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EXPEDIENTE 

PREÇO DAS ASSIONATURAS 

Cidade: um inez. . . . .500 rèis 
Fóra: trimestre ... .. 000 

Numero anIso - CORO r, 

Anauncios, a preços razoaveis. 

Restitue.se  os originaes que 
no forem publicados. 

Se às (íuifltS feírts 

Redacção e adaistração 
RUA li DE JUNHO 

Commentarios 
A POLITICA ESTADOAL 

ra' honrado com a presença 
do si. A.ffon,,o Berardineili, 
em homenagem á Verdade 
e a' Justiça, personificadas 
naquelie cidadão. 

O digno secretario da Em 
preza, sr. Leonardo Nardini, 
P111 companhia do ariista Sr. 
Matos, vizitou, em nome da 
ccnipanhia, o sr. Berardineh 
li, scient.ificando-o dos de-
sejos da mesma em lime. 
nageal o, (ledicando:lhe a di 
veraïto artistica de lio,e. 

Agradecemos. pnlioiado, 
a genti1ea davisita com que 
nos honrou o ar. Nardini. 

• Proseguem as escavçes em 
Ostia, a cidade romana de grande 
celebiidnde pela sumptosidade do 

LtÇ 

LITERARIA, COMERCIAL E NOTICIOSA 

gada, da Europa, do Sr. Ro-  de fazer parte da oligarchia reus templos e dos seus dificios. 
drigues Alves, ex-presidente paulista: e no remanso de Pelo que já se tem descobrto, as 

da Republica, vinha trazer Guaratiuguetá poderà - 

nturas eneotradas datara do pii- 
nieiio secu10 depois de (hiisto e, 

rnodificaço nas poli- ver um li;ro da «MOflt1' segundo a parecer dos entendidas 
ticas do Estado. chia à Republica)) em que faiam produzidas por artistas ro- 

narrarà a pereguiçc que, manos e no gregos. 
Na via Appia e no turnulo de 

S. Sbastio encontram se lindos 
quadros abobadados, com frescos 
adimíraveirrente conservados de-
stacando-se, no tecto azul. estre-
lias brancas de oito pontas. 

Tanto interior como extericirtr- 

Atè agora, o si'. Lins aia-
dano sedicidiva fazei' po 
litica pessoal. Tem conten-
tado os diversos grupos, cd 
serva ri ãose alheio a todos. adheaistas felizardos... 

Murmurava-se lia pouco, 
em rodas poiiticas,quc a c-he- 

ao deixar a supiema direc, 
ço do paiz, não poude vir 
a S. Paulo porque a isso 
se oppunha o sr. Tibiriçá... 

Ora, o converiio taubate-
ano é tainbem ilra do sr. 
Lins e, ãesse caso, corno po 
derá o si'. Rodrigues Alves 
vir dirigir a nossa politica, 
quando está em radical di,, 
vergeticia com o progra!ni 
ma adninistractivo do actual 
presidente do Estado? 

Não, o sr. Rodrigues AI, 
ves ficar Locegado em Gua. 
i'atinguetá. 

Para que ocdupar.se  de 
olitica, quando a. ex. já foi 

tU(10 neste paiz? 
E é melhor deixar, de vez, 

outrora fez aos repub1icatio. 
penitenechuido-se disso, pois 
S ex. f0j  uni dus grandes 

ta agora da Euiopa. Os p0. —T11E41{0— 

liticos seus partidarios es Achase nesta cidade a 
to fazendo ruido em torno exceliente companhia CanO 
do ex.presidente, a ver se dellariaCouto, a qual dará, 
elle será o successor.  do sr. em o nosso tlieatriulio, uma 
Pena. Dahi o falarem que 1 sei'ie do magnificos especta.. 
virá elle dar uma nova orien.- 1  culos. 
taçao ás coisas políticas do Serão hoje levados á sce: 
Estado. Será isso exacto? na o expleiidido vaudevil- 

O ar. Rodrigues Alvesjá le eni 3 acto O Prirneio 
se manifestou, quando presi ,  Marido de França» e a opo 
dente da Republica, contra reta em ]um acto «Timlim sores 
o convenio Taubateano. E Jnior. (Continuaremos em o nun:ero 
tal foi a sua opposiço que, 0 espectaculo de hoje Se. pnximo). 

O sr. Rodrigites Alves vol 

ente, aparedes na parte in?rieor 
5c decoradas com grinaldas en-

enqadrandos porqnés e jardins, 
onde sobresae o pavão, symbolo 
da Inimortalidade. 

Fora da guivalda veeni se duas 
ovelhas, representmdo os fieis 
da lei de Christo Na douta opi-
nião de diffei'enea sabios, as f o-
i es,as aves, os animnaes que orna-
mentam as catacu mpas sym liza—
rn o paraiso, onde se reunem as 
vilgens, os maityres e es confes- 
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Noticiando f Quarta-feira ultima foi dicidida 
em S. Paulo a questão de notas 
falsas em que se achava envolvido 

Correram com o tulgor do cos-
tume as festas de encerramento dos 
trabalhos do anuo lectivo do Gru-
po Escolar. 

No respectivo theatrinho foi feita 
a distribuição de premtos e diplo-
mas aos alumnos distiuctos, seguiu-
do-seanimada audição, que constou 
de cançonetas diversas, recitativos, 
etc. etc. 

No meio dis festas deu-se um 
incidente, que lamentamos: 

O sr. Onofre Ramos retirou-se 
da sala quando a menina Lizita Lou-
reiro executava beila cançoneta, a 
qual levemente se referia aos velhos 
que se pinta!n. 

A cançoneta bulia, antes, com o 
major Acacio, que riu-se a valer; o 
ss. Oncfre, porem, vendo chegada a 
sua vez.., deu o desespero., indo-se 
embora. 

O major Acacio desconfiou que 
a zanga no foi tanta em defeza 
dos velhos pntados, mas, Lizita deu 
ao sr. Onafre o titulo de major, ao 
passo que s. ex. ha meses que é 
Tenente Coronel... 

Nem por isso as festas deixaram 
de acabar brilhantemente; pelo que 
felicitamos osr capitão Costa Biaga, 
director do Grupo e seus dignos e 
caprichosos auxiliares. 

Abrilhantou as festas a.banda de 
musica Coronel Canos Porto. 

Pede-nos o sr. Amer-Ico Merca-
dante, que noticiemos a romaria 
que s.s. e o cidadão Francisco A-
delino dos Santos predem fazer á 
Apparecida no dia 6 de janeiro vin-
douro, custando a passagem .o,) 
inteira, e meia 3000. 

Acom'anha a ronTaria a banda 
musical Coronel Carlos Porto. 

Em Guararema acabam de 

se manifestar varies casos de 

vailola, tendo já fallec.ido 

um dos atacados da pavo-

rosa enfermidade. 

Ao nosso aniavel coliaborador, 
sr.-aulo Pitada pedimos desculpa 
por no podermos hoje publicar u-
ma d& suas mimosas producções. 

No proximo numero sairt a sua 
encantadora prosa, in titulada mui-
tobem de «Sombras. .».  

o conceituado negociante sr. Affon-
so Berardineili 

Das investigações effectuadas re-
sultou a compteta,i nco utesta 'el inuo 
cencia daquelie- senhor, que no dia 
acima referido foi restituido á liber-
dade. 

Ainda, no mesmo dia, o sr. AI-
fonso embarcou com destino a esta 
cidade, aqui chegando de nocturno, 
sendo recebido entre musica e ac-
clamações por cerca de mil pessoas. 

Difficilmentepoude o sr. Berar-
dineili transpor os limites da Es 
ç'to: o povo abraçava-o a todo o í 
stanfe, ao felicitarem-n'o pela v 
ctoria da Justiça. 

O sr. Berardincili foi acompa 
nhado pela multidão, precedida d 
banda musical Coronel Porto, at 
sua residencia, tendo portado n 
edificio da loja niaçonica, da qu 
é Veneravel. cru cuja saccada a 
pareceu junto com o major Acac 
pronunciando este cavalheiro t 
dicurso sobre o acto. 

Logo dopois, chegava o sr. Be 
dineili à s ua residen:ia, seguind 
o tocante encontro com sua ex 
fainilia. 

Saudamos a verdade triurnph 
na pessoa do sr. Affonso Bera 
neili. 

Victimna de uma lesão cardíaca 
faileceu terça feira, nesta cida 
sr Germano Hánkens do Am 
porteiro da Camara. 

Pezames. 

e- 

az- 
ca - 

Quando será qu o Rui 
passa outra vez, para o 
Ião lamber as maçãs do 1 
cli cal? 

No dia 19 do corrente realizou-
se uma romaria à Apparecida, or-
ganizada em S. José dos Campos, e 
da qual fez parte grande numero de 
pessoas 4esta cidade. 

Fez-se a viagem em trem espe-
cial, sendo os romeiros acompanha-
dos pelo igario da parochia e ai- 
gulis IT1!sslonarios. - 

A junta do Alistamento Militar 
que funcciona nesta cidade, deve at-
tender ate' o dia 14 do mez prbxi 
mo, ás reclamações dos interessad 

.1- 

1 

r-
se 

Deu-se, ha dias, nesta cidad 
desapparecimento de unia senil 

ta a qual mais tarde soube-se 
fugira para S. Paulo com o noi 

E' provavel que o casamento 
ja o epilogo do romance... 

Terça-feira ullima deu-se, 
parque do Pascoal uma luta ent 
menores Ernesto Lopes e Rag 
zi, saindo este ferido por varias 
nivetadas. 

A policia... 
—Fica na policia. 

ão  

ra: 

S' 

EDITAL 
O Doutor Antonio Hermogetes 

1 
1 

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

FAÇO sabei aos que o presente 
cd tal virem ou deile noticia tive- 
reme, especialmente. aos interes- 
sados abaixo mencionados que, ten- 
do o syndico e a ccniniíssão fisc 1 
da massa fallida de Martha Jabur, 
com m erciante nesta cidade, orga - 
nisdo e apresentado a classificação 
dos credtios, foi essa classificação 4 fl" julgada por sentença deste Juiz6, 

lite 
em data de vinte e um do cQrrdn- 

di- te mez pelo modo seguinte: «Do- 
mingos José Farih, 7635oo réis; 
Chaadad Kuri, 2.3943Oo réis; A. 
Teixeira & Souza, 5.890270 réis; 
Ropoiphu Miranda, 905$000  réis; 

o Adolpho Scritsmeyer & Companhia, 
al, 413$000  réis; Abrahâo Tauf Mali.t, 

302$500 réis; Genin Fróre,728$000 
rèis; M. Viliela & Companhia. 
363$000 réis; Salonto Iasbeck,. 
1.116$700 réis; Evangelista Cervo-
lie & Irmã(), 379$000 réis; Mata- 

i- nó Serrichio& Companhia, 817$500 
ue réis; Salim Cauri& Irmão, 8 091$400 

réis; Ben dicto Antenio de Souza, 
49838o réis; Por uma letra 
4.000$000 réis. Em virtude do que 
mandei passar este edital pelo quàl 
serão citados os credores da falien. 

110 cia de -Martha.Jabur para, dentro 
OS do prazo de dez dias, que correrá 

em cartorio nos termos dos aris. 69 
2.o e 127 da léi li. 859 de 16 de 

Agosto de 1902, dizerem sobre a 
referida classificação de seus credi-
tos. E para que chegue ao conheci-
mento de todos, mandei expedir o 
presente edital que será affixado e 
publicado na forma da lei. Jacare-
hy, 23 de Novembro de 1908. Eu, 
Benedicto Braga de Mesquita, es-
crivo, escrevi. Antonio Hermoge-
tios Altenfeldei e Silva. 
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E RLSTAS 

BEcEiA PÔR TODOS Q5 MENUS. 

"Frequentes vezes tenho tido cceaIão de empre-
gar em minha clinica o preparado denominado 
Emulsão de Scott e sempre tenho obtido os resulta-
dos mais satisfactorios. Para  a debilidade infantil, 
principalmente nas crianças ameaçadas de rachits-
in», este preparado dá sempre as maiores vantagens, 
melhorando em pouco tempo, o estado de nutiço 
geral." 
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S€&Ç4O LIVRE, 

A Econornasadora 

O infra assignado, tendo 
perdido jia rua as estampi. 
lhasda «Econornisadora Pau-
lista de us. 2_488, 25494, 
25495, 25497 e 25499, de-
clara-as sem effeito para to-
dos os fins de direito e avisa 
a quem s encontrar e aos 
srs. mitiÍarios desta cidade 
que já providenciou perante 
a séde dessa Sociedade para 
a nuilidade de Jitas estam-
pilhas e ninguem, pois, deve 
recebel-is. 

Outrosim, declaro que es-
tá empossado no cargo de 
nosso ageiIt nesta, o mui 
bem quisto e relacionado sr. 
Cel. Alfredo de Lima, com 
quent os interessados pode-
rão se entender d'ora avante. 

Jacarehy, 25 /II / 1908. 
.,Luu Herdy. 

ANN UNCIO S 

Assim são todas as que tomam a Emulsão de Scott. São felizes 
porque a Emulsão de Scott as faz fortes e robustas e as livra das 
enfermidades. Para que as crianças se desenvolvem sadias e vigo-
rosas necessitam assimilar substancia mineral para seus ossos, ferro 
organico para o sangue e gordura em abundancia para os tecidos. 
A Emulsão de Scott é a combinação mais perfeita d'estes elementos 
e é a salvação de toda criança para quem os alimentos ordinarios 
resultam inadequados e insuificientes para sua boa nutrição. 

Por ser um alimento parcialmente digerido, a Emulsão de Scott 
se incorpora immediatamente com o sangue, e todo o systema da 
criança começa a sentir rapidamente a influencia reparadora e 
nutritiva da Emulsão de Scott. 

Além de nutril-as, a Emulsão de Scott limpa o sangue das 
crianças de todo germen venenoso e as faz invuineraveis contra'o 
ataque das infermidades infecciôsas e males da infancia. 

A N`R ÇAS
À_,  

'iiip no Dli- 
IfliEcI d Jn'ccnI, o 
b atcji'o «sui  

LADEIRA (lq AVABERY! 

DR, A RODRIGUES LIMA, 
Bern esta Marca Professor da Faculdade de Medica do Nenhuma 

Rio de Janeiro. é Legitime. 

owp Fc'JA Yo 
F 
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A popular e harateii'a COilhlilil- 
nica a sua iuuierosa freguezia que acaba ú,  receber as 
iais altas novidades para o Natil e Agnuo L3om. 

Cartões postas para felicitações e urna i'iquissiiiia 
collecço de cartões para ;oas f,  esitas. 

ATTENÇÃO!! 
Toda ma4a' fazeir cariões 

4e Boas Festas u, a CASA MINERVA terá um 1ii4o 
b44. 


