém. ella nunca 
deve se manifestar. 

E' preciso estar acor-
dado ernquanto ou ti-  o s 
dormem, em meio da in-
diferença e da apatnia; 
é mister coservar o ca-
lor das proprias convi-
cções, a energia de sua-
alua, (lespresar a calum-
na, arrastar desgostos, 
fazer face as hostilidades, 
luctar contra o odio de 
uns, contra o desleixo dos 
outros e até contra as 
injustiças dos proprios a-
tu igos. 

A imprensa é a co m.-
missão permanente dajus 
tiça popular no processo 
summario da opinião. 

O Infame 
Eu-o encostado á esqui-

na. Traje elegante, gra-
vata vermelha; tem a ben-
gala girando aos dedos, 
não tem parada, colíoca-
se em attitude arrogant, 
torce os bigodes. 

Seus olhos percorre ins-
tantaneamente por todos 
os lados e quando alguem 
passa e cumprimenta-o, 
responde com toda ama-
bilidade, mostrando uma 
extrema delicadeza, quan-
do elle é simplesmente 
uru infame! Os homens 
ao vêl-o naquelie lugar, 
parado, dizem-n'os: - A-
queile individuo está al'Ii 
atirado á alguma conquis-
ta; outros logo dizem: é 
a viuva de fulano de tal; 
é aqudlla orphã que mora 
ali, em frente... Assim 
prosegne a sophisma, em-
quanto elle,  . miseravel 
bandido, procura disfal-
çar-se para não se perce-
ber o ridiculo papel que 



X Notícia 

Atino 
Semestre 
Trimestre 

PARA FÓLIA 
Anuo 
Semestre 
'trimestre 

SECÇÃO LIVRE, linha 19200 

ANNTJNCÍOS a conyencionar 

Todas as publiôações se-
rão pagas adiantadamente 

Numero do dia $200 
» atrazado *400 

REDACÇÃO 
Rua Direita, ir. 14 

Os srs. assi,£rnanies não 
terão direito sínão a ui só 
NUMERO da folha, tendo o 
que exceder que pagar de 
accordo com o que acima 
fica dito. 

Não se restituem auto 
graphos 

NECHOPOLE 

Um dos passeios mais 
pittoresco desta "Athenas 
Paulista", é sem duvida 
alguma, ao alto do Carmo. 
Nesse pequeno retiro da 
cidade, os passeiantes, 
após o labutar insano de 
todos os dias, vam algu-
mas tardes gozarem das 
suaves brisas que perpas-
sam pelos espaços. Lá, 
é que o observador es- 

U planando ás vistas pelo 
horizonte infindo, admi-
ra o sublime espectaculo 
que apresenta á Natureza. 
Entretanto, uma deshar-
monia vem alterar esse 
passeio: é não existirem 
uns bancos pira sentar-
se folgadamente, 

Appelamos para o in-
cansavel Sr. Joaquim de 
Andrade, que mande col-
locar uns bancos; não 
fará nada de mais. 

Obzequiou-nos com 6 
garrafas de Superior Vi-
nho Malaga, o nosso a-
migo Raul Porto. Gratos 
e. .. repita a dose. 

Liga dos Estudantes 
O nosso amigo, Poly-

carpo Silveira, teve a gen-
tileza de nos comrnunicar 
que acaba-de fundar nes-
ta cidade uma liga dos 
estudantes, com o unico 
fim de cotnmemorar  As 
datas nacionaes, promo-
vendo conferencias., 

Foi acclamado proviso-
riamente sua pessoa, para 
o cargo de presidente e 
orador offlcial da referida 
liga. Gratos pela parti-
cipação. 

Junta Republicana 
Cha manos a attenção 

dos nossos leitores, para 
o artigo que em outra 
pagina publicauos com 
a mesma epigraphe desta. 

Secção Livre 

Sr. Redactor d'Á Noti-
cia». 

Deparando hoje com 
uma correspondencia in-
certa no jornal «Cidade 
de S. Paulo» que se pu- 

blica na Capital do Esta-
do em a qual se acha en-
volvido os nomes dos a-
baixo assignedos, decla-
ramos ao auctor de tal 
pasquim, que com relação 
ao que diz respeito ao 
ex-prefeito, que continua-
mos a ser amigos do 
mesmo e desafiamos ao 
pasquineiro da «Cidade 
de S. Paulo» vir provar 
o contrario. 

Com relação a nossa 
frequencia em casa do sr. 
João Ferraz, declaramos 
que não temos que dar 
satisfação a quem quer 
que seja, neste particu-
lar, visto que não abdi-
camos dos nossos direi-
tos de frequentar a casa 
de qualquer cidadão; so-
mos bastante conhecidos 
nesta cidade e todos sa-
bem que nunca fomos 
bajuladores. 

.0 auctor da correspon 
dencia «pasquim,» diz que 
brevemente voltará para 
tratar dos pasquins dis-
tribuidos nesta cidade, e 
do nosso nome, cá o es-
peramos, tuas, pedimos 
que tenha hombridade de 
assignar o nome para sa-
bermos com quem trata-
mos, pois, pelo que se de-
prehende da sua primeira 
correspondencia, mostra 
que o seu auctor é algum 
individuo sem brio, sem 
dignidade e de caracter 
baixo e infame, pois, pro-
cura por de traz do anoiiy-
mato, ferir a honra alheia. 
Tira a- mascara e volta, 
pois não queremos discu-
tir com nenhum sem ver-
gonha. 

Com a publicação des-
tas linhas, sr. Redactor, 
muito penhorados ficarão 
os abaixo assignados. 

Jacaréhy, 28 de abril 
1910. 

lluinbeto TTernhianini. 
João da Cruz Mariano. 

Eu abaixo assignadb, 
declaro para os devidos 
effeitos que n'esta data, 
retirou-se da firma Porto 
& Irmão, estabelecidos 
n'esta cidade, á rua Di-
reita, com seccos e mo- 

lhados, o socio José Ma-
nuel Porto, pago de seu 
capital e lucros e livre de 
toda e qualquer respon-
sabilidade. 

Continuarei com mes-
mo ramo de negocio e 
assumirei toda a respon-
sabilidade pelo activo e 
passivo da extincta firma. 

Para clareza ai andei 
passar a presente decla-
ração que assigno. 

.Jacaréhy, 17 de abril de 
1910. 

RAUL NOGUEIRA PORTO. 

Concordo. 
Josi MANUEL PORTO. 

BOM NEGOCIO 

Vende-se ou arrenda-se 
unia Padaria situada na 
rua Barão de Jacaréhy, 
com uma numerosa fre-
guezia, consumindo men-
salmente, -60 saccas de 
farinha no mininio; mon-
tada com todo o capricho 
e utensilios precisos.. 

Quem a pretender, é 
só chegar e trabalhar. 

Ponto optirno e muito 
acreditado. 

Dirigir-se ao proprieta-
rio João Baptista Junior, 
Rua Barão de Jacaréhy. 

.i? VISO 
Novos impostos 

De ordem do Sr. Cláu-
dino Antonio da Carnara, 
Coilector Estadoal desta 
cidade, previno aos srs. 
interessados que, no cor-
rente mês, se procederá a 
arrecadação dos seguintes 
impostos: capital commer-
ciai: capital sobre empres-
timos: consumo de, aguar-
dente; tmmovel rural e 
empresas industriaes. 

Findo o prazo, será 
addicionada a multa, de 
accôrdo com o regula-
niento aos contribuintes 
remissos. 

Coilectoria Estadoal em 
Jaearéhy, 1.1 de abril de 
1910. 

O Esorivito, 

João de Siqueira Leite 

Expedi ente 
Preço das assiguaturas 

PARA A CIDADE 
5*000 
3*000 
2*000 

6*000 
4*000 
3*000 

Após cruel padecimento, 
no qual foram improficjuos 
todos os recursos medicos 
e os carinhos da farnilia 
que o idolatrava, alou-se 
para as Regiões Ethereas 
a alma daqueile que éin 
vida se chamou José Ma-
riano Baptista. Tinha esse 
venerando ancião 64 au-
nos, O prestito funebre 
teve lugar no dia 926 do-
corrente, saindo da Rua 
11 de Junho, em demanda 
do Campo Santo.. Ao bai-
xar á Campa n: 15947, 
quadro 14, o cidadão Be-
nedicto José de Siqueira 
cortou o silencio fazendo 
ouvir urna sentida ora-
ção, com o thema: O que 
somos hoje e o que sere-
ffios amanhã. A' ineonso-
lavei familia, os nossos 
profundos pesames. 



CAIXA PAULISTA DE PENSÕES 

Souza & Irmão 

Armazem de Seccos e Molhados 

NSbt estabelecimento corninercial se encontram sempre em deposito por preços modicos, 
Queijo Romano, Mineiro e de todas as demais qualidades, Louças e Ferragens, Armarinhos, 
Fogos, especealidades em Vinhos. Tambem tem em deposito o Afamado Balsamo Oriental já 
conhecido nesta prtça. o poderoso medicamento para curar' com rapidez toda e qualquer 
molestia. Para fazerem um juizo da nossa casa é se certificarem da verdade é só fazerem 
uma visita que ahi verão a realidade: barato, bom e sinceridade. 

Ladeira da Avareby JACARËF1? 

A '\oIiei 
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TYPOGRAPHIA COMMERCIAL 
JV~4 

E'PE1Afl1A--TinLeiros, caneta de todas as qualidades, reguas de pau e de ali'-
minium, Cartões á pliantasia, enveloppes, livros em branco, lapis de to-
das as qualidades, etc. Objectos para Grupo Escolar e escolas isoladas. 

1' Y I'OC R A P11 IA—Nesta bem montada typograpl?ia executa-se todo e qu31quer 
trabalho concernente á arte como sejam enveloppes e papeis marcados, 
facturas, rotulos, etc etc. 

LflGO iM M.E71kJZ 

JACARÉHY E. de S. Paulo 

Sodas inscriptos em 4i meses 
» »• em Jacaréhy 

Capital subscripto pelos sacias existentes 
Fundo de pensão e reembolso  

56.474 
120 

26.261:390$0011 
2.3924:530$532/ 

a PRIMEIRA do Brasil e a QUINTA do Mundos Agentes: Á. MORAES e A. DIAS. 
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