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Associação Norte - Paulista 

de Imprensa 
Reunião em Jacarehy 

beilo objectivo da Associa- 3 
ão alcance exito feliz,o que O 

será um passo dado em pró1 
da imprensa desta zona. 

Disso muito bem o 'Sâo 
Paulo-Jornal»: «A imprensa 
da chamada zona Norte- 
Paulista, decidida mnte, 
está disposta a dar trisantes 
exemplos de sua vitalidade, 
num afan parf.do de se er-
guer o seu conceito, no in- e 
tento de fazer •que a 
coilectividade vá oompre-
hendendo melhor a sua mis-
são e a sua participação ef-
ficiente no progresso das 
cidades regionaes. 

Esperamos, pois, conten-
tes, os dignos lidadores da 
imprensa. 

JACA REIIY 

g 

Esta cidade se exulta pela 
distincço que lhe foi con-
ferida, qual seja a de ser es-
colhida para a concentra- 
ção da Associação Norte-
Paulista de Imprensa, ha 
pouco fundada, cujos esta-
tutos foram elaborados pelos 
nossos esforçados coliegas, 
srs. Evandro de Campos e 
Uentil de Camargo, osquaes 
serão aqui discutidos e ap- 
provados. 

Essa reunião será realisa-
da a 21 deste mez, no edi-
hoje do Paço Municipal. O 
sr. Norberto de Alcantara, 
Prefeito Municipal, preteu-
de proporcionar aos jorna-
listas uma acolhida digna. 

Fazemos votos para que o 

Coilectorias 
Federaes 

No dia 27 do mez findo, pelo 
sr. Major Antonio Sattawine de 
Oliveira, M. D. Inspcctor Fiscal 
das Rendits Federae8 nesta zona, 
foi procedido o balanço na 2.a 
Coilectoria Federal desta cidade, 
a cargo do sr. Durval Martins de 
Siqueira, tendo sido, pelo mesmo 
sr. Insp.'ctor, constatada absoluta 
exactidão nos saldos dos valores 
existentes nos cofres da referida 
repartição, conforme termos exa-
rados 008 respectivos livros. 

No dia 28 foi balanceada a La 
(,iilectoria, a cargo do sr. Raul 
Nogueira Porto, sendo verificada 
tambein inteira exactidão dos va-
lores existentes. 

II 

Renda da Estação 

Attingin á quantia 
49:914$600, a renda da estação 
local,  duranteduranteo mez de Junho o 

A desaggregação do P. D. 

A «Noite, publica 
secção «Pela Politica: 

"As organizações partiarias 
brasileiras não lograram até hoje, 
no regimen republicano, existen-
cia mais apurada. 

Ruy, que formulou e redigiu 
um programtna de idéas largas e 
que tinha em seu torno a formosa 
aura de popularidade que lhe co-
nhecemos, a maior sem duvida 
que já floresceu em nosso paiz, 
não conseguiu elie proprio manter 
integro por muito tempo o celebre 
Partido Liberal. 

O caso do P. R. C. é singular. 
O P. R. C. era Pinheiro Machado 
e morto o grande chefe gaucho 
que tantos antros dominou a po-
litica nacional, a possante aggre-
iniação partidaria breve se espha-
cel.ava e desapparecia. 

Acreditamos que serão ainda 
necessarios muitos annos para 

1 que tenhamos no Brasil organi-
zações partidarias com existencia 

Renda do Correio 

N upcias 
Em orutorio particular, reali-

zaram-se no dia 4 deste, as 
nupcias do sr. Raul Meyer, fflhn 
do sr. Edard Meyer e sua exma. 
esposa, D. lhryné Meyer, com a 
senhorinha Azenia de Aze vedo 
Chaves, dilecta filha tio sr. José 
Rodrigues Chaves e de D H-r-
ninia Chaves Correa, já faliecila. 

Os noivos, após (IS actos reli-
gloso e civil, seguiram para Santos 
em viagem de nupcias. 

Para beus. 

'DIAMANTE 
Gratifica-se a quem achar um 

diamante para cortar vidro, marca 
'Charra," no O Entregará rua 
Dr. Lucio ri o 53. 

eHevRP 
Vendem-se uma chacara pe-

quena, com 3 casas no centro, si-
tuados á Rua Bernardino de 
Campos. Informações com o fiscal 
Benedicto Apparecida. 

COFRE 
Vendem-se um (burra- 

ainda novo, m a r e a Mi- 
nerva». Informações nesta 

: 

A 5 deste mez, deu-se o faile-
cimento do sr. José de Moraes 
Pedroso, mais conhecido por Juca 
Pedroso. 

O cxl incto contava 80 aunos 
de edade, era um homem simples 
e bom, e residia n'o visiriho mu-
riicipio de Igaratá. 

Pezames. 

POVOANDO O S(YLO. 
Em Lorena, no bairro do Vi-

migre, segundo noticia daquelia 
cidade, a nacional Bertedicta An-
dr-ade, casada com Deoclydes Tei-
xeira, deu á luz a8 creanças do 
sexo masculino. 

Oito! E as creanças e a par-
turiente, passam bem. 

A øpi*garda de caça 
de Napolsão 

A espingarda de caça preferida 
por Napoleão Bonaparte, preciosa 
obra de arte com lindos orna.  
mentos e a inicial «N», foi ven-
dida cm leilão por 46.700 francos, 
a um comprador cujo nome não 
foi revelado. 
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Bebedouro 
Flui unia das sessõos de Camara 

o sr. Rogelio Rodrigues apresen-
tou uma proposta para a mudança 
do bebedouro da Praça Froutin, 
Essa proposta não foi aprovada, 
por ter o ar. prefeito já providen-
ciado sobre o assunipto. 

Assim teve o seguinte despacho. 
"Archive-se. O caso já está re-
solvido." 

Benedieto Ferr.lra Araujo 
ENCARREGA-SE 

DE 
Medição e divisão de terras, 

levantamento de plantas e pro-
jecto de con.strucço de prediø, 

Rua Municipal, no 2 
- J A C A R E li Y 

de. 

em sua 

propria e definida. As tentativas redacão. 

provam isso e provam que têm F sido feitas ultimamente de sobejo 
e tristemente, 

O Partido Democratico de S 
Paulo desaggrega.se  e o Partido 
Democratico Nacional que preten-
dia ser a generalização daquefle, 
não chegou a firmar se: Não ha-
verá exaggero em dizermos que 
nasceu mrto, porque morto esta 

no tem dois annos de vida!" 

tecimento 



Publique-se o caçam-se as devidas eommunteações. 

iNorberto de Alcantara, 
PREFEITO MUNICIPAL. 

Para o cargo de professor de Gyrr!nsUca (secção  mas-
culina)  - sr. DorothoVeo Gaspar Vianna, prof. normalista. 

Para o cargo d2 professora de] rabalhos Marivaes Femi-
Ininos,--D, Edith Ferrz de Siqueira, professora normalista. 

A Verdade 

Para o cargo de professor de Ptrithmetica e Pdgebra,—
Dr. Mrio Porto de Mattos. engenheiro. 

Para o cargo de professor de Portuguez e CalIiraphia,—
Revmo. Padre Geraldo Miranda. 

ESCOLA NORMAL LIVRE 

Pcr POPTRIV n. 4, de 9 do corrente, o 

senhor Prefeito Municipal de accordo com 

o artigo 7.0 da Lei n.o 33 de 15 de junho 

proximo findo, foram por sua sennoria no-

meados o seguintes professores, para a 

ESOL7 )NORML LIVRE desta cidade: 

Para o cargo de director—Dr. Venancio fyres, advogado. 

Para o cargo de professora de Francez e Gymnastica 
(secção f(--minina) -- D. iIaria de Paula Ferreira, professora 
normalista. 

Para o cargo de professor de Geographia Geral,—Dr. 
Ubiratan Pamplor.a, medico. 

Para o cargo de professor de musica,—sr. Quido Vieira. 

Para o cargo de piofessor de Desenho e Trabalhos Ma-
nuaes Mascuiinos, —sr. João Cruz, professor normalista. 

( Nomeação de professores) 

EDITAES 

Cenilterio Municipal 
AVISO 

Por cteterminaçao do se-
nhor Prefeito Municipal e 
de accordo com regulamento 
em vigor, aviso aos proprie-
tarios de tumulos e campas 
dos numeres 2, 3, e 4, e dos 
quadros n.os 9, 10, 11, 12 
e 14, (1.a ordem) que acha-
se extineta a concessão. 

Dentro do prazo de 30 
dias, deverão vir a esta ad-
ministraç.o retirar nova 
guia de prorogaço, afim do 
com elia pagar na thesoura-
ria municipal a taxa em 
vigor, caso desejem conser-
var as referidas campas ou 
tumulos. 

J c irehy 5 de Junho de 1929. 
O zelador do Ceiniterio, 

Firmino MAR TJN,S' 

PROCLAMAS DE 
1. CASAMENTOS  

Faço publico que pretendem 
habilitar-se para o casamento 
Civil, os nubentes: 

Antonio Luiz Ramos e d. Maria 
José de Jesus; efle solteiro, bra-
sileiro, natural do i)istrictn de 
Sant'Anna de Sapucahy (E. de 
Minas Geraes), nascido em 2 de 
Julho de 1908, profissão de la-
vrador residente neste Districto 
n.o bairro do Varadouro e filho 
legitimo de Luiz Ramos Viannu 
já failecido e d. Claudina ('aridida 
de Jesus; ella solteira, brasileira, 
natural do Districto de Conceição 
dos Ouros (E. de Minas Geraes), 
nascida em 6 de Julho de 1912, 
de profissão domestica, residente 
neste Districto no bairro do Va-
radouro, filha legitima de José 
Esteve de Oliveira e de d. Al-
bertina Pereira de Jesus. 

Jacarehy, 29 de Junho de 1929. 
O Official cl' Registro Civil, 

Esdras b'enea'icto J/ianyza. 

Juvenal de Macedo e d. Etel-
vina Augusta de Siqueira: elie. 
solteiro, brasileiro, natural de 
Santa Branca, deste Estado, nas-
cido em 5 de Julho de 1S97, 
profissão de negociante, residente 

Santa Casa 

ria desta instituição, mau- 

t.,uues da Costa., N i c o 1 a u 
M,rcadante, José Bonifacio 
de Mattos e A 1 f r e d o 
Schurig. 

Produziu urna aliocução  

tambem o prof. Antunes da 
Costa. 
Agradeceu, pela directoria, 
da Santa Casa, o ar, Virgilio 
Samuel. de Oliveira. 

VENDEM-SE 
Mudas de uvas brancas, boa 

classe, e enxertos de outras fraCtas  
Preços modicos. Informações 

na «Phirinscia da Fé». 

Gente nova 
No lar do sr, Edgar Ribeiro, 

gerente da Força e Luz, e de sua 
exma. esposa D. Amalia de 
Barros, ha choras de gente nova, 
desde o dia 3 do corrente, com o 
nascimento de atua galante me-
nina que, na pia bapusmar, rece-
berá o nome de Izabel Maria. 

Nossos parabens. 

Accidente 
Victima de um accideute, eia 

que se machucou, por ter cabido 
de uma escada, guarda o leito o 
Sr. cap. Francsco de Paula Freire, 
Sendo o seu estado bastante li-
sou jeito. 

arno!-. 

Inqueritos 
Subiram ao Juizo de Direito os 

inqueritos em que figuram corno 
indiciados, Joaquim do Prado, 
Rosalina Cabral e Francisco Pau' 
Graça, e v iÜti11)a respectivt meu! c. 

Lauro Medeiros, Ursino Cabral 
Leonel Cruzeiro. 
- Prosegue, na policia, o in-

querito do celebre caso das 100 
letras da Cannara Municipal. 

Prefeito da Cap ital 
De accordo com a Constituição 

do Estado, ha pouço reformada 
pelo Congresso Constituinte, foi 
nomeado Prefeito da Capital, o 
dr. Pires do Rto, que, a contento 
geral, vinha exercendo aqueile 
cargo. 

O ar. Presidente do Estado, as-
o decreto 

Ao Comercio 
Guarda-livros diploma lo e com 

bastante pratica, offe.rece-se para 
fazer eseriptas avulsas, á reços 
baratos. Redige contractos e tinta 
de qualquer assumpto concernente 
á p.ofissão. 

lníortnações nesta redacção 

Esporte 
Flor Cassununga F. Club 

vs. 
America F. Club. 

(Campeão Municipal de Caçapava), 
Domingo ultiwo, realizou-se 

uma parti(la amistosa, em Caça-
pava, da qual sahiu vencedor 
"Flôr Cassununga F. C., 
escore de 5 a 4. 

Actuou como Juiz 
Das 

Em revanche, domingo pro-
o «America F. O.', virá 

medir forças com o campeão Mu-
nicipal Flor Cassuanga, que está 
assim escalado, salvo inudatiça 
á ultima hora: 

Enripedes -. Gradim -- Germano-
Lourenço •- Zizinho -. Zé Maria 
José Rosa -- Cancio cap. -- Bem--
H€ rrn o,,cries.  

VENDEM-SE urna ma.  
china photographicá com 
seus pertences n.os IS e 24. 

Informações com o sr. 
Marcilio Pereira. Rua do 
Carmo. 

CASAS 
Vende-se duas, situadas á Rua 

do Carmo, proximo ao cinema 
Rio Branco. Preço modico. 

VENDEM-SE duas casas, 
situadas à Rua do Carmo 
n.os 13 e 59. 

Preço razoavel. Informa- 
ções; no Cartorio do 1.o 
O fficio, 

Casamento 
Contractou o seu casa-

monto 000) a, gontil senho-
rita Zilda de Siqueira, filha 
do ar. João de Assis Si-
queira, o ar. Duilio Moretto, 
filho do sr. Alamano Mo-
re?to. 

nesta cidade à rua Antonio if- Sendo o 2 de julho. dia de 
fonso e filho legitimo de José Sai:ta Izabel, padroeira da 
Tc'lentino de Macedo. ià fa11ecido1 Santa Casa local, a Directo- e de d Anua Carolina de Macedo, 
já failecida;, elia solteira, brasi-
leira, natural desta cidade, nascida 1 dou celebrar alil missa e, 
em 6  de Julho de 1902, de pro. nessa occasião, inaugurou 
fissão domestica, residente nesta retratos dos irmãos bem- 
cidade à Ladeira do Avarehy n.o  

Feitores ara. Francisco Au- 2, e filha legitima de Rodoipho 
Augusto de Siqueira e de d. 
Flrineia de Siqueira Ma;edo. 

Jacarehy 30 de Junho de 1929. 
Si alguem souber de algum im-

pedimento, deve accusal-o nos ter 
mos da Lei e para fins ie direito. 

ali 
E.o

usiva ao acto o dr, Ubi- O Officiai do Registro Civil, 
s'ras i'Jeuea'jcto Vjaniia. lata n Pa mplona. fali n 

signou ante-liontem 
dessa nomeação. 

o sr. 

o 
pulo 

,Jose 
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Léo 

& Vordads 

A historia de amôr do meu amigo 

EDGAR PORTES 

um Sorriso 

mais aqui. 

de sua 

sua 

Digam-me 
Porque será que esses taes 
Escapanunlos fecha dos 
Não iucommodatn os fiscaes? 

rados do cofre da Camara, e se 
assim não fosse nós que lhe di-
zesse,nos com que dinheiro 'paga-
vamos o distribuidor e a sua impres. 

cá, 'seus' Salgados, são, Desprezámos esse ataque, si 
bem que visseinos que o intuito 
era o de ferir a honesta adminis-
tração do então Prefeito, sr. Gus-
mão Porto, administração esta 
que teve um voto de louvor dos 
vereadores democraticos. 

OS AUTOS 

E elie me disse. 

Eu a havia encontrado numa 
linda tarde de Primavera. 

Uma Uhrysalida ensaiando os 
vôos para a vida e impregnando 
com o seu aroma de mocidade 
aqoeile trecho da Avenida Rio 
Branco. 

Sorrio-me. 
Acompanhei-a com os oihos 

depois, com o pensamento... 
Dias depois encontrei-a nova-

meate. 
Havia mais graça no seu sor-

riso, mais encanto nas suas formas 
e mais rithmo nos seus passos. 

Saudei a; 
falou - me; 

ficámos amigos. 

Eu andava estudando pintura e 
sonhava com a Gloria. Elia era 
uma simples aspirante a modista 
no «atelier» de Mine. Simoni. 

Todas as tardes ia esperai-a no 
ponto combinado para, juntos, 
apreciarmos a agonia do sal que 
morria lá, doutro lado da bahia, 
afogado numa hewoptyse de luz. 

E a todo o momento, eu des-
eobria nos Seus olhos, na sua fala 
e na sua alma uma nova graça... 
uni novo attractivo. 

Era o Amor que se approxi-
mava rapidamente. 

Era o Amor—esse monstro que 
e nutre de lagrimas e desesperas 

dos homens . era o Amor que se 
apoderava de mim... 

Eu havia jurado não amar para 
não ofírer. Havia consagrado todo 
meu carinho à minha Arte. 

Entretanto, sentia uma grande 
alegria em vel-a e ouvil-a, numa 
humildade quasi evangelica. 

A seu lado, a minha phantasia 
Creava mil castelios e o meu cc-
rebro architectava os mais lindos 
sonhos. 

Uma tarde, parti. 

Do câes um lenço branco far-
falhava ao vento. 

Não lia coisa mais triste do que 
um lenço (nervosamente a nos 
dizer adeus). 

E, co navio, durante a viagem, 
não ouvia o marulhar das ondas; 
não via os crepusculos, nem as 
aurotas marinhas, essas auroras 
que são o encanto e o martyriõ 
dos artistas. 

Quantas vezes não atiramos fóra, 
;eia janeila, urna tela quasi ter-
minada, só porque um risco ver-
melho no horizonte foi um pouco 
mais cRrregado... 

Ahl a Arte!... 
Que om seria se o artista não 

pensasse na Perfeiçãol naquilio 
que a nossa phantasia concebe 
nas que o nosso cerebro e as nossas 
mãos no podem reproduzir! 

A Perfeição na Arte é um ir-
rcalisavel c0m101t0 de todos ou 
iri-ealisaveis!  

Casquem resposta, em estvlo, 
Pois, a coisa é complicada.. 
Consultem o doutor Gri//o 
O amigo da 'chaufferada", 

t 1 

Ping- pong 
Realizou-se no dia 5 

corrente, uma partida amis-
tosa de ping-pong, entre as  
disciplinadas t u r m a s da 
União Recreativa Beneti. 
cente Operaria e urna t.uru,a 
de jogadores desta cidadi-' 
que formam o eunjunOt 
Meia Bola». 
As turmas estavam 

organizadas: 

Luiz (cap.) -. (eraldo •- La-
fayette -Armando   - 13dm1ro. 

5114.1A  BOLA 
Tonico (cap.) André .- Dor- 

vazinho - Victorio -. Octavio. 
Sahiu vencedora a turma Meia-! 

Bola,. 

Em defesa 
A «Folha do Povo com o in-

tuito de diffainar, —dando res-
posta indirecta a um artigo as-
signado pelo nosso coilaborador 
3. B Moraes, que publicámos no 
numero passado desta folha, sem 
que, com isso, manifestasse mos 
solidariedade, artigo este que se 
viu elie na contirigencía de es-
crever, em revide á urna grosse-
ria daquelie jornal que, velada-
mente, o qualificou de um "iii-
condicional,'' e isto, gratuita-
mente, pois que, em escripto an-
terior, esse mesmo collabor.dor, 
na bôa intenção, podemos até 
affirmar, vislumbrou, claramente, 
encomios áquelia folha «democra-
tica»,—veio agora, atirande-nos 
baixos insultos, que não nos at-
tingem, (tembem feitos gratui-
tamente), pois, a verdade é que, 
aquelie que tem qualidades, aia-
guetn lh'as tira e aquelie que 

Movimento do 
Cartorio Civil 

Casamentos realisados no 
mez de Junho 11. Obitos 37. 

Nascimentos 58. Nati-
mortos 4. 

1 1 

Preso evadido 
Foi capturado nesta ci-

dade o sentenciado Sebas-
t ião da Silva, que se evadira 
do Instituto Correccional 
de Taubat, para onde se-
guiu escoltado. 

VENDEM-SE uma casa 
com gorage à ruo Santa Co- 

1 1 1 1 

Pia Iyra 

GAFE' 
O sr. Julio da Silva, proprie-

tarjo do "Moinho Silva," ias-
taliado á Rua Barão, teve a 
gentileza de offerecer nos um pa-achincalhada pela Folha do 
cote do se delicioso pó de cafè.'Pr,vn», que noticiou que amesrna 

E o navio continuava a 
viagem... 

jrmindaI 
Os meus ouvidos estavam im-

pregnados de sua fatlà. 
Os meus olhos cheios 

imagem. 
Embriagado pelo seu perfume, 

adormecia pensando no dia ven-
turoso de tornar a vel.a. 

Nos meis olhos elia era ainda 
mais beila, mais encantadora. 

Os meus labios, com o sabor 
dos Seus beijos balbuciavam coisas 
que não eram preces neor bias-
phemias. 

De Paris, para onde eu havia 
seguido. antes de instaliar-me, te-
legraphei.Jhe, annuuciaudo a mi-
nha chegada. 

Numa correspondencia mantida 
durante o atino, eu lhe contava a 
minha amargura e toda a minha 
angustiosa saudade. Pedia-lhe que 
tivesse confiança e que, resoluta, 
esperasse por mim. 

Quantas mulheres surgiram no 
caminho da minha vida desde. 
nhando da minha tristeza, da 
minha fé, do meu amor] 

Quantas?... 
E, entre os sonhos da Espe-

rança e as dores da Saudade eu 
me julguei o homem mais feliz are 
o dia em que èu devera ter uma 
carta sua e uão n'a tive... 

As iuscmIiias succederam-se. 
Neilas eu delirava, chamando-a 

mira o meu amor. 
Que teria acontecido? que falta 

tão grave cornmetti para receber 
tão grande castigo? 

Abatido pelas insomnias, des-
vairado, resolvi voltar. 

Abandonando Paris, amigos e 
estudos, embarquei uma manhã 
para a minha patria. 

No Rio, antes de tudo, fui pro- 
curar Arminda, no «atelier», onde 
a havia deixado. 

Mmc. Sinioni com 
ironico disse-me: 

—Elia não trabalha 
—1? 
---Arminda não precisa traba-

lhar... Ha tres mezes que reside 
no Gloria, tem criados,., flores,.. 
automoveis... 

Oompreheudi: foi pertencer a 
essa Miseria enfeitada que nóp, 
por um paradoxo, chamamos de 
Vida Alegre. 

(Do livro "Mulheres de todo o não as tem, ninguem lh'as dá. 
Mundo"). Desde o nosso inicio «A Ver-

dade» vem sendo aggredida, sem 
motivo justificavel, pela «Folha 
do Povo,, sem que deila partis 
sem motivos para essa aggressào. 

Assim é que, (A Verdade», 
após a publicação do seu segundo 
numero, foi logo calumniada e 

E a pouca velocidade 
Porque tanto os iiicoznmoda? 
Será que, nesta cidade, 
O voar cabiu da moda? 

assim 

O publico tem visto que da nos-
sa redacção ainda não sahiu 
ataques pessoaes Contra quem 
quer que seja, pois sempre pen-
samos que isto só reflecte o re-
baixamento do uivei moral da im - 
prensa, cuja missão é elevada e 
dignificadora 

Assim pensando, coutinuaremos 
nesta mesma linha de conducta, 
sem tios privarmos do direito da 

do critica serena, e jamais nos ap-
proximaremos desse vocabulario 
de palavrões, que bem demonstra 
a eiegancia» de educação de 
quem os profere ou escreve.. 

Por estes dias terá logar aqui a 
concentração dos jornalistas desta 
zona, e não teremos o minimo re-
ceio em mostrar-lhes o flOSSO mo-
desto jornal, para que julguem a 
nossa cojiducta e vejam si nos 
afastamos da bôa e verdadeira 
nirma d imprensa, si nos envere-
dámos pelo terreno pessoal. 

Antes de terminar devemos 
fazer referencio á urna discussão 
verbal que tivemos com uni ve-
reador, cai que, na altura, repel-
limas insultos assacados, como po-
derá attestar o sr. Cel. Luiz Porto, 
caracter a toda prova, que tudo 
assistiu, surpreso por aquelle gesto 
descabido do aliudido vereador 
Sobre este facto ainda fallaremos, 
mais circumstanciadarnente, 

Quanto & opinião do saudoso, 
essa só nos poderá honrar, pois 
por dia foram injuriados e ca-
lumniados hmeus dignos, como 
os srs Drs. Juiz de Direito e Pro-
motor Publico desta comarca, 
Dr. Ubiratan Pampiona, major 
José Bonifacio, Carlos Porto, 
João Mariano e outros, cujos 
nomes mais tarde declinaremos. 
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AGENTE, : da Standar 01 Company "T Brasil 

The Motor Union Insufarice Co. Ltd. 
(Seguros Geraes) 

DISTRiBUIDOR das afamadas machinas agricolas 
John Deere. Oliver e FeTgusson 

.STOCKISTi dos pne.urnaiicos e camaras de ar Dunlop 
Oodyer e Fisck 

MobiloU A. ÂrL, BA, E. 
-» rreias para mochinas da afamada marca Godyear. 
FsbesIcs john Mansviiie lonas para freios—  koroze-
ne JACÍiRE'. Pccessorios em gero!. Peças de recambio. 
OFFICINA MECH?NIC\ dispondo de machinism's, 
ferramentas e pessoal habditado para quaesquer ser-
viços concernentes ao ramo,, garantindo todos os ser- 

- -

viçoso os preços cxcepcionaes 

Dispoudo de pessoal habil e completo sortimento em papeis de todos o 
tpos, enveioppes, caitões, etc., executa qualquer trabalho concernente 

arte. - Rapidez e preços sem competencia 
RUA ANTONIO AFFONSO, 30 antim- U. Direita) - TEL. 1 -1 EHJ 

aAft 

1.000 duplicatas em iapel de li-

nho a 20$000 — é só na- TYP. PROGRESSO 

OgIr~^css 

o 

Escriptorio de Engenharia Civil 

Rua 13 de Maio 9 - Jaearehy - E. de S. Paulo 

1 

MARIO PORTO DE MATTOS 

Ex-Engenheiro Rasidente e ex-engenheiro do Ecriitorio 
Techuico da The Leopu1dim Ruylway Comp. Limited 

Encarrega-se de qualquer trabalho relativo a 
sua profissão. Medição, divisão e demarcação 

1 
de terra por processos techuicus 

Projectos de predios de pequeno e alto custo de acçordo - 
com o Codoo Civil Brasileiro e Sanitario do Et. S. Paulo 
Espeeialiota era plantas de bugaiuws» modernos, com 
aproveitamento maxmO do terr no e satisfazendo iodos 

Os requi'itos da technica de coristrucç5a5. 

Desenhos e p1ants d"e qualquer natureza. 
COPIAS EM FERRO PRUSSlPTO 

ri 

J 

EMPREZA DE TIiANSPOHTES 

NORTE DE SÃO PAULO 
REGISTRA DA 

- JULIO MANOEL DIAS & CIA - 

Transportes em geral. Cargas cutre São Paulo e Rio e 
vice versa' Tem sempre carros à disposição. 

Sde: Rua José de Alencar, 18 Phone 9-2625 

So a,  -;  
Representante MANOEL MFXlMO 

PRAÇA FRONTIN JACAREHY 

Agencia--- Lincoln— Ford - Fcrdson 

UZIt[A DE LACTIGINIOS 

"Jacarehy" 
Zicareili & Silva 

Hygienisação de leite. Fabrica de gelo e 
manteiga pasteurisada. Compra toda 
e qualquer quantidade de leite, duran- 
te o tempo da secca a começar de 

1' Junho a Soo réis o litro 

RECEBE LEITE ATE' 11 E MEIA DO DIA ? 

Venda de manteiga e GELO 

PRAÇA FRONrfIN,  29-4 TEL. 137 
w 
1 

1 
~w 

JAOAREHY 

Bazar São Jose 
(Antiga Casa Viliar) 

COMPLETO SORTIMENTO DE BEBIDAS NACIONAES 

E,. EXTRANGEIRAL, DOCES, CEREAES, ETC. 

Modieldade nos preços 

JOSE' FLORIANO DE SIQU EIRA 

Praça Raul Chaves n. 12 

Comprem u m Ford 

£ 

e 
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