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Maguada, se esvanece, 
a tarde moilentente. 
E Venus apparece el., 
na fhnbria do oriente. 

Das juritys, na selva, 
já não resôa o thre,,o. 
Sobre a macia relva, 
cai limpklo sereno. 

Galerno vespertino 
geme na cruz do ermo, 
faz da jornada o termo, 
na tenda, o peregrino. 

Como a rever um sonho 
na margem da lagoa, 
pend&ochorão tristonho. 
E a languida canoa, 

SÃO PAULO 

do pescador saudoso 
ao canto dolorido, 
vai quebrando o repouso 
do rio adormecido. 

Aí/ora jd fluctúa, 
no céu, mais uma estreita. 
Mais uma,outra.. . Que belia 
vem despontando a lua! 

Astrh saudoso e brando, 
que atroz melancolia 
tu chegas derramando 
Pela terra sombria! 

1%finh'atma, repousadas 
na /lorea natureza, 
olha-te a luz dourada 
e chora de tristeza... 

• '7-' 

4-4. 4. + + 4. + + + '1+ +1. + 4. 4. 4. + 4. 

occid ente. Pobre, sem re-i nando e Izabel. Recebe 

--- 

Faz arnanhan quatro-
centos e dezeseis a unos 
que Christovam Colombo 
descobriu a Àmerica. E' 
urna das mais importan-
tes datas da Historia Uni-
versal o 12 de outubro! 

Ler, estudar a vida do 
grande genovez é estudar, 
é ler urna odysséa de sof-
frimento, urna epopeia de 
trabalho! E nessa leitura, 
nesse estudo refulge com 
brilho extraordinario, re-
alça com sympathiea ma-
gnificencia o merito do 
sabio navegante! Não foi 
o acaso, nem a cega aven-
tura que o levaram ás 
plagas fagueiras de seus 
sonhos, ás plagas do No-
vo Mundo !... Nem  tam-
pouco foi a ambição que 
o incitop á empresa va-
IorQsa 

Acima do cego estava a 
convireío, acima do ambi-
cioso li cava a humanidade! 

Beilo especimen de ca-
racter, digno acredor da 
nossa admiração e do nos-
so respeito 1 

Çolomho, desde tenra 
edade, que estudava lu-
ctando para viver. Dedi-
cou-se pelo gosto e fran-
ca vocação ao estudo da 
arte nautica, da astrono-
mia, da geographia e da 
mathematica. 

Firmado na solidez des-
tas vigilias accuradas, ad-
quiriu certeza de que ha-
veria urna terra desconhe-
cida para as bandas do  

cursos, vivendo á custa 
dos rnappas geographicos 
que fazia, porém conscio 
da existencia dessa terra: 
espirito que o talento e a 
cultura illurninavam, diri-
giu-se o ititrepido marean-
te aos governos de Por-
tugal, Veneza e Genova, 
onde seus planos foram 
recusados. Na Hespanha, 
sob Fernando e Izabel, 
reside durante oito aiinos 
batalha nas fileiras dos so-
beranos, mas a Côrte não 
decide a dar-lhe os apres-
tamentos necessarios. 

Nunca aqueile coração 
forte desanimou, nem a-
queile enthusiasmo se ar-
refeceu! A caminho da 
França foi alcançado por 
um portador que o cha-
mava em nome de Fer- 

tres navios tripolados por 
cento e vinte homens e 
singra mar em fóra. 

Aquelia alma vivida era 
invadida pela alegria! Al-
ma maior que o céo, ale-
gria maior que o mar! 

Realizára o seu desejo, 
velejava na direcção do 
poente e veria terra em 
breve! Vai Colombo! Em 
breve tambem a maledi-
cencia te calará no peito 
os offegos de transporte 
com que festejas o ocea-
no a grande haustos! 

Vai, Colombo! Em bre-
ve esse coração que só 
devera receber o amor, 
terá que pôr a armadura 
d'aço da abnegação para 
resistir aos botes da, ca-
luninia 

Mas a terra desejada, a 

Guanahani formosa, a S. 
Salvador, mostra-se em-
fim pela madrugada de 
12 de outubro, ao cabo 
duma viagem de setenta 
dias, em que Colombo se 
portou com verdadeiro he-
roismo, já reprimindo a 
grita da maruja revolta-
da, já velando noite e 
dial... Descobre sempre 
outras ilhas e pisa em 
seguida ciii terra firme! 
Era o fructo de seu estu-
do e a laurea do seu tra-
balho ! Era o prefacio do 
seu renome e a apotheo-
se da  - sua perseverança! 

Regressa á Hespanha. 
E' recebido com frnenti-
das demonstrações de tri-
umpho. A inveja morde 
todos os grandes homens 
e a intriga lavra na Côrte. 
Colombo faz a terceira 
viagem ao Novo Mundo 
e é posto em ferros pelos 
govefnadores que o rei 
norneára! Esquece no pei-
to a d& que o excrucia-
va e emprehencle a quarta 
viagem! Denodo na an-
-gustia, sublime victima 
sobre a ingratidão! O lvi-
dam-n'o ao illustre e ou-
sado genovez que morre 
de tristeza! Mas que! Não 
fizera caminhar a civili-
zação, dando-lhe um cam-
po fecundo A America 
não seria a propria gran-
deza, a propria civiliza-
ção? Podia morrer! A 
posteridade faz-lhe justi-
ça, porque abeiuçôa a sua 
memoria! 

Jtcaroliy, 11 do outubro de 1908 
GAUVA 1 N. 
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MIM 
- 

Esteve nesta cidade e 
deu-nos a honra de sua 
amavel visita o Sr. Pedro 
Tliomaz de Aquino, esti-
mado conferente da es-
tação de Sabaúna. 

Acha-se nesta cidade, 
a passeio, o distineto mo-
ço Sr. Joaquim Feliciano 
Pereira, funecionario pu-
blico residente na Capi-
tal do Estado. 

Vi sitamol-o. 

ANNIVERSABIOS 

Fizeram annos: 
—no dia 7 cio corrente, 

a senhorita Isoliria dos 
Santos, dilecta filha do 
Sr. Francisco Adelinjo dos 
Santos; 

—no dia 8, o syinpathi-
co Faustino Loureiro, que 
recebeu presentes, e não 
deu molhadura ao pessoal 
amigo dos seus gafanho-
tos; 

—hoje, a menina Anua 
Nirva, querida filhinha do 
Sr. João da Cruz Mariano. 

Fazem annos: 
—arnanhan, o popula-

nissimo Americo Merca-
dante, que, segundo crê-
mos, está de promptidão 
para molhar o bico dos 
seus amigos com uma 
cervejinha que não rima 
com O seu nome; 

—no mesmo dia, o sr. 
Beriedicto A. de Souza, 
vereador da Camara Mu-
nicipal desta cidade. 

A todos os nossos pa-
rabens. 

José Montanaro 

Subscripço 
Continuação da lista 

das pessoas que concor-
reram para a erecção de 
um mau soléo aos despojos 
unortaes do Conego José 
Bento de Andrade. 
Quantia publicada 263000 
Francisco de Lima 200.00 
Bento Porto 
Jorge Nathan 5$000 
Dr. J. R. Mendonça 5$000 
J. Martins Siqueira 5OOO 
Maria José de Siq.a  5W00 
Rozendo J. Macedo $OOO 
Joaq.m Neves Neto 2W00 
João Abilio da Costa $OOO 
José Franc.°Ramos 2$000 
Manuel J. Sant'Anna 2000 
João Dias de Moraes 2$000 
Francisco A. Santos 000 
Um admirador (u. u.) 2000 
Um anonymo (s. N.) 2W00 
Beued'.Roiz Campos 2$000 
Mariano M. Siqueira 2$000 
Vicente Rosa 000 

Somrna IiÕ 
)' Continúa) 

Falieceu nesta cidade, 
no dia 9 da corrente, a 
exma. sra. d. Paulina do 
Carmo, esposa do Sr. Joa-
qui!n Ambrosino do Car-
mo, digno serrentuario 
público. -. 

A' enluctada familia os 
nossos pesames. 

Club O, de relogios de ou-
ro La maisonette, da casa 
Eduardo Clero & Cia., da 
qual é agente o mesmo 
coronel, foi sorteado o 
numero 114 pertencente 
ao sr. •Aristides Passes, 
empregado do Gytniiasio 
Nogueira da Gama, que 
já está de posse do belo 
relogio. 

' 911 
Segundo nõtic.iou a nos-

sa coliega «A Tribuna>>, 
de São José dos Campos, 
devia ser assignado, na-
queila cidade, rio dia 10 
do corrente, o contracto 
para o abastecimento d' 
agu a 

Pelo que vemos S. José 
progride; S. José logo terá 
agua,encanada. E nós? 

—Contentemo-nos com 
a agita encantada! 

Chamamos a attenção 
dos nossos leitores para 
a publicação que faz o 
major José Bonifacio na 
parte competente. 

Deu-se quinta feira ul-
tima, na. rua 11 de Junho, 
entre o Sr. João da Cruz 
Mariano, fiscal da Cama-
na e um impertinente cai--
reino, um attnito de pa-
lavras, cujo resultado se-
ria grave, si não fora a 
intervenção de alguns po-
pulares. 

Deixamos de narrar o 
facto tal qual se deu, de-
vido á falta de dados des-
apaixonados. 

Uns opinam pèla razão 
do sr. João Maiiano, ou-
tros pela razão do carreiro; 
cabe portanto ao Sr. dele-
gado de policia a destrin-
ça do occorriclo, tomando 
conhecimento do facto. 

Terça-feira, á noute, che-
garam de S. Sebastião a 
exma. sra. d. Maria da 
Gloria Freitas e suas filhas 
senhoritas Lina e Mariqui-
nhas de Freitas, tia e pri-
mas do Sr. Renato Ramos, 
mãe e irmã da senhorita 
Argyropola de Freitas. 

-- Tam bem regressou 
daqueila cidade a senho-
rita Gilbertina, irmã dos 
srs. Gilberto e Germano 
de Vasconcelios. 

Cumprimentamol-as. 

... 
Acht-se nesta cidade o 

Sr. Nabor Marcos Cardo-
zo, acompanhado de sua 
exma. espsa e de sua 
cunhada senhorita J uven-
tina Nogueira. 

Hospedadas em casa do 
sr. Cel. Alfredo de Lima, 
estiveram nesta cidade as 
eniis senhoritas Maneta, 
u1ieta e Risoleta Rosa, 

pniminhas do nosso ca-
itiarada Abilio de Lima. 

Com o fim de tratar da 
saude de seu querido fi-
lhinho,'seguiu para S. Jo-
sé dos Campos, em dias 
da semana finda, a exma. 
sra. d. Maria Elisa de Frei-
tas, aqui residente. 

..., 
Realizou-se no dia 9 

do mez passado, nesta 
cidade, o enlace matrimo-
nial do sr. João Brasilien-
se de Siqueira com a se-
nhorita Bertilia de Oli-
veira, nossos estimados 
conterraneos. 

Dirigindo ao joven par 
os nossos parabens, faze-
mos votos pela sua intei-
ra felicidade. 

.,.. 
Seguiu para São Paulo, 

no dia 8 do corrente, a 
exma. sra. d. Elisa Pe-
reira, prezada mãe dos 
srs. Carlos e Mano Perei-
ra, funecionarios do Ban-
co de Custeio Rural. 

Cub Cooperativo 

No 3: sorteio cio grupo 
D, dos clubs cooperati-
vos organizados pelo sr. 
cel. Alfredo de Lima, foi 
contemplado o numero 1, 
pertencente ao Sr. cel. 
João Senna, residente em 
Santa Branca. 

Os premios maiores do 
Na proxima sessão cio grupo C, o gramrnopho-

jury, dève entrar em jul- ne e relogio Roscofí, sa-
gamento, pela QUARTA irani para assiguantes' de 
VEZ, o conhecido desor- Sabatina. 
deiro José Montanaro que, No ultimo sorteio cio 
preso em Mogy das Cru-
zes, onde se achava re-
fugiado da nossa policia, 
foi transportado para o 
xelindró desta cidade, on-
de passa muito bem... de 
saude. 

Vejamos agora si os srs. 
jurados, afíroutando a paz 
dos nossos lares, tentam 
ainda libertal-o. Vejamos! 

fleeIamaçes 
Para o Livro de Quei-

xasda Camara Municipal 
desta gidade : —No largo 
do Rosario, num lugar-
zinho bem visivel, onde 
não se precisam ocu los pa-
ra se enxergar, existe um 
exgotto de casa particu-
lar que bem merece a 
attenção e os cuidados 
dos srs. da hygiene. 

Sendo a hygiene uma 
coisa tão boa como se 
propala, não seria nada 
mau que os poderes com-
petentes, providenciando 
sobre o caso, extinguissem 
aqueile mal, a bem da 
saude publica. 

Ia mêène chose na rua 
7 de Abril. 



PUÍ3L ICÇdES 

Aviso, 

Jiz E!ectica 

Avisa-se aos interessa-
dos que' a extração da 
"Acção entre amigos" de 
uma espingarda calibre 28, 
terá lugar n6' dTt9 pro-
ximo,com a loteria de 102  
contos do Estado de São 
Paulo. 

11-10--908 
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O ECITO 

   

       

        

üe EXPEDIENTE 
ÂSSIGNATTJ RÃS 

Pare cidade, me? 00 
Para fúra, trimestre 2.000 

PUBLICAÇÕES' 
Primeira 'vez—palavra 40 es. 
Outras vezes a 203.8 

Não daremos insersão 
cru nossa folha, ás publi-
çies e annuncios que não 
ibrem prévianiente pagos. 

Não restituimos auto-
gi'aphos, embora não se-
jam publicados. 

syinbolica flor da laran- 
geira e vaporosa tu nica, e 
pés descalços, pequeni- 

VAfIED11DE5 

Se a mulher perdesse nau dente, 
Sempre que mente em prazer,
Dentaduras, toda a gente, 
Levava a vida a fazer... 

Joqo de fios 

Si dos flosinhos acima 
Tirarem dez, com vagar, 
Duma menina o appellido 
Mo de pai certo encontrar. 

...o somno do relogio da 
cadeia; 

...o bodoque do major 
Bonifacio 

...os projectos do Bene-
dieto Mano 

...o sobretudo do Faria. 

iow 
Eis ahi os versi,ihos que 

o Izolino, com todo gar-
bo, recita a cada instante: 

Eu quizera ser presunto, 
Leitar, a555(lo ou cozido. 
Para ser, do minha amada, 
Por sua boca engulido. 

Dialogo entre tres pin-
tores papudos, colhido pe-
la nossa reportagem: 

—Oh ! meus caros (diz 
o primeiro), acabei de pin-
tar o carro ço da hygiene 
tão perfeito, que ningue 
o pôde ver sem tapar 
nariz. 

—Pois, mais fiz eu (dis-
se o segundo), pintei uma  

rnara, tão impeccave1 
todos os contribuintes 
viram o meu quadro-não 
puderam conter uma 
precação contra o papal 
do osso. 

---Ora., isso não é nada 
(disse por fim o terceiro) 
diante da minha peniçia. 

Importante fiz eu. De-
senhei os srs. Edis, em 
sessão, tãp perfeitos, tão 
impeccaveis, tão geniaes, 
que vocês em os vendo, 
hão de ouvir distineta-
mente as suas palavras: 

—Muito bem ! Apoiado! 
Ámen! 

X. COLLECCIONADOR. 

Carta anon'ma 
A coilega local A Gaze-

ta do Povo, coininentando 
a nossa posição diante 
da carta anonynia por nós 
ultimamente recebida, a-
chou que o seu auctor. 
algum pandego batrachio, 
abusou da nossa boa fé. 

Mais que isso coliega, 
O lalhatrachjo julgou que 
tiiihamos mãos de gato. 

Va ii ol a 
Graças ás medidas hy-

gienicas tomadas pelo Sr. 
Prefeito Municipal contra 
a variola., não fomos des-
ta vez visitados por esse 
terrivel mal, que bastan-
te caretas nos fez. 

Receba,pois,o Sr. Prefei-
to os nossos francos elogios 
pela actividade com que de-
terminou os serviços con-
tra a invasão nesta cida-
de, desse ternivel morbus. 

C4)rporaçio Musical 
«Cel. Carlos Porto» 
Não foi um conto do 

vigario a noticia que de- 
mos sobre a suspensão, 
por tempo indeterminado, 
da corpo-ração musical 
«Coronel Cai-los Porto». 

O facto deila ter feito 
uma retreta no domingo 
ultimo, explica claratnen-
te ter havido accordo entre 

  

EDITl1 

 

  

Dê ordem do Sr. Clau-
dia Antonio da Camara, 
Collctor Estadual desta 
cidade, previno aos si-s. 
interessados que no cor- 
rente mez se procederá 
a arrecadação do segundo 
-semestre d o s seguintes 
impostos: Capital com- 
mercial; capital particu- 
lar empregado em empres-
timos e consumo de aguar-
dente. 

Findo o prazo será ad-
diciomiadaa multa de 1010 

Coliectoria de Jacaréhy, 
10 de outubro de 1908. 

O- ESCRLVÃO 

Joao de Siqueira Leite 

TABELLA DOS PREÇOS PARA 
NOVAS INSTALLÂÇÕES 

Insta flações lo$000 
udança de uni pre- 

dio para outro $000 
Idem para o mesmo 
predio 3$000 
Ligações 1$000 

Não se fará instailação 
alguma sem que haja tem-
po para experiencia. 

As instailações de chi-
co para cima em um só 
predio, terão o desconto 
de 10 .i. 

As lampadas serão por 
conta dos consumidores, 
e seus 'preços d'ora em 
diante serão de 1$500. 

O emprasario proprietario, 

Josi BoNIFAcIo DE MATTOS. 

A virtude faz da mu- 
lher feia um sylpho de 

--

. candura e da mulher bo- 
nita uma apotheose de luz. 

Encontraram-se no hum- 
bral, pararam e olha- 
ram-se! FACTOS E COISAS que 

A que saia trazia  loira )1e;I:em ;Q,j  attenção 
tranca. enieiada com a, 

, 
 

o torniquete em que o 
João:.uico se viu com as 
carapuças dos anexins; 

nos, roseos... .A que eu- ...a risadinha a Luiz XV 
trava vinha orvalhada de J 

do Horacio; 
lagrimas,  arrastava uni ...os assanhamentos das 

. longo manto, pesado co- meninas de hoje; 
ruo a tristeza e alvo co-
mo arminho. 

, Porque entras? per-
guntou a primeira. 

—Por ,que partes? pro-
feriu a outra. 

E cruzaram-se. 
'A esperança, levantan-

do o'vôo, partiu, e a sau-
dade, com os olhos rasos 
(l'agna, poz-se a acenar-
lhe para que voltas-
se, mas a radiante fugi-
tiva desappareceu entre 
as nuvens. 0,1 

Então a outra, a triste, 
foi se embrenhando a 
pouco e pouco para o 
fundo dessa mysteriosa 
morada—o coração! 

• JULIA LOPES. 

Esteve em dias da se-
niana finda na visinha ci-
dade de M9gy das Cruzes, 
onde foi presidir a sessão 
do jury daqueila cidade, 
o exmo. Sr. dr. Antonio 
Hermogenes Altenfelder 
Silva, integro juií de di- aliegoria ás chusmas de osseus musicosparaasua 
reito desta comarca. . impostos creados pela Ca- 1 nova reorganização. 



+ 

1 

Flauta e Canto 

O professor 
a'ro Soares (/(1  QJJ 
ueii'a, (/0 de 
algumas horas, le-
ciona, em casa ou 
£1 domicilio, piano, 
lia zila e Canto. 

Largo da Quitanda--JACARÊHY 

SOBRADO -- COMMODOS BEM 

AREJADOS 

Clima saluberrimo 

Neste hotel, monta-
do com eapiieho e 
asseio, encotltrnm-se. 
cOflhlflo(lOS ireados 
e coiiidas feitascom 
O inaxiflio esciupulo. 

ACCEITAM-SE PENSIONISTAS 
PREÇOS MODICOS 

EUCLIDES U. DOS SANTOS 
S. José dos Campos 

Estado de São Paulo 

gotel "São José" 

) 11X1110 
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R4,I~1§Ó1  T Y P. C 0 M M E R C 1 A L 

LIVRARIA E PAPELtRhit 
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Pins de 11M0e1441 
Este estabelecimento typographico, caprichosamente montado e possuidor de 

um pessoal bastante conhecedor da arte, acha-se nas condições. 
de bem servir a sua numerosa freguezia, executando com a maxima pres- 

teza todo e qualquer trablho concernente á arte. 

-; ---ago do 
J AC A RÉ ti. Y 

Estado de São Paulo 1` 
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