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. . . i. . . 
ardo de amparo e protecção. i terceira região do eesino, vinda de Minas Geraes a liou 1  
A .tercen a . reg Ao, do en- Icomposta dos srs. dr. Ctsat ra e a gloria de haver 611111a 

sina conoegiric concentrar em Costa, professores Armando primeira onde . Mallife8t0tne 
Tiltlbaté, alé111_ d.,!S esCOWros Araujo. Juvenal Silva, irito a idéa.cle libertar-se o Brasil 
ile..Caçapavii, Piqucte, :3 Jo Barb Si, Marcondes de Qin- do jugo portuottez, proflainan• 
SE;, Eugenio de AI H rn, avo dros e Arthur: Bchn que tive dose a sua Crdeperidencia. 
ra rema, Jaca( eb v • mo abyfia' caos a satisfseção de ver aguei- Eia 1789 fizeram alli alguns 
tia, Jambeiro, B-uquira, Santa Te conjunto arnionico de patriotas uma conspiração com 
iB anca e Quitiorn 'sé os de cie:inças .desfilando garrida. o fim de proclamarem o gr 
_são Luiz d i Par..hytinga -cuja 
cidade 'li ta nove leguirs da 
de Taubaté e iaid é servida 

i 
, p .ir estrada de Forro. 

. Foi pois, iios iligenies esfor 
vis da rl gira com missãO da 

: 

Grande - e festiva é' a lio- gencia extraordinaria do gram.  f 
menagem que Jaca rehy pre.•  de José B ini ínvio de Á nitra-
parou, para hoje coinmenia- de e Silva, o patriarcha da 
rar a passagem do primeiro nossa emancipação politica 
centenarto da 110SS1 indepeir Gloria a [removia jato! vi 

'lavei dos Aloiradas i dencia. . 
Não haverá por certo no- Gloria tambein a ille111 ria 

trituro recanto do Brasil, por do extortn-perador.  do Brir 
pequenino que seja, que hoje si] a quem a nossa Lati ia 
não exhulte de contentamemo, beindicta deveu o grito de 
e, em frenitos de - enfia:sia.; dudependencia ou mortes 
mo não levante IlASaMIC á une- Cuja COé rasgou os ambitos 
mona daquelles que em 7 de igootos do infinito indo CT 
Setembro de 1824 concorre- toar os esforços e o saeriojcjo  
rano para a realisação- do fac- sublime de Tiradentes e seus 
to historiou do acontecimento desvelam ado3 eianpanheiros 
grandioso cujo eentenario lio-  na mal lograda jornada tentada 
je festejamos. em 1789 para a nossa. indo . _ 

Já antes daquelle metnora• pandemia ,politica. • 
vel »ia, muitos ma tyres da O grande Barão de Maca- 
nossa liberdade, sonharam coai Inibas em. um doa seus livros 
esse grande ideal, que só coa- didaricos tratando dos factos 
verteu-se na mais sciutillan que antecederam a ludepen 
te di,s..- real:dades, devido a  i  delicia de nossa Pátria, assim 
vontade . énergica e a intelli- se exprimi(); «Coube a Pro• 

As Festas Festas de Hoje 

3; IGOIT,111,  

RECUERPO 
Ioda holden) tudo lembra 
Nas entibias verdejantes, 
Da bella Piraturinga 
E terra dos bandeirantes, 
Partio do labio imperante; 
E das manas á cidade, 
Nos riachos esoachoantes 
D brado de liberdade 
&influi altizonante; 
Nos: arrola o contra-forte 
C.,,n grande celeridade 
Iriado de lealdade 
A judeftendencia ou morte! 

' 

mente pelas ruas de Linha. 
Aos paladinos das grande' 

st.s da Pátria, consignamos 
nestas despretenelo9as linhas, 
as nossas felicitações 

Si o miss Brasil rim ido 
tivesse a diz nonos a trc 2t, 
all,iptad 1 a grand usa croaçáo 
que Rade() P.•wi•r, com 1x-
traordinatia fi Ilcidade poZ 
pratii a 'na l'e- 
bentos i attiotieos, as iii as 

esperanças da Ri - na q ;e ti• 
vemos  a  alegria de ver et ti-
centradas eiti Taid 

27 do inez findo, proporc.o-

liarialli-110S-  o dujli d eu 1 ir 
siasmo e Os nosio« ci ir.:çõ. s 
de brasileiros cies da,  g- ii-
dasas da Patria cx.remerida, 
pulsaria ai em nossos ocd os 
em catadupas de iiblisorimi-

vel 
Felismente accoi dano s, e, 

para refazer o tempo de Te 
thaig'a em que vivemos al-
guns anuns, a t'otCeitÍ Çã) 
dos 'escoteiros na vcsiolra et 
dado do noite alai no i está a 
demonstrar a efficaera 110 pi 
verbio antigo co querer e 

pode,, 
<-5- Despertamos um pouco lar 
de é verdade, mas. as aspira-

ções e solicitude -em que se 
acham 03 poderes- do Esindo. 
e „da União e a bira volitaiv 
que se verifica nos preceptores 
dos jovene•escoteiros, tud 1 nos 
faz acreditar' que dentro em 
pouco tempo -a nossa Paula 
adorada, não terá que invejar 
outra qindquer iniçã., do muu 
do em relação ao escotismo 

Corroborando feta assei ção 

—falia-nos bem, a grande con- 
te 

teutração em Ta bate e a gran- 
de. força de mascul s -estorç  is 

empregados para c. mios gar-
bosamente desfilando pelasruas 
da formosa terra de Jaques 
Feliz mais de 700 escoteiros, 
de ambos os si xis. 
E os futuros soldadas do Bra-

sil pareci-Mn-  ter já em seus co-

rações infan e o. arma com 
prehensão dos deveres para 1:0111 

a  Rittii4. 

Marchavam garbosamente ao 
saro estriante dos clarins e tu 
far dos tambores, levando em 
Seu centro rodeado de iodar 
fitas de boiara, o atui verde ia' 
vil hão do Brasil, que, em lu' 
mandrose garboso como velas 
pandas batidas. por .brisa a ai' 

viçarefrasi  distendia as suas do.  

liras sobre as eabecinlias it.' 

fautie, coma um pullio sacro.  

veruo republicano; mas, seu" 
do por um dos conjurados, o 
infame Joaquim S Iverio dos 
Heis dennuciada- a conjuração, 
foram immediatamente presos 
Joaquiin da Silva Xavier, cot 
nhecido Pelo • alcunha de To 
radentes e varies' outros, entre 
os quires o mavioso poeta Gora.  
zaga tão conhecido pelo no-
me de Dirceu pelos seus ter 
uissimos versos á sua baila 
Marina. 

Tiradentes tomo o mais 
ousado e activo dos conjura-
dos, expiou na forca o Itobre, 
e santo desejo da liberdade e 
assim foi suffocada a primci• 
ra aspiração do Brasil para 
SUd iudependencia! 

Mas na terra brasileira uma 
vez regada com o sangue de 
martyr da liberdade, mio tar-
dou a germinar, crescer, met 
ditar e Molificar a arvore da 
mitependencia». 

Cube a M mias a tentativa 
da reatisação desse ideal, po, 
rent, a S. Paulo coube a Or. 
ri a imperettivel de preparar a 
apotheose final que ficou gra• 
vodu em letras de nuro nos 
fastos da historia de nossa 
Palro, I 

- Gloria ao Brasil I Gloria 
aindc a São Pardo, berço que,_ 
rido dos Aloiradas o dos arro. 
jados„ lia odeio antes . 

Jacarehy, 9-922; 

P. 

Ide 83tembr0 

Sileirek! Não tur beis na paz 
da morte 

os manes que o Btazd giras' 

esquecia ! 
E' tarde 1 Eis que espedaça a 

lousa fria 
de um vulto veuera-ndo o 

braço forte-!-- 

Surgiu I A magestade traz no 

porte, 
onde o astro da gloria se irra• 

• dia.... 
Vem, grande Andrade, advil 

raiaste: o dia 

Á , ) 
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Vem Pua ir a) da Patr:a ri leu J reareliy, 2 de S2te i br.. 
transporte de i92 

e soluça 1 — O que tem? E 1- 

Cobre a frirntc brilhante.  de 

Recua ?1 Não se apressa e 13 
• vir salitrai-a, 

o que rabi: 

berri 

seus pr _duetos para o Rio 
' arelty.  .yai mandar os 

Cood ii, proprietarto .da fa 
— O industrial sr. Nu Liberto 

Wrica aí tua l,1í b se-mitos; 

eXPOSICÃO .NA 1-1NAL 
J ão Fem.z pr., feito 

J t de •sere4n 
expus t -no gra otlt e. Cairei] 
itacional. 

AN NIV EIZSA RIO , Seis 
am.o t de exi deacia, comple• 
tini na di IA de Ag.s to, a 
g ¡lanhe menitia Mi ti Alice, 
aturolissima litira to,ii  s',a, 
Ii SO  amigo Cyjaeo M.ttleit•os 

• Par bens e to I fe ;cidades. 

NOTICIAM . CON.:X.10 DR. BÉN DIU 
.. TO PEREIRA. DOS S A N TOS 

. RECONHECIM.ETO — -A ' Para Ia-ul  i  ver 'assar a 
• Com-missão Directora: tu Par- data natalicia de Sua.  titilo:i- 
lido Republicano Paulista ri.,  da solo M ria Alice, estc• 

• conheceu para .. membro d ve entre 1051 101111 is0 aat'01"?' 
11-,.1te C rieg 1 le. 
Pereira  (1.S Surdos,  vie,ari 
di pritochia do Braz, • nos 

-.heti net c tremulei e ir In 
41- s be las to partir Lltai 110 clero 
brasi:e.ro 
• -Visiia:nol-n. . • 

LAR ESI" FESTA Acho- 
se em fesia o lar da.noseu ami-
ga st. üzorio tia Cindia Pia - 
to  e de sua Exma. consorte, 
(1, Dertuecilia .•S-itruis Pinta 
com o nuscirneute de• tin„ ro-
busto_ incarno que reeebeta 
ni pia baptismal o tionte..,xle 
Joaquim. 

parauens 

PELO ESPORTE 
E. C.  

f ko ; pois aos 12 minutos de, abandonando um:tas vezes os 
jogO Alfredo, conquista o 2 o seus.  labores e lutereses não 
olmo pauto seu-quadro, com !esquecia*se de todos os dias 
bellissimo _tiro. tf.  ~acare, visitar-me e ministrar iS os 
'reage porem seus' ataques são 'cuidados e as prescripções, 
ir u to is, 1 dos.,  Graudiu do' receitadas pelo aludido me -
quadro loc il;  apruvertaudo uma circo. 
centrada de Thébas, coimar Estendo os meus agradeci' 
Umente, livre, com tira- iti" Énentos a todos que barbem 
defensavel • conluista 1.0 desinteressadamente me visi- 
urde° ponto do seri:medito,. taram trazendo o consolo ne• 
D..bi a. pouco terinida :o 1.o casario a minha familia. 
-empo.  R :começado o jogo, os A todos me confesso eter• 
lo Elvira continuam 'no ata-  ritimetite grato. rogando ao 
que quando faltavam-15 'mi- poder supremo que  os  ampare 
nulos; Beliniro brilhante c 1.13eliche. 
esty:o conquista o- 3.0 e •ultt' Jacurelly,'Setembro, 1922. 
roo ponto da tarde. Armando de  11/acedo

Os locaes reagem, porem a 
defesa • elvirista, _ defende•se 
bem EDITAL 

- Com alternativos de ataques . Faço publico que preten- 
di juiz termina a partida com dem casarse . o sr Pascaso 
ir resultado final Elvira 3 Calvo é.  dotia Itagyba Ozoria 

H•pacrire I. da Conceição: Elle viuvo por 
D venerd s NI, 

sias, Tratarei e  Caetáll0 tu• 
rR  01 do seu' quadro. Do ata 

C,astio Gradin in o elh 
res• Doé veutedores ale.  
lhores Retinira que esteve ex- 
traordilia'rio, optima, 
Carteio que cada dia mellaora 
niais, abandonando--  o . jogo 
pessoal, st.: ai-timo -  (rompa' domiciliaria e residente 11,1 
fleti nti ataque Silva Ma' bairro de Cachoeira, le 
cou uni pouco e Jappe precisa olaia de Caetano •Clinfib 
correr mais e perder o medo, Cindia Pinto e. de dona Ma• 
Das médios, Leite agiu bem • ria Olaria da Conceição, resi• 
Aguiar bom no__ segunda tem dentes neste districto. 
oa, Antonio brincou taurbern, Apresentaram os documeir 
O iria final agiu betu, urinei' tos It gaes. 
polinente Guinei:cindo: Ormilin Si armem- souber de algum 

tu:pedimento, deve ai:eus/ti O 
nos termos da Lei. 

Jacarelly, 22 de Agosto de 
1922. 

-• O Official, interino 
Estiras „Benedieto \anima . 

PAL DE PROCLAMAS 
reg r publico que preten• 

dem casar se o sr. Innocen• 
c't) BRUM de Siqueira: e d. 
An•milia Maria Claudina. 

pedido 

directono local o sr. Tenen-
te J Jato:dm Alves  ..de Mora, s 
Saltes. _ 

- Damos parabens ao (Une-
tona politico pela bel is.sirrui 

. acquisição qum acaba-de faz -r, 
'porquanto, o De. Moraes Sal-
fies, ao; d'oteS bondosos que 
possue de, caracter L e--' h-na-

te-tez, é um dos -relernerito.;• de 
real prestigio politica .'da .nos 
sa localidade.- 
-BAILE -- O grande-baile 

que devia ter togar boje no 
--t_Salão ‘Terdet, da (iam tra 
Municipal em hom.enagerri ao 
Centenario da nossa itidepen-
detida, ficou aireado_realisau.  
do-se por occasiãrt da Men-
guração da estrada de rolti• 
gem de S. Paulo a esta, ci-
dade. 
:FERIADO — O' sr. prefeito 
municipal 'concedeu feria& 
na repartição' alem do dia 7 
tainbem os •:dias • S e - 9 chi 
,corrente,..para que os funceid 
nados possam assistir os fes-
teiros do Centenirio, não, só 
desta cidade, cumn . lambem 

'Paulo e-Rio de -.Tripeiro, 
'RESOLUÇÃO M UNIQIPAL 

t--- A Cardara Municipal des.  
te cidade'  .de • JacirehV em 
Éressão reelisada em 2 de Se-
tembro decretou e eu  promul 
go'a seguinte:- 
-Resolução' ir I - -Fica o 

tommercio desta 'cidade obri-
gado a fechar suas • portas 
durante todo o dia 7 do cor 
reide inez, afiai de que pos-
sam todas ia' classes- sociaes 
tomar parte nos.  festejos da-
quelle dia que registe. a 
meira.  ephemeride do ceute-
navio da independencia .-bra• 
•sileira, 

Esta resolução é exteusiVa 
a tOdis as industrias kens.- 

ff puiria que Gu raivei dr, 
despotismo! 

Lá veio a co rirpr,ão ale te 
av issala! 

Não te conheço — E se 
afundi u no alrynno! 

Dr.  Feliz  X , - 7[11  Cuniter 

11~111~1~W.  

aleito de Joaquina Torres, ne 
36 atines de idade, natural 
da Hespautia, dowieilh:du e 
residente neste distrieto 110 
ballr0 110  Bain Jesus e ENIO 
legitimo de Felippe Calvo e 
de tis da Cabeça fila, soltei.  
rir, de 17 antros de idade, 
natural deite dist:lett) onde  e 

S: C H E PACA R E' 
ELVIRA 

No canapu d Hepacaré fe• 
riu-se do:1ring r comino-a .  
ção ari.:eiflopeonato da lute-
ri*,rO eheontro entre os cluis 
quadros acima_ 

Ass1stencia selecta e distine 
ta notando-se elevado mime- 
o jle senhoritas dir elite de 

Lorena 
-A's 4,12 Cmcio dá a stilii 

da. notando se a boa articula -a 
çãa da linha atacante do 
quadro elvirista . O. ataque 
do Elvira torna se de moine ri 
to.  para momento mais cerra' 
do e perigoso dando trabalho 
insano. a Lazio Messias e Phi• 

Abs 7 minutos de jog 
13elmiro cenquista o. primeiro 
ponto da tarde, sendo stiuda• 
do ,coin polirias o feito do 
sympathicp capitão do quadro 
ekirista. 

A linha do Hepacaré .vem 
auxiliar a defesa local, mas 
são baldados todos 05 seus er. t)to Pompilio Mercadante, que 

- Hepacuré belo como" da li' l36 anona de idade, viu* 
talem' populCãe de Lrena. • vir, lavrackr, natural e real' ti o 

dente neste districto, rio bair• 
rir do Itairênia, filho legitimo 
de Antimiri liatnos da Silva 
(faliecido), e de dona , Clara 

. Maria da Luz. Eilti,:4444tira-, 
de 25 minus de idade, tutu' 

. e-residente ',na Freguesia 
AGRADECIMENTO da Escada, dis!ricto de aia.  

Não • podia, de, ao dcixt.r o rareina. deste Estada, filha 
leit o onde permaneci pela ec.-.  gitima de João Muriano de 
tpeço quasi dois inezes, es' ¡ Sousa e de dona Rosa Maria 
tquocer os carinhos que desiw ,Claudina (fallecidos). 
-teresaadaniente me _ prestar-Atui Apresentaram_ os elocutuen.  
ra'eortipetente _e caridosa :eli- tos legues 
nirío - Dr...Ernygdio Das *N4 Si illguem souber da algum 
ii.fre's e o distiucto pliarrnace,u; impedimento, ',deve accusalso 

Aios  terinõs da Lei. 

iffinc00 '0  que pode compro 
metter t quadro. io 
piarco teve: que_ fazer. 

O Juiz Sr. Colo da A- A. 
C içapavense agia com von• 
tilde de agradar a_ ambos, 
deixandti, de punir 
datles„ mar ma para o Elvint 

uma a -  'fru/ rr do Hepacaré. 
A ssistencia diáinctit • 
A embaixada, esportiva do 

Elvira vera captiyada tom as 
-genti!ezas da' Directoria do 



reauser" 

0 _a. -ta. -t c) tini rersal 
Double-Phaiton com partida 

1, 11 sem partida 
Voiturette com partida 
Chassis caminhão sem partida 

4 754000 

4.454000  
4.484000 
4. m4000 

Francisco Euersio 
AGENTE 

/*ft 

A; OPINIÃO 

EDITAL BE l ROCLAM AS 

Faço publico que linde') 
dem casar-se 9 tt Je2-é Lu-

ci.) de Fteitas e dona Wri 
°ilidida de Oliveira. Elle sol-
teiro de 21 aúnes de iducl-, 
natural do dis.ric:o de Buqd • 
ra ,:este Estado, residi ate nes- 
te districto de Jarateity Lb' 
bairro do Rio Cometido -e 
filho legitimo de Mai eian 
!Ateio dos Saltbs e de ti 'na 
Maria Beuedieta dg Freitas, 
ia falleeitta: solit 
19 ann is de idade, í  -atura 
de l'indamonliau;aba in 8 
Esta, o, tesidenie neste 1 listrie 
to; no bairru 1 i 1.i0 Cu 
pildo e filha legitima de Joil 
Cortés Luz, ja folleenlo e ri 
dona Metia das ri  ?ores 01 

Apresentaram os docutneu 
tos legaes. 

Si algnem souber de algun 
impedimento, deve aceusai 
nos termos ds Lei 

jacarelty, 22 de Agosto (14; 
1922. 

O Official, 
a-4441/6 Beuedicto 

J by, 23 de Agosto de 
1922. 

O Offieial interino 

4tf_ras 13:11eui Viunna 

EDITAL 
O 1)r. Paul.) ate Oliveira 

Cota juzde Daeitte desta 
cbtode e Comarca de Jaca 
e lly, tte. Fez saber que por 

ram..iti de Somitiiin: itudrtgucs 
liostIS tire foi tioinkla a 

uu tt or 
Exulo fttent. L r. juiz de 

— j n.qu tfl Rodrigues 
I<JScl prolublni Contra  todo e 
queaquet acto ele transmissão 
griatritii tio Culitruel.0 oneroso 
tete ,etioam a sei celemados 
p.y. V ei.ur  Li gi. i • Kesst 1-
r g e ›tid LeuLer, com refe. 

eltal propriedade de. 
itoin.,,ada • retteoda •ti 

ts • s, a ntalia eomat ...a e 
iii auxt, 1J, iespt eu vos frUcloS 
e gila qaci u atue bens que 
li Stápp.....clUU.  titi SIU casal pi.8. 
6u, Iu,u5.ve ilLiVciS e timo' 

tchrs.. TAnand  ”se p ,r ler  
1.1 01 Viten') regue...se ticf- 

riu Vieuur s.ugctiti Eles 
elrarg e ua mulher, itotili 

ccaldi sé ,etros ia,  o et ficai 
do •  egrnstiu betu!, este, para 
tiue i.cLisutu reghtn), trans 
e.ioçãu iu3ciipção ;eve ti 
Gana', e on r. 1:tremia a qual. 
es tur uus O.Ans 1.4:terdes, sem 
que r.. viam fle d tudo ais 
Luquitentes ou cot tractantes 
betellulti tio  inie.ru  teor d(ste  

f:ça ito respectivo registro, gaatuita ou co, tracto oneroso 
e conforme a lei, a necessad que venham a ser ;celebrados 
tia atinceação. NestPs lermos.  por Viclor Eugenio Kesselring 
d-e-a esta, e fazendose na im• m Sua mulher, com referencia 
i'reusa h c ti, para st lenda de a sua propriedade, denomina. 
tercei: os a Freteis° publicação-, da erneadi Enatail urna ci.  
pedt-30 defirimente, ruir( gues ta nesta comarca e minticipio 
a Ma', os autos ao supplietiii-,1,08ptetiv04 iructus e goetes. 
t indepeadeutemente de de e qiiee outros bem que o suppli• 
t alado pagas as cmt ,F. ja cado, ou, seu casal, pcssue, in 
e sehy, 12 de Agosto de 1922. clusive moveis e semoventes-
Jorqu.in  R ,drigues Riso, a De. como assim disse donsfé 
R odre Horta. E ti cuja peti- e assigno este depois de lido, 
çso devidamente sellada dei !com as testemunhas abaixo, 
o despacho do teor seguinte: Eu Berizclicto Braga de Ma* 
F. A. Sim eu termos, &ft 1- quita escrivão  escrevi: Jon. , 
reity, 12-8-Q22 Paulo Costa.'quim Rodrigues Risa, lec.é 

E suudo distribuída et 21 'Mega, José Ramos Sampaio 
te Ahosto de Agosto de 1922 E para .que chegue ao coube. 
ao  Lo officio foi tomado por ;cimento de tocks mandei expi. 
termo de proteste do teor se id r o paesente edita que seri]. 
guinte: Termo dg protesto. afibrado nó lugar de cesinme 
A03 vinte e tt o (lias do tnez e publicado na impiensa local. 
t e - Agosto de mil ticv centos , Eu, Benedieto B. aga de Nies' 
e vinte e d if, nesta cilade quita esctivão cected. Jacart. 
de -Jacarehy, em meo curtiu lo hy; 21 de Agosto de 1922. 
compareceu o  Stlir. Jiiajiiii 1'et110 de Oliveira Custa. 
Rochigues Risa, e por elle' 

tu dito que na forma de ! 
sua petição retro que fica f`a•_ Quando for a S Jas tiro • 
zendo parte integrante deste fira ir o El INT 
teimo p•otetta como de fapto 

- 

p.oteste d tt m contra t .do e 
qualquer acto de transmissão UTO 22 

n'n   
• 

Gabinete Medico 
Dr. Feliz Cuisara rilho 

TRUBATE' 

Electricidade Medica 

RaiiiS X. Exame dos: ossos, articulações, c +raç'io, A Ir ta 

Pulmões, com especialidade pira o estuch da tuberculose 

esophago, estornago, duedeno, intestino delgada, appendice, 

intestino grosso, recto, figedo, vesicula biliar, baço, bexiga 

rins. Radiographias e Radiotherapia. 

Correntes, d'Arsonval, Oudin. Diathertnia, Whimshurt. 

Balzarini, etc., tratamento dos rheumatism is, sciatica, pa 

ralyttab, arterio-seleroze, ectasias thts grandes vdsos, etc. 

LRBORATORIO DE FINALYSES 

Analyses de sangue, urinas, fezes, escarros, falsas mena 

latrinas, sueco gasifico, leite, bile, etc. 

Rua Marquez de Ilerval, 114 
Telephone, 8 --- Caixa postal, 59 

TAUB ATE' Estado de São Paulo ni,...“0~6,11221 



CONVITE 
Au povo Jacaruhyensu 

sk.s L IA 
CRIECO, 11UNICRISTICO  E NOTMOSO  

Dizein par ahLiQueritla Célia. . 
. .i.  U n pon o  -tarde recebi a 
que o rArary Loureiro; está • sua dal carta, em cot%  nós 

treinando ema grande. caperaw  1  ag". leee. . Na ia tem a arfa 
çit, de, desta data a 20 a onos t árcer. pois foi um lacto argm 
ser um futebolista teimve'; - 1 ni n adi), geralmente a seu 
. que o capitão Delfim Kr- I fov.ir. E po.,so altirmar •que 
Jeira da «time' dos casados;  1  t; r im•deste, ni il orientada, di-

que qutin está "treinando go DUM I.  -ièra de desvairo, pois 
com muitos auspicios é o•pre• consult:i  .a d'versos• am;gos 
_sidente do Elvira; -' o- mitt.vo da .. e . tiles muito 

que c America faz um bo- jururu respondam elogiamth 
nito no melo dr,s Licutilbis a sua altivez;  porém timarg, i- 
jogadores; mente choraram a prcioaissi-

que o Dictinho Mercadante ma puacla que per 1er2ni. a 
está ficando tanto ou quanto amiga sincera que bateu a 

.Freiderichs; linda piornage:n para longe, ehi 
ue o Jacomo Amadei vai busca do re das cruzes, onde 

ear um desafia ao Primo, vae se b.inhar, esquecer dos be• 
Palestra; -: ueficios que prestou a  e-zta ter' 

que o Oliveira o sympathi- ra, apesar de não ser jatar( Ily-
da estação, disséra que o ense, e orar junto ,o lenha sa-

rtél de desaf.o delle Oliveira, grado, hen!i rir a s-ua prottc;lo 
,será ao Palamone, do seleccio-  para aqt elles que :;13 seus aini• 
Lnade carioca; ' go „ 
4-  que o Maercio disse que no Nau tens, pois. ratão de 

time' doa casados, para que queixar se d i tal que fez a 
te saia victorioso, elle dará t :ideei verb ra ;ã'. a ri-8p ito 
que tem; da eriti-a que tiz do circo. Eile 
que o Dr. Ubnatan aposta foi cimv d elo rira tal. Ver 

dobrado contra singélo em co- dade é que elle não. &rixa de 
'o os casados vencem; ser 111ht ia ato i xotico, prin 

ue o Juca Mercadante jága eipalmeide eomo .i-siii tisnam», 
zagueiro pata os casados; piirém, di r m•Ihe a laca e il 

, 

y 

 kl tado que elle pode center- queijo, e coniptelien 'ti e vão 

 

É o time» porque a sua pre• emnpreliewla, elle tem trasi 
- lecção é mais pelos solteiros; d i alguns melherallmot .s... 

que o Faustino, convidado A amiguinha, Ini de nos 
ira tomar parte no seleceia desculpar, mas O 1105S)  «Attl• 

_ idp Cjasados>, recusou-ae, laias é erijo° e não de coui• 
'legando, não ter a' mesma dês- litite;'.ip.te se, q ue muita pilde 
•esa de outros tempo; (lenge elles um dos cprómie 
que o Albar.a aceitaria o seu dalliass e jacarehyen•e quer 

nugo lugar no supradito st vel o 'irar easae  É.  Tal não 
:ecionado, si fosse  nas seguiu-  acontece; não' x i vemoa a mis 
es condicções.„; ta dos cofres muuicipaes, mas 

que domingo taimo os pai- somos sinigna do progresso, 
'ites sebre sobre o jogo •de e provamos ittsim que tatu. 
-orena falharam quasi toda; bem somos, isto C, que o 'ia 

que o Bellegarde. tem - sido fra assignmlo é amigo da ter 
tm paladino na cominissão de ra fundada per Antonio At 

II prefeitura municipal desta cidade, confiada no 

enthusiasmo que regorgita no coração do povo Jaca-

rehyense pela data de "Sete de Setembro„ proximo, 

que marca o primeiro centenario da nossa indepen-

(lenda, solicita de todos, de mandarem illuminar as 

fachadas de seus predios para maior realçar a -rimo-

men:oração da nossa emarhipacão politica e tem a 

satisfação de convidar a todas as classes sociaes para 

tomarem parte nos festejos conskntes do programma 

que será disbibuido . 

Jacarehy, 2 de Setembro de 1922.
-0r4 

João Ferraz 
Prefeit 

rX,4111Elkit 1iEE-""11 
Toll( s os serviços ty • 

p»gnaplic 5 senão 
feit...s eia limarei] y 

'7  WEI„E 

Directorio da Partido Republicano de Jacarehy, 
EM 1.o DE SETEMBRO DE 1922. 

Presado Amigo e Correligionario 
Foi designado o dia 17 do corrente para realisar• 

se em todo o Estado a eleição de uni senador na vaga 
pelo fallecimento do Dr. Manoel Alexandre de Gusmão. 

Foi indicado para preencher a referida vaga um 
politico de grande prestigio e que relevantes serviços 
tem prestado ao Estado e a Republica. 

Por esse motivo, o directorio abaixo assignado, cm 
a honra de convidar-vos a comparecer naquele dia ás 
10 horas da manhã no etlificio do antigo "Gyrnriasio 
Nogueira da Gama", munido do vosso titulo dg eleitor, 
afim de dar o seu voto ao illustre candidato. 

'Agradecidos. subscrevem-se 
Amigos e Correligionarios 

João Ferraz 
Gusmão Nogueira Porto 
Joaquim Alves de Moraes Saltes 

infeites; 
que o professor Dorothoveo 

hz ao mano Bellegarde: eu sou 
cabeça pensante e você é o 

oraço .execucante; 
que o Renato Ramos sente 

muito mão poder ir ver os jo- 
gos do Elvira, quando ganha; 

que o Anerol anda armado 
Ité os dentes, só de medo;] 

que ja vai longe estas hino' 
:entes intrigas; 

que sem mai, até ao outro 
entenario; 
que O Bellegarde ficou mui' 
contente com a volta do 

ENCRENCADO. 

tons 
A sua tiollaboração não é 

ruim, porém, està muito sal* 
guita, e tu recitariam que eu 
é que eslava me vingando. E 
como diz o EVangelho «Mar 
garitas ante potcos• 'que na 
applictieWsignifica que não 
se deve fallar -diante de um 
ignorante em cousas que elle 
não entende; não quero ex• 
porme a esses inibJe:s que 
não sabem o que Icem, como '  
aconteceu com a «minha de• 
feza», publicada nó ulthno 
numero. 

i Do amiguinho ANEROL 

Brevemente 
galif 


