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alguma cousa em bem do 
Mercadinho que ora sonha 
'nos. 

Sem querermos que a Ca 
mara faça eoncurrencia ao 
nosso amigo e popular pro, 
prietaiio do Mercadinho Dias 
rio sr.  Ârlindn Miragaia,  1e, 

não lhe dão taba:o e não o deixam 
falar a ninguem. Sob tal regimen, 
o mandrião o rernedio que tem é, 
trabalhar. 

Os velhos têm o seu pão certo. 
Recolhidos em asylos, oade nada 
lhes falta, têm até, aos domingos 
e dias festivos, um bocadinho de mu-
sica para se regalarem. 

Restitue.se os originaes que Os enfermos são tambem trata- sejamos todavia q 
no forem publicados.	

ue a  Ca" dos em casas especiaes, e, quando 
mara se compenetre dos seus curados, encontram sempre onde 
deveres e veja que a abun grangear o r° de cada dia. 
dancia jamais pre,] udica nin Esta providencia é realmente a- 
gueni. drniravel. o verdadeiro socialis- 

Acreditamos, outrosim que mo, o socialismo pratico, muito 

O sr. Prefeito mesmo !1 , I0 mais efficaz do que a gritaria col- 

rá de encontro á iiossa idéia, 
lectiva que atordoa a gente na Fran 
ça, na Alleinauha, na Hespa.uhá.' 

cujo defeito uriico è partir entre nós. 
Novo Mereadínho.— O isr. 

Arliudo Miragaia toma do pessoal arreliento desta A imevideueia 
rival pela pro'. folha; e filho do povo e amiu 

Cem a denoliço do Paço go do povo, s . exa, por eert Participa4nos o sr. Aman 
Municipal ficou desoccupado to no negará o seu ifldW1jo Dias 4ue, em a casa (te 
uns bons metros de terreno pensavel apoio ao Mercadi sua residencia, acaba de 
que podiam ser aproveita- nho que desejamos breve, abrir uma agencia da Com 
dos, no para a feitura de brevissimamente ver, cheio panhia Previdencía de Au-
um UOVO Paço, mas para iiel- (Te S, no lugar onde existiu o xilios Mutuos. 

le ser estabelecido um iner Paço Municipal. A «Previdencia garante a 
cadinho de verduras, carnes Lelun e admirem... penso de 100000 a 
etc. i 150000 aos seus associados 

Attento á phase de pro. Na Dinamarca não ha pobres. mediante a contribuição de 
gresso porque parece atra- É o que affirma urna chronista que lo a 15 aunos, de 5000 ou 
vessar esta cidade, no sem ultimamente estudou aqueile paiz, 

que a maior parte da gente desco- de 2$500 por inez. e é a m3. 
tempoéque á nossa idéa da' nhece. [hor até hoje conhecida. 
mos o com p3te.nte curso, Todo o vagabundo é preso e im- 
propagando a. mediatamente privado de todos os A junta do Alistamento Militar 

No ê uma necessidade de seus direitos. Se reincide, é mau- que func.iona nesta cidade, deve at-

urge'te satisfaço, bem o dado para urna casa de correcção tender ate' o dia 14 do inez proxi. 

durante seis mezes, e se teima em mo. 
sabemos; mas, no seria mal	

ásreclamiçôes dos interessados 

andar de costas direitas, é novamen- 
recebido um acto dos pode- te preso, e então é que são dias! Ctrtes de boas festas = ac- 
res ub1icos que significasse Dão-lhe pouco que comer; se fuma, ceita se enc,m'nendas noata folha 
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N oticiando 

«Não è reclamo.Queremos ape-
nas render homenagem á verdade, 
corno é costume nosso, e como de-
ve sempre proceder a Imprensa se-
ria.) 

Corno os presadissimo3 amigos 
do Echo mudaram para quinta feira 
a publicação do seu conceituado 
jornal, nós, modestos redactores da 
Gazeta do Povo resolvemos passar 
para os domingos a publicação do 
nosso insignificante paladino 

Procedente de Ouro Preto, on-
de ha pouco concluiu iiS seus estu-
dos de pharmacia, chegou terça-
feira ultima a esta cidade o sr. 
Benjamin Simon. 

O ilustre patrkio foi recebido 
por varios amigos, precedidos da 
Banda Lyra do Norte. 

Estamos autoisados a decl.itar 
que ainda corre o boato da renun-
cia do sr. tenente coronel Oiiofre 
Ramos. 

Ouvimos dizer, ainda, que ape-
zar do facto serio de s. s. insistir na 
renuncia,será elia por fim cencedi 
da, mas, o partido -republicano se 
incumbirá de elegel-o de novo ve 
reador da Carnara, como provada 
alta consideração, que, no seio do 
partido elie gosa. 
—Antes assim. 

Retirou-se para S. Paulo, onde 
foi continuar os seus estudos, o es-
timado moço, sr. Francisco Perro-
ne. 

Consta-nos que brevemente se-
rão iniciadas, com a pompa possi-
vel, as tradicionaes festas do Espi-
rito Santo. 

Os festeiros não poupam eí-
forças para o brilhantismo das fes-
tas, que nada, certamente, deixará 
a desejar. 

Ao Braziliuo'reire e á sua exrna 
Esposa, felicitamos pelo nascim e a-
to da sua filhinha primeira, que, na 
pia baptismal receberá a doce nome 
de—Maria. - 

E que a filhinha do nosso arni-
g'o seja feliz è o nosso desejo. 

VILLANCETE 

VOLTAS 

Moreninha, moreninha, 
Quanta vez irás á fonte 
Co.-rendo veloz,. sosinha. 
Distante, ao sopé do monte 

-Sem rigores no decote, 
Junto àquella verde murta, 
De pés ms e saia curta, 
Tu podes quebrar o pote. -, 

Não temes certo peccado 
Confiante no teu valor, 
Confiando no teu amado 
Com recatado pudor. 
Só pensas no fidalgóte 
Mas não vês que o fogo ateia? 
Cuidado minha sereia. 
Tu podes quebrar o póte. 

Mas um dia irás á fonte 
Desconfiada e receiosa; 
Vem descendo agora o monte, 
Traz á lapeila urna rosa 
E talvez não erre o bôte... 
Tens tão leve a cinturinha, 
Moreninha, moreuínha, 
Tu podes quebrar o póte... 

S. Paulo - 1903. 

Francisco Braga. 

PARQUE FON—J"O:T 

O grande e monumental parquis. 
ti Fon-ton, Paschoal Marreli com-
prou e vai trazer para esta cidade 
afim de. . . ja se sab divertir os 
amigos, um magnifico cinernatogra-
pho, que custou a bagatella de.. 
2: 500$000. 

O apparelho traz I.500  metros 
de fita, o que quer dizer um gran-
de acontecimento. 

Isto não é reclamo: «queremos 
apenas render homenagem á ver-
dade, como è costume nosso e co-
mo deve sempre preceder a im-
prensa seria.' 

Nôs, para dar urna Pçàosinha 
não cochilamos. 

- THLA TRO - 

Esteve em nossa redacção, onde 
veiu trazer as suas despedidas, em 
nome da Empreza Tbeatral Can-
delaria, que seguiu para Caçapava 
qutnta-feira, o secretario da mes-
ma. sr. Leonardo Nardiiii 

Ao fino cavalheiro agtademos 

a fineza e fazemos votos para a 
prosperidade sua e da Empreza 
que tão galhardamente reprezeata. 

Contractaram casamento o sr. 
Avelino Amãro de Oliveira e a se-
nhorita Elisa Ayres Ferreira, filha 
do sr. capitão João Ayres Ferreira. 

No districto federal a coaimis-
são do alistamento do sorteio mi-
litar, já alistou 92.615 pessoas. 

.Nào è reclamo o- que vamos e-
crever.Queremos render horneni-
geni à verdade, como é costume 
nosso, e como deve sempre proce-
der a imprensa seria.» 

Oh' 

É redimo: não somos lá mui- 
to serios, não - . . - 

Brevemente fundar-se-á nasta ci 
dade uma nova Soiedad Rere-
ativa, por iniciativa do sr. Teiles de 
Menezes. 

Faileceu em dia da n'tirni se 
mana, D . Benta Zoroastro, esposa 
do ar. José Joaquim. 

Os nossos pesames. 

Telegrammas do Rio anunciam 
que entre os mineiros apontados 
corno futuros candidatos á presi-
denoin (la republica está h dr. 
Francisco Sâlies. 

Accuescentain os despachos que 
influentes politicos a!liados a di-
versos generses trabalham pela 
candidatura (lo marechal Hermes 
da Fonseca, dizendo cue somen-
te abrirão mão dellit em favor da 
do dr. Rodrigues Alves, mas es-
te... não quer saber de historias. 

*Urna  causa muito velha e en-
tretanto desconhecida por alguem: 
'Elogio em-  bocca proPria  é VI-
TU PERIO» 

Amiga:—E teu marido, não es-
bravejou quando lhe mostraste a 
conta dos chapéos? 

Esposa:—Chi - .. não inuginas 
Amiga:—E corno conseguiste 

acaini a 1-o? 
Esposa: —Mostrei- lhe logo a con-

ta da modista e cahiu immediata-
mente sem sentidos. 



Foram premiados os se,  

guintes expositores de Ja 
earehy: 
E x m a . Senhorita Sinhasinha 

de Almeida, que obteve medalha de 
ouro pela feitura de bordados e 
medalha de prata pela confecção de 
guarda-chuva. 

O sr. major João Ferraz, pelos 
productos da fabrica de meias "Fi-
lhiuha," foi contemplado com me-
dalha de ouro. 

Ao Sr. maojr Theophilo de Al-
meida, coube medalha de bronze 
pelos trabalhos typograhicos da 
Casa Minerva. 

O agricultor João Oblack obteve 
trez medalhas de prata e bronze. 

Os nossos parabens. 

EDITAL 
- 

Mt.a falilia da .NI irtii Jaboir. 

O Syndico difinitivo da massa 
falida acima mencionada, devi- 
damente autorisado pelos mem-
mos da Comissão fiscal, cha-
ma concurrentes à compra da 
m-issa, composta de dividas e mer-
cadoiias. 

O Syndico mostrará as mer-
cadorias-  e dará quaesquer infor-
rnaçes, todos os dias uteis das 
doze às quatro horas, nu sua 
casa commercial, rua direita nu-
mero. 42 desta cidade. 

As propostas devem vir em en 
veloppe fechado e lacrado até (1 
dia 18 do cifente, á 1 hora da 
tarde, devendo ser abertas no 
mesmo dia e logar ás duas horas 
da tarde, em presença dos in 
teressados. 

O Syndico reseiva-se ao direito 
de regeitar todas as propostas se 
nãoconvierem aos interesses da 

• massa. 
Jaaarehy, 8 be dezembro 

1de 1908. 
José Bonifacio de Mattqs 

Syndico 

SECÇAO LIVRE 

ARANHA 
Com optimo ca-vailo, VENDE-SE 
Tudo em bom estado e com- 

pleto, solida e arreio qu si novo, 
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Ntioé reclamo 
O (U19 vamo,. 
escri inhaà: ac-
ei a,.seencctn 

metidas de car-
toes de iots 

FESTAS,verdadelrameflte ar-
tis icos, na redacção desta 
folha. No è reclamo, no... 

GAZETA DO POVO— Jacarehy, 13 de dezembro de 1908 

EïrosiçÂO %tCIOtL 'e o cavalio ê elegante tambeni 
para montaria. Para mais in 
formação cem o si'. Bento Tocaio. 

A Ec,inouusitlor" 

O infra assignado, tendo 
perdido na rua as estampi-
lhas di « Econoniisadora Pau-
lista' de as. 2,488, 25494-
25495, 25497 e 25499, de 
clara-as sem effeito para to-
dos os fins de direito è avisa 
a quem s encontrar e aos 
srs. mutuarios desta cidade 
que já providenciou perante 
a séde dessa Sociedade para 
a nuilidade de Jitas estam-
pilhas e ninguem, pois, deve 
recebei-is. 

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

Jacarehy, 2J 1 11 /1908. 
Luiz Herdy. 

ÀNNUNCIOS 

ILi'LtS 

 

s—S---- s-- 
11LJ1C.t 

Peças de harmonia, vranjadas 
das, por conhecido profissio-
nal competeilte, para bandas de 

12 a25 figuras. sa-Musicas de todo o gener. ras e profanas de qualquer dos T 
melhures autures c1u'sicos. 

Esclarecimentos, na redacção 1 
desta folha. 
—s —s—s----s—s—s---O 

,1 

Os abaixo declarados avizani aos sons amvos e 
ao publico' em geral, que organizaram unia imponente  

Romaria a' Capelia da Apparecida, a qual partirá des-
ta cidade no dia 6 de janeiro po'dmD vindouro, voL 
tando no día seguinte. A ramaria será gcompanhafla 
da exceliente corporação musical Coronel C arlo Porto. 

Jacarehy, 29 de 1'iovenibro (te 1908. 
AMERICO MERCADANTE 

CHICO BOMBEIRO 
A passagem inteira custa apmas Meia passagen, 3C00. 

Romaria a' Apparec ida 



A uupuAlar qbhratIra 
a sti ínercsa frgizia que ach !e rchei' as 

Mais a'.ItaRIN imvh!ades para o Natal e mio 
Carts psts para fie, llctaçs e urna riqitissima 

cânucção ih cartües parafestas. 

FIG IiB:AS E EN7EITÍS PARA PRESE PES 
ATTENÇÃo!! 

Toda a possa qu,  e mandar fazer cas 
de Boas Festas ia CASA MINERVA terá um Iii40 
'III. 

GAZETA DO POVO - Jacarehy, 13 de de7ernbro de 1908 
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