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Bem Publico 

No afan de cumprirem os 
seus deveres, devem os de-
positarios do poder, luctar 
constantemente, sacrifian-
do, embora, alguma couvc-
niencia ou... popularidade. 

A Gamara oualguein por 
elia bem podia olhar para 
alguma coisa, de pequena 
importancia apparentemen-
te, mas de real defesa da 
população, no que diz res 
peito á publica saude. 

O theatro desta cidade è 
um dos pontos _arn que a 
limpeza vive distante mais 
de vinte leguas bem medi 
das: e, alem de apresentar 
uma architectura externa de. 
formada, todos sabem oque 
é, pordeitro, aqueila inde-
cente casa de espeetaculos, 
que, ás vezes, fica a tran-
sbordar de gente: sem ao 
menos urna caiaçosinha, as 
paredes, em varies pontos  

completam ente desfiguradas, 
impressionam desagradavel 
mente aos mais despreten. 
ciosos olhos. rpa lllbe tn um 
cheiro duvidoso empesta o 
arnbienie.. 

Ora. no seria justo qne 
tt grande anomalia soifra 
as cosequencias de uma 
severa correcção? 

Ahi deixamos o nosso rei 
elarno: si for possivel... 

General Campos Saltes 

Sabado ultimo, passou por esta 
cidade recebendo na estação respe 
ctiva imponente manifestação de a-
preço por parte dos jacarehyenses, 
o sr. general Campos Sailes. 

Precedida da banda musical Ly. 
ra do Norte, grande massa popular 
aftluiad estação, pouco antes da che-
gada do trem que conduzia o illus-
tre viajante. 

Ao chegar do comboio, a banda 
rompeu na execução da brilhante 
marcha Campos. Salles. 

Desembarcado, o eminente re-
publicano correspondeu, em ardo-
roso amplexo, as saudações que, por 
si e pelo povo lhe apresentava orna-
jôr João Ferraz. 

Logo depois chegavam o sr. pre-
feito municipal e uma comrnissão 
de alumnos do Gymnasio, que le-
varam, tarnbcm, ao grande repu-
blicano, as saudações do estylo. O 
sr. Guido Camargo, estudante, ao 
enfrentar o dr. Campos Salies, dis-
se: "Tenho ahonra de cumprimen-
tar o maior estadista brasileiro". 

Ainda muitos particulares, foram 
cumprimentar o valente democrata. 
A' s. ex. foi, após, offerecidocho-
colate. 

Ao partir do comboio era, ainda, 
o grande brasileiro calorosamente  

victoriado pelo povo, a quem s. 
ex. correrpondia alegremente. 

A Commísso(entraI ado-
ptou candidato do 2: distri 
cto, na vaga de um depu 
tado o Sr. Coronel Manoel 
Bento. Dizem que o llttoral 
arreliou--se um pouco, com 
essa historia... 

Afim de vtsitar a exposi-
co nacional e tratar de ne 
gocios e seu interesse, se-1  
guiu para a Capital Fedaral 
O nosso amigo, major João 
Ferraz. 

Boa viagem. 

Entre o sr. Francisco Fe 
lisbino e sua senhora havia 
lia tempos constante animou 
sidades por questcs inti-1 
mas, segundo const&uos e, 
lia dias, tendo-lhe exgottv 
do a paciencia O S. Felis 
bino produziu em sua es' 
posa ferimentos comum pao. 

A policia teve scienciado 
facto e mandou recolher a 
offendida a' Misericordia. 

Na noite de sabado para 
domingo ultimo deuse. na  
rua 11 de Junho, urna fer 
vedeira entre vai ios rapa: 
zes, que se divertiam num 
baile, e alguns empregados 
da estrada de ferro. 

Dizem que houve muit 
cabeça quebrada e muita 
pancada se deu... mas a 
policia no... deu fe'. 
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PARDAL MAL LET 

EspetacsiIo 

Esteve regularmente concorrido 
o bell.o espectaculo, dado em o nos-
theatro pelo Grupo Dramaticb João 
Caetano, na terça-feira ultima, em 
beneficio do actor Teiles de Mene-
zes, havendo correcto desempenho 
nas engraçadas ccomedias represen-
tadas ena execução de beilas e, es-
pirituosas cançonetas. 

Caa'net à a G:ie'a 

Festejaram os seus aiuuversarios 
nata licios: 

Em 24 do corrente, o pandego 
Kaphael, fiblinho do nosso velho ca-
marada Brazilino Freire. 

No dia 25,a exmna. senhorita Zi-
ti de Má, elo. 

A 27, o estimavel sr. Joaquim 
Freire Aos Anjos. 

Hoje, a exma. sura. d. Carolina 
de Alvarenga. 

Amanhã completará maisum ati-
no de existencia, a exnia sra. d. 
Ignez Brando de Medeiros, esposa 
do nosso amigo Nestor Medeiros. 

—Parbens sincerissimos. 

Ao sr. Arthur Napoleão de Mo-
raes e sua exina esposa, enviamos 
as nossas felicitações pelo riascihaen-
to de sua prirneria filhinha, a quem 
auguramos felicidade completa. 

Estendemos os parabens ao sr. 
Manoel Cordeiro, por estrear tão, 
brilhantemente na. elevada .cathego - 
ria de Vôvô. 

Tambe.a ao sr. José Clemente 
de Sant'Anua Gaia e sua cxma. 
sra. damos as expressões do mais 
alto parabem por terem o ditoso lar 
repleto de alegrias, como nascimen-
de dous robustos.filhinhos, que se 
hão de chamar José e Jtaquiin. 

Agrade cefiios as participações com 
que fomos-distinguidos. 

Noticiando 
Infelizmente parece confirmar-se 

a triste nova do proximo fechamen-
to da nossa. Escola Nõcturna! 

Funccionando ba ceica de 12 au- 

era, por assim dizer,- o unico bene-
ficio que -a Camara fazia aos ope-
rarios desta cidade. 

Interessante: durante aq uelle tem-
po o sr. inspector não lavrou, si-
quer, um termo de visital áquella.  
escola.. - Apenas o sr. major Ono-
fre, de longe, consta-nos, deu uma 
espiadela por uma fresta de porta, 
o que lhe valeu uma observação iii- 
voluntaria. .

- 

Qual seria a razão doFechamen-
to da. escola? Incapacidade do pro-
fessor? Não: o insucesso da espia-
dela deve ter contribuido para tal  

--Aos srs. Prmiprietaiius— 
As cartas de fiança, os contractos, 

etc, não tem valor algum si nio fo-
rem registrados no Registro Espe-
cial de tituos (Lei 11. 938 de 35 de 
agosto de 1906. 

Aos srs, capitalistas e com-
meiciantes 

As letras e' qualquer documento 
particular de dividas, vales, obri-
gações, declarações)  etc, não terão 
valor se não forem registrados (Lei 
P- 938). 

—Aos srs. advogados— 
Texto do art. 24 da lei n. 938 

de 18 de agorto de 1906, e de-
creto li. 1394 de 31 de agosto: «Não 
farão prova no processo judiciario 
ou admuistrativo os documentos 
particulares que não estejam jregis-- 
trados. 

Cartorio:- Largo do Rosario 
Pires de Almeida 

Dr. Liaaaa R.rreta 

Retirar-se-a,,  brevemente ra!' 
o Rio; de mudança, o respeilavel 
sr. di'. Lima Barreto que nesta 
cidade residiu por muitos aljnos 

e. s., distinctiseimo clinico, mui 
to soccorreu a classe desfavore-
cida da fortuna, a quem prestou 
relevantes serviços, desinteres-
sadamente. Gratos pela 
tia pessoal com, que 
rou fazemos votos pela 
tante, felicidade' 

o Escravo 
-Na formosa tenda guerreira 

desse beduinoue um dia se pi--
tira para a remota e apartoda 
Meka dos idees; e que razia a 
vida de luta eni-Iuta n'uiri cami-
nhar constante, nessa tendit guer-
rera OU iè-to dos vinham agora 
eu m puim ental -O depo is cia b ata 1 ha 
11e ficava apprehensivo e trit 

suspeitando o (!uei)lntamentp 
das içs e tias -etiorgia.. 

Assomava-lhe o espirito dus idas 
sobre ovalorintrinseco tia veto-
ria, porque tinha saudades do 
tempo eisa que fóta simplesniei te 
um rebelde, - porjue fora mais li-
vre nesses tempos e mais feliz. 
Então eia ao- menos o senhor 
absoluto que não preaisava refl-
etir no dia de atilaubã, e para que 
ba-tava o sentimento da propria 
independencia. Mas inutilmente 
n'uma explosto de revoltas, o me- 
tincto das liberdaílea rugi i-  lhe 
dentro do peito, cume uni leão 
de: tro da jaul', porque sempre 
cabia prostrado bracejando a sua 
fraqueza de escravo. Habituava 
e at aidéade experimeotar uma 

alegria imme sa e Lm enorme 
conforto com essa abdicaço -for-
çacla do seu eu. Vinha-lhe a cer-
teza de que valia mais e melhor 
vencia porque, traz a ao peito o 
amuleto dos seus affectos. E vi-
ha -lhes aespeanea de queo 

carinho de um sorriso e a rneigui: 
ce (le um olhar lhe pagassem toda 
essa longa submissão e.. tnplen. 
E, reconhecido. tlaha ..então um 
grande orguiho de ser assim atlhe-
ta e poierõso muito forte porque 
podia dobrar o joelho para fazer --
se um pedestal de glori, s a essa nos, deu os melhores resultados e 
criançamoren.adosq olhos pretos 
que sabia o segredo da sua escraL. 
vidão. 

ou os srs. edis querem aproveitar, 
o cobre da escola em coisa que se 
lhes deve parecer mais util: a cota-
struccào de uma grande cadeia... 

Tsiste! 

Commemora hoje o 3.0 anniver-
sano de sua fundação a corporação 
musical Lyra do Norte, fundada pe-
lo sr. Theodulo Gaia, e da qual fez 
parte como regente de peças dehar-
nonia o professor Antonio Fausti-
to, e hoje confiada aos cuidados do 
r. Pedro Soares. 

A banda promoverá, mi. tardinha,u-
1 ana retreta no Largo da Matriz. 

Parbens mi. Lyro. 

despedi 
nos ho- 
sua cone- 

Consta-nos que a Litteraria vai 
promover um festival em beneficio 
do nosso theatro, que precisando de 

- uma reformasjnha... Coitado! - 
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TRASLADAÇÃO Dos 
PERSEWEJOS 

O persevcjoé um animal de cor 
roxeada, chato, de cheiro aborrecido. 
A sua mordedura no é egual á 
do elephante, mas é superiormen-
te dolorosa á da pulga, produzin-
do uma comichão interminavel. 

Tem predilecção pelo pescoço e 
outras regiões em que a pelie è fina. 
a inimigo do dia, pois, logo que a 
manhece esconde-se pelas rachas 
das paredes, nas dobras das cor-
tinas, etc. O inverno faz perecer 
grande numero de persevejos, mas 
os seus ovos aguardam o calor pa-
ra virem povoar osquarteis, as hos-
pedarias e as velhas casas de com-
moios, tornando-se, á noite, com-
patibeiros importunos. O pó da Per-
sia e os demais pyrethros, fazem os 
ditos insectos os seus vorazes in. 
stilicto; abandonar. 

O illustre dr. Martini Francisco, 
na sua patriotica circular ao segun-
do districto, afflrma que o per3e-
vejo não vota, e nós confessamos 
que aqui em ,Jacarehy, quando a e-
leicão era feita em uma das salas 
da antiga Cadeia, o persevejo ar-
parecia no pleito eleitora!, nunca vo-
tando, mas, como simples especta-
dor. 

Jamais nos p ssou pela mente que 
cidadão destituido de seus direitos 
politicos, pudesse ter papel tão sa-' 
liente icas preíeituricas descobertas! 
Pois. o nosso operoso prefeito, a-
pôs profundas meditações de gabi-
nete, verificou que o persevejo é o 
maior inimigo cio pernilongo (sty-
gomia fasciata); portanto, o unico 
meio pratico de se extinguir com 
o insecto, que serve de vehiculo á 
febre, amarelia e Outras molestias. 

Naturalmente foram as formigas 
cuiabanas que serviram de inducção 
a esta grande desco'erta, digna do 
seculo XX. 

A prefeitura, querendo uni cam-
po mais vasto para as suas experi-. 
encias, consta-nos, está mandando 
transportar os entulhos da cadeia 
em demolição para um quintal da 
rua dr. Lucio Malta, visto ser essa 
rua um dos maiores fôcos de per-
nilongos, como todds nós sabemos. 

Razão teve nossa prefeitura, 
mandando trasladar os persevejos' 
para um quintal, pois dos escom-
bros de uma cadeia, resurgirá por  

encanto um instituto r'val a Mal 
guinhos ou a Butantan! Os hucni 
des persevejos nunca se viram li 
altura de tal. principio! 

Sem lisonjas ou pretenções ai-
gnmas, enviamos aos dignos mo-
radoces da rua dr. Lucio Malta os' 
nossos sinceros parabens, pois mui-
to breve terão os seus leitos guar-
dados pelos pretoriano» anti-per-
nilonicos. 

PEDRÍNHO FEIO 

vARlâsfl. 
O Correio da Manha diz 

qe a bancada paulista co. 
n'o toda a politica do Esta-
do está agitada.. 

Ha duas correntes sobre a 
eleição presidencial, urna a 
favot' da etiidjrjatura do si'. 
Rodrigues Alves, outra fa. 
voravel ao si'. Campos Sal 
les. 

O preclaro major Theophilo de 
Almeida, amicissimo do pessoal da 
((Gazeta» no cessa de provar á e-
videncia as suas beilas qualidades: 

Ainda hontem enviou-nos, a ti. 
tulo de presente, déz blôcos de ex-
celiente papel para Cartas. 

Agota, é natural que digamos o 
seguinte, em vóz baixa: cada blóco 
custa a niiihaia de 60o réis, e a-
cha-se á venda ua Casa Minerva, á 
cuja testa se acha aquelie servidor 
da patria financeira. 

Os srs. Pedro Guery e vereador 
da Camara, sr. Benedicto Antonio 
Souza, recorreram para o Senado 
de artigos de lei da nossa Camara 
que se refere a impostos sobre mu 
ros, etc. 

EUTERPE SANT' ANNENSE 

De volta de Patrocinio, onde toi 
tocar em uma festa, embarcou na 
estação desfa cidade, com destino 
á S. José dos Campos, onde tem 
a sua séde, a eximia corporação 
musical «Eu erpe Sant'Auuense». 

A Lyra do Norte acompanhou a 
exceliente banda  até a ((gare» da 
estrada de ferro, onde fizeram as 
despedidas, respectivamente. 

DIPAL 
Convocação de credores de Mar-

tha jabur. 
O Doutor Antonio Herniogenes 

Altenfelder e Silva.Juiz de Direito 
da vara commercial desta cidade de 
Jacarehy, etc. 

FAÇO sabraos que o presente 
edital virem e o seu conhecimen-
to interessar que, no dia 3 i do cor-
rente mez ás duas horas da tarde, 
na sala das audiencias deste Juizo, 
terá logar a reunião de credores da 
f.cllida Martha Jabur. Pelo presente 
pois, convoco a todos os credores 
civis e zommerciaes da fallida pa-
ra comparecerem no logar e dia 
referidos, afim de verificar-se os 
respectivos creditos, tomar-se co-
nhecimento das causas que détermi-
naram a faliencia da mesma, de boa 
ou má fé, culpa, ou dólo, com que 
a mesma procedeu. Os credores po-
derão ser representados por instru-
mento publico ou particular, com 
firma reconhecida por tabelliào e a-
té por telegramrna, podendo .im só 
procurador representar diversos cre-
dores. E, para que chegue ao conhe-
cimento de todos, mandei expedir 
o presente, que será pt.blicado e 
affixado na forma da lei. Jacarehy, 
24 de odtubro de 1908. Eu, Bene-
dicto Braga de Masquita, escrivão 
que escrevi. - Antonio Hermoge. 
iies Altenfelder e Silva. 
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Peças de harmonia, arranja- 

das especialmente para 

bandasde 12a 25 figuras, e 

bem assim qualquer musica. 

indicações na redacção 

deste jornál. 

AO PUBLICO 
—o— 

Retirando-me desta cidade, de-
vo declarar publicamente que o fa-
ço sem ficar devendo a quem quer 
que seja, salvo á Municipalidade, ten-
do já incumbido pessoa com quem te 
nho transacções para solver esse 
pequeno comprc niisso. 

Jacarehy,, 27 
- X-08- 

Dr. Lima Barreto. 

BANDAS DE MUSICA! 

it 
1 

/ 



"U
reis  é o pre- 
ço  de um  vi- 
dro  de eol- 

t la tudo- 
objecto in—

dispensavel em toda a 
casa de familia. 

A venda na Casa 
Minerva 

Lati de cabra 
ALTA PECHINCHA 
Cores: = azul escuro, 

aul claro, amarelio e 
creme. 

Caixa de lo noveilos 
a 600 réis==Na Casa Mi-
nerva. 

A b um iii- arata sccto ter— 
.rivel: 

Estraga os livros, as 
roupas etc. 

O pó Ïillavoch,que 
tem a venda na A A 
•TVA mata e 
espanta todas as braias.

Air  no esve 

O
quem 11 o 
qucr,porque 
um blok de 

- too folh.19.  
de papel de linho, custa 
6 o réis na

- 

Livros em branco 

CAl).ER OS ESCOLARES 
iia c3Oltll ec1c1L 

Çs UEV 

ç salo lustral 
um preparado 

magnifico que dei-
xa brilhante o coilarinho. 

As engomrnadeiras de-
vem procurar na Casa 
Minerva. 

uem no quizer 
gastar com den- 

tistas deve-  procurar 

pasta para dentes n 
CASA MINERVA 
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CASA AILVERVA 
r- 

Livraria - Typoqi'apiiia - Papelaria 

EsIabeIecirnenI grahco-fflusicaI 
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Fiássimos objectos para presentes. 

RUA DO ROSARIO 

JACA-1r1E2Y 

.-  ARMA 110 
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