
Vae-se passando para mim a vida, 
Ai, como longe estio os rosco duis, 
Cheios de 1 uz e cheio de harmonias 
I)a minha beila iufaiieia ext:cníecida. 

Como está longe a doce fé qtleriht 
Que -tinha então? A tantas alegiu3 
Suceederam-se duvidas sombrias 
Que inc torturam a alma entristecida. 

Os meus sonhos... ;crdi-os nos caminhos 
Rudes da vida, e o coraço agora 
TeM a tristeza dos desertos ninhos 

rpe. o  vontade do parar... A aurra 
M nau reluz e nem os passainhos 
Modilam cantos que eu ouvi otmtr'ora 

ÀNNA NOOU.IRA 

i'n no 

O Cinema Popular 
Deixou o povo logrado, 
O ôvo inaugural 
Não deu pinto, foi gorado 

Houve desmancho na lente 
E'00 Cinema afinal. 
Fez ficar bem mentiroso 
(\'t O nOSSO IMPARCiAL 

Agora não caio em outra 
P a no ficar citn carão, 
Farei meu aviso ao povo 
Depois da inauguração. 

BOTUCA. 

ItiP  til i r,  

lo 
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Acacio Ferreira tambem ao 
Acaco, os 
boa vinda. Fixou residencia novamen-

te entre iàs o distiucto cida-
dão cujo nome encima estas 
linhas. 

Jornaiita emerito, provecto 
professor, tepublicano de rij 
temperi, exemplarissimo che-
fe de familia, eis o que se 
pode dizer do tenente coronel 
Acacio Gribalde de Paula 
Ferreira. 

Retirando-se algum tempo 
de Jacaréhy, deixou aqui um 
numero illimitado de amigos, 
tal a jovialidade de seu ca-
racter adamantino e a bon-
dade de seu magnanirno co-
ração. 

O povo Jacarehyense, não 
podia conformar-se com' a 
sua ausencia e assim é que, 
o nome ao major Acacio 
(como o tratavam) èra lem-
brado quasi que diariamente; 
agora esse mesmo povo re-
jubila-se pela sua resolução. 

O Imparcial, apresenta 

EXPEDI ENTE: 
Preço das assignatuias: 

Cidade, mensal .... $oo 
Fóra, trimestre . . . . 2$500 

Avulso-200 rs. 
Publica se aos donziugos. 

Publicaçôes: linha. . . 15  rs 
Repetição . 100 rs- 
Annuncis, a convencionar. 

FLORIA NO 
PEIXOTO 

Muito se tem dito sobre 
a extraordinaria individuali-
dade de Floriano Peixoto e 
nós acompanhando o que de 
melhor se possa dizer sobre 
a memoria saudosa do im-
mortal Marechal de Ferro, 
diremos simplesmente como 
o saudoso Arthur Azevedo: 
—FLoEIANo PtrxoTo E PA-
TRIA, SÃO SYNONIMOS' 

Portanto, genufiexos na 
mais respeitosa veneração, o 
nosso modesto jornaizinho 
rende à inemoria do im-
nortal Alagoano, as mais 
sinceras homenagens e des-
folha sobre o tumulo do 
grande soldado, o seu ra-
milhete de inesqueciveis sau-
dades. 

buo? 
No sabemos si é abuso 

o certo é que temos pre-
snciado ultimamente, alguns 
fiictos que vem de encontro 
com as nossas posturas mu-
niclpaes; abuso no serl, 
porque se as pessoas que 
assim procedem, fossem ad-
vertidas j0r quem de direi-
to, no teriamos talvez que 
registrar factos, como o que 
se segue:—No domiugo pas-
sado, a Extra. Sra. D. Li-
cinia Novaes, digna esposa 
do sr. dr. Emygdio Novaes, 
descia a Avenida Carlos Porto, 
com destino ao mercado e, 
do lado opposto vinha una 
cavallejro fazendo o seu bu-
cefalo ora empinar, óra ga-
lopar, emfim; parecia um  

verdadeiro pi&o; a Exma Sra. 
D. Licinia, para livrar-se de 
ser pisada pelo fogoso aui-
mal, correu para alcançar o 
passeio porem, teve de cor- 
rer vertiginosa nielite tal o 
perigo do que estava amea-
çada e, nessa carreira torceu 
um pé. 

Cavalleiros em disparada 
pelas ruas a toda brida, 
verncs constantemente sem 
que sejam chamados a or-
dem. 

Torna-se necessario que 
os senhores fiscaes façam 
valer, tornando effectiva a 
multa que estabelece as nos-
sas posturas mullicipaes aos 
Iaes domadores que em vez 
de procurarem o campo para 
tal fim, preferem a cidade e, 
em suas ruas, fazem as suas 
exhibiçôes, como querendo 
passar-nos diploma de povo 
-itraza do. 

Rigor, muito rigor com 
elies senhores fiscaes, para 
evitarmos factos dessa na-
tureza. 

Os j'fl «8ea re. 
henses» feeeiona- 
dos de funos epe-. 
eiaes, enenti i•.i lii we, 114 
Largo d. Bom Succes-
SI) 11' 32. 

A 29 do curren:e faz 
anuos que desappareceu do 
mundo material alarido-se 
para o espiritual aquelie va-
ronil soldado est.idista, que 
em vida se chamou Floriano 
Peixoto. 

Como soldado, defendeu 
a golpes de patriotismo 
nunca visto e consolidou a 
Republica que elie amou 
com todas as veras de sua 
alma. 

Como estadista, fez res-
peitar no extraugeiro o no.-
me do BraziL tornanio-o 
grande perante as nações ci-
vilisadas. 

tenente coronel 
seus votos d 

O 



AMOF 
Eu vivo de ti distante, 
So chorando os meus amores... 
Mas serei sempre constante, 
Si constante tu me fores,.. 

Hoje é captiva miiili'alma 
Do teu meigo coração... 
Do inundo dese,o a palma, 
De possuir a tia rnrto 

Apenas um teu sorriso 
Me da vida, crença e luz... 
W ti m céu, é iun -paraizo, 
Este amor que me seduz! 

-' A. 

O IMPARCIAL 

d0  Senado. 
Ao terminar, foi o orador 

abraçado pelo Sr. Presidente 
da Republica e pelos officies 
presentes. 

Em segoida falou o Sr. Pre 
sidente da Republica, que não 
occuitou o quanto lhe merece 
a Guarda Nacional. E' apoio 
gïsta franco do ciadão-so1da. 
do;acredita que o projecto 
que reorganisa a Guarda Na-
cional, pendente apenas das 
formalidades no Congresso, 
será brevemente tradusido em 
lei, terminou eong.iatulando-
se com a G. Nacional. 

Minuciosa noticia a res-
peito, traz o «Jornal do Bra-
zil», de 19 do corrente. 

Damos parabens aos offi-
ciaes da referida corporação 
aqui residentes e ultimd mente 
nomeados, porquanto, o pro-
jecto que oia depende da 
resolução do Congresso, si 
não ha equivoco de nossa 
parte, equipara-os para todos 
os effeitos aos ofEciaes do 
nosso Exercito. 

ChHoNCA 
Esta vai por 

conta do E-
milio Lanças, 
que cott.u-
me de um 
s e u patricio 
que, estando 
zangado certa 
occastto, foi 
entar - se a 

beira do mar; 
como se a-

cHae;e agLo o oceano, fez 
quebrar unia de suas ondas 
bm junto d.s pés do hes-
panhol; est e zangadissimo 
recuou para ii,aiç longe. 

O rn'r continuou agitado 
e unia grande onda veio 
molhar os pés do menciona-
do hes20nh0'. este levintoLl-
se e em tom arrogante, 
disse: C urambal Si no fites'. 

pi ejud.icí'fr ias embai-ca- 
(QfleS iiiorrei 
eu te ba?ia d'u.n tra,'o! 

O João Caboclo, cenou 
ao Alfredo Ma :edo, que tinha 
um cachorro tão bom, tto 
mestre pira caçar pacas que 
sentia o cheira delias (das 
pacas) até na 'cidade. O 
Alfredo, etuhusiasmado per-
guntou: 

--Como assim? 
—O Caboclo, explicou:—

ora você sabe, cata, cidode 
foi um flLd)  anticamente. 
o meu cachorro .passandô 
p1is tuas, cheira aqui, cheira 
acol:í... e... s:ihe porque? 

--Diga? 
--Cliira o czlinqa das 

p IC:1S que habitrim o inalem 
naquefle t(.tn,)O!... 

Quem 1cou admiradissimo 
foi o juca Mercadante, que 
altru ta mente ouvia a coo-
versa dos dois e c-Du de 
q ei:co cabido, quan'lo ouvio 
a coticiuslo. 

* 

O puvo já começa a bAp- 
,iz-,r o trecho da rua Lucio 
\1alta, no pedaço compre-

henJido do mercado para a 
ru:l i de Junho, com a de-

de rua do Loni- 
ha_ depende do sr prefeito, 
mindar completar d aterro, 
porque do titulo que querem 
dar é bem expressivo e de- 

pois... Vox Popolo, Vox 
Dei. 

** 
O Cinema Potular tiO 

domingp passado fez o nos-
so jornalsinho mentir aos 
nossos leitores; explica-se, é 
que uma das lentes do ap-
parelho vejo trocada e por 
isso ficou transferida a inau-
guração do sul)ra cujo dito 
tmem.t. 

* 
** 

De meu boto amigo e 
com pa d r e Candinho, do 
« vhatto Dentro», recebi o 
eguinte bilhetinho, em phra.. 

ses rirnadas: «Diga-me ca 
aeu compadre, Formando 

.:omparaço: Em sua casa e 
da comadre Qual dos dois 

o tu. ado? Ocê dirá que ii 
pergunta E'. de pouca utili-
dade, Mas nu\  é; tem reli-
, o Com a igreja e o padre... 

O rninia Cumara 
Que jamais dó 
De. ningucm tem 
A nossa aguinha 
Eucanadinha, 
Quando é que vem? 

Guarda Nacional 
Reaiison se a IS do correu 

te no Rio, a primeira confc 
ricia da serie organisada e 
lo marechal Olynipio da Sil-
veira, Com mandante Superioí 
daquelta milicia.' 

A conferencia teve logar no 
Quartel.General da corpora-
ço sendo conferencista o dr. 

Mendes d'Almeida, sena 
dor federal e Chefe do Esta-
do Maior da G. Nacional. 

Assitiram ao acto, alem do 
Sr. Presidente da Republica, 
sua casa militar, officiaes do 
Exercito, Policia e Guarda 
Nacional. 

O conferencista dissertou 
durante uma hora, fazendo o 
historico da Guarda Nacional 
estudou minuciosamente os 
defeitos de organisação actual 
a milicia, analysou a acção 

deleteria da politicagem uo re 
crutarl\ento de officjaes e ex-
plicou integralmente o pro-
jecto de reforma da institui- camento recolhido? Dois sol- 

O S. João já se foi 
S. Pedro está a chegar, 
Os 200 bagarotes 
Aqui eu vou espalhar. 

Quem deseja que o Faus-
tino, de,ta vez diga a verde 
de, é o 

Dégas 

e 
de de 200 contos de S. Pedro 
e explicou assim aos fregue-
zes: 

COM A POLICiA 

Ornosso coliega «O Para 
hybuna» com o titulo acima 
public o seguinte:-» Compu-
nha-se o destacamento desta 
Cidade de 6 ou 7  soldados e 
um sargento; no -dia 25 do 
iii es passado t'oi recolhido ess 

contingente para S. Paulo, a 
fim de receber a instrucção 
Franceza. 

Este numero de praças já 
era insuificiente para atten-
der com a devida piestesa, a 
todos os serviços a seu cargo 
como guarda da cadêa, poli-
ciamento da cidade, serviço 
d juizo, deligeucia, etc. 

E querem saber quantos 
Soldados houve por bem o 
Sr. Secretario da Justiça man-
dar pata substituir o destã- 

ljeeçâ() ! ri d o 1 4 t o 
800 só nt P!nt1ca 
da FE 

No meu rancho mando eu 
vosso manda o compadre 

na igreja manda o padre. 
[ermina dando um abraço 
Em ocê e afilhadinho O seu 
.) !)i paire. 

Candinho. 

O Fau5tiu6 Loureiro, disse 
que vai vender a sorte grau- elo que ora pende da decisão dados 



O IMPARCIAL 

Teve logar quinta feiia a 
estréa desta nova casa de di 
versão. 

O predio do largo dç Bom 
Successo, em que funcciona 
o Cinema, achava-se capri 
chosamente ornamentado. 
As 6 e meia horas da tarde, 
ja o vastissinio salão de es-
pera estava repleto de Exmas. 
familias da nossa sociedade. 

Do lado opposto no salão 
de bilhar, tambem era grande 
a concorre acia. 

Fazia as delicius do publi, 
co a Lyra Jacarehyense que 
executava apreciadas peças de 
seu repertorio. 

A'S 7  horas, teve começo 
a primeira secção; os filins e 
xhibidosí com precisão e re-
gularidade agradaram geral-
mente, nada deixando a dese-
jar, o apparelho de primeira 
ordem, funccionava sem a 
menor trepidação. 

A 2a, secção esteve tam-
bem muitissimo concorrida, 
apezar do frio terrivel que 
fez na noite de quinta feira. 

Damos parabens aos se-
nhores Americo Mercadante 
& Cia. nela brilhantismo 

incffi'opulF 

Consolo-se o coliega com o 
que vai, por aqui, pois, para 
substituir tambem o nosso 
antigo destacamento que jd 
era exigtlo, vieram 4  praças 
iiiclusivé o commandante 

As trez praças, são pata 
fazer o serviço de patrulha 
mento, guarda da cadeia, 
ordenança do sr. dr. dele-
gado, guarda da estação, di-
ligencias etc. e aos domin-
gos, guarda do mercado e 
quando funccionam os tres 
cinemas a um só tempo dão 
tambem u guarda daquelias 
casas de diversões. 

Parece mentira, mas infe-
lizmente é verdade. 

Nunca tivemos um Secre-
tario da Justiça que ligasse 
tão pouca imiortancia a se 
gurança publica. 

Ainda somos felizes' por-
que vivemos no seio de urna 
população ordeira e pacata. 

pelo nocturno de luxo. ( Secção Livre 

 1. Acompanhando seu digno 

—Rua  do Ro 

PHENOM NO 

No  hospital desta cidade  
acha-se exposto  um interes-
sante bezerro com  duas  cabe-
ças,  encontrado  em uma vacca 
abatida  no  matadouro desta  
cidade.  O  enfermeiro  do  hos-
pital preparou-o  conveniente-
mente e o expoz ao publico, 
cobrando  uma pequena quali-
tia, em benefico do  hospital,  
d1que11e  que  quizerem apre- a 
oiar  este interessante  pheno. q 
meno  digno  de  ser visto.  

INDICADOR  

Dr. Juiz  de 'Direito da  Co-
marca—Rua Direita  

Vigario da Parochia—Rua 
José  Sonifac'o 

Dr. Promotor  
Rua  do  Rosario  

Dr. Delegado de Policia—
Largo  da  Matriz  

Capmn.  Juiz  de Paz—Rua 
13  de  Maio  

TABELIÃES 
i. - Tabelião—Rua  Direita  
2.' 

sano 
Escrivão  do Jumy=Ru de.

Rosario  
Escrivão  do  Registro  Ci- 

vil=Rua  Direita  
Pharmacia da  Fé—Rua Dr.  

Lucio  Malta  
Pharrnacia Popijlar - La 

deira do 4varéhy 
Pharniacia  Mendonça--Ru..  

Direita  
Pharmacja Berardinelli - 

Largo da Matriz

COLLECTORIAS 
Federal—Rua  Conego  Jose 

Bento.  
Estadoal —Largo da  Matriz  

Banco  de  Custeio Rural  
--Rua  Direita  

Agencia  do Correio—Rua 
13 de  Maio  

» 

 

progenitor, acha-se tam bem 
entre nós  o  primoroso li. 
terato Henrique de  Macedo,  
nosso  distincto amigo. que  
com invejavel Competencia 
exerce  um  dos cargos  de 
confiança  nos Correios  do 
Estado. 

Visitamol-os 

Publico— 

'es, agradecendo ao  mesmo  
tempo a gentileza que ti-
-veram para com a nossa fo-
lha. 

Ptra hoje esto annuncia-
das, as seguintes fitas: 

?rimeira Sessão 
Colombo e seus arredores 
Pathé Jornal ti.' 2 

A Hora do Toque a Recolher 
Fita com oo metros e de 
beilo efeito,  alem de  outras. 

A  2.a  sessão compõe-se 
de 6 fitas cada qual mais 
bella. 

AO B. MAR!ANO 
Nuna tive a phauasia de 

ser lavrador em Jacarehy e 
se arrematei o sitio do seu 
sogro por 2:5oO000 ioi par 
evitar prejuizo do Banco e 
tanto isto é veidade que 
arrematado elle otiereci -o ,a 
Sr. Figueiredo pelo nie.ui 
preço e depois ao seu flho 
Sr. Marcilio, a prazo, sem 
menor lucro mio interesse do 
pae, o que elles recuzaran 

O sr. Major Bento Porto 
e os amigos, que frequenta-
vam seu armazeni podem 
dar testemunho dos esforços 
por mim empregados para 
que o sr. Figueiredo não fi-
casse sem sitio e sabem quem 
foi o culpado destes  ser leva-
do á praça. Ora. quem assim 
procede, pode falar de cabe-
a erguida e repeUir a alei-

vosia de aproveitar-se de sua 
posição contra outrem. 

Quanto ás 300 arrobas de 
café: o sr. Figueiredo esteve 
como depozitario do sitio 
im anuo, quasi. deixando.  
mi Dezernhro os cafezaes 
mfoados cai alta capoeira, 
lepois de tremenda geada. 

ue café poderia 'haver ahi ? 
Se eu o colhi, devera elie 

ei visto no terreiro, tio trans-
)olte para a cidade, tias ma-
:binas da mesma, já que mias 
ulhas não estão. O sitio esaá 
:irculado por parentes e a. 

1'
do executado, que 

)odem saber onde param 
cssas 300 arrobas, a menos 
iue eu tivesse a md ideia de 
:olhel os e atirai-os no 
aty, desprezando o preço ap-
>etitoso com que elie agora 
std. 
Se algum camarada, por 

ua conta, (eu não moro no 
itio) juntou do chão um ou 
)iuro alqueire de café para 
i, eu não posso responder 

por isso 
'Em sumnia: seo sr. Mariano 
é homem de honra, e se 
sabe prezar a sua e a dignide 
alheia, accentue bem clara 
a accusação, diga como e 
quando apossei-me do café, 
positive sua aleivosia, que 
tfirmu.lhe terá a resposta 
ue o caso impõe. 

LUIZ GONZAGA. 

Acha-s já entre nós, em 
via de restabelecimento, o 
nosso bom amigo F-ancisco 

-
de Souza Macedo, tendo che- 

das duas secções inauura gado no dia 22 do corrente. 

Estão entre nós os nossos 
conterraueos carouelJosé Au-
gusto Nogueira Porto e sua 
Exma. fainilia; Juvenal Vian-
Lia Lisipo Rodrigues e Rodri 
go José Iodtigues. 

Visitamol--os- 

F'aCScO Macedo 

Hoje espectaculo 
no Cinema Popu- 
lar. 

Baile 
Chegou hontetna esta ci- 

dade a banda de musica do 
í3 batalhão de caçadores, do 

tusso Exerçito, a qual 
veio abrilhantar o baile de 
que demos noticia no nosso 
numero passado. 

Após o desembarque se-
guiram para residencia, do 
cel. Campos acompanhados 
da Lyra Jacarehyense e com-
pacta massa popular sendo 
ali servido profuso copo de 
cerveja a todos os presentes. 

A noite teve lugar no pre-
dio 11.0 4 da rua Direita o 
grande baile promovido por 
iniciativa do sr. Anselmo 
Rosa, o  qual  prolougon-se 
até alta madrugada. 

Somos ïrnmensarnente gra 
tos a Commisso de feste-
jos e promotora do baile, 
pela gentileza que tiveram 
para com o IIOSSO jornal. 

a 

o 
) 

o 

'1 
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UMi.A.CI.A. DA FE' 

11m110 M.,'Alucrá Affio 
PHARMACEUTICO PELA ESCOLA DE PHARMACIA DE S. PAULO 

Ewcot'a-se nesta bem montada pharmacia, um sortimento completo de drogas: 
productos chimicos dos ni€Uiores' fabricantes a1lenies, inglezes e francezes, pi'odiictos, 
pharmaeeutieos ncionwS e extrange.iros, o que constitue o maior reclamo desta phariacia 
um estahelecinwnto assim montado é urna garantia para, o publica. 

Todo o SerViçO de manipulação é' feito unicamente peló 
proprio parmaceUt1CO 

Bivmnente será montado um laboratorio para analyses chimicas, broniatologicas 
e de microscopia clinica. 

J4CÃRMI Y, 

D IS T I LLA 

 

 

E. de S. PAULO. 

 

  

       

       

       

      

       

                

 

ET-A PI TO 
1) E 

    

     

     

     

AME DA I  !CO ME!C41ANJE 
Fabrica d licôres, xaropes, gazozas, vinagre, das exeelierites cervejas: 

JACARÉ, 
MULTIH 

cio deicoso espumante sem alcool: 
7 Ar/Á' 
L1 t L1  t1. 

Bem montado saiao- de Bilhares com botequim caprichosamente sortido onde se 
encontra empi'e, dôces de todas as qualidades, bebidas finas, salames, conservas, presunto 
e magnifico SORVETE aos domingos. 

Àpom;ta-se, sob encommenda, toda e qua.lqver quantidade de dôces para festas 

nia.t Dr.  Lucia NA Ata 

 

JACA EIY 

  

FEIA 


