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E XI' E D ENTE

ANNTO1

FESTA
• Falaremos sobre o Commercio, as )industrias, Ar- Domingo proximo reaAsi9n.tUJ'a
lizt'--se-ão as festividades
8500 tes e Sciencias. etc..,
Cidade, me
em henra ao "Coração de
F6ra, doi meses
..WOO
curando
proporcionar
lhes
Anuuncios, a convencionar
Jesus," achando-se a parte
S200' motivos de algum esti mulo. musical confiada á banda
Numero avuLso
Redacção:
"Coronel Carlos Porto".
Por
fim,
trataremos
de
.°
3
Rua Direita,
dar a i «O Temo uma • A nossa municij iddc
feição que agrade a todos os ta do recomeçar os trabalhos
C1TIO»
paladares, fazendo-o alegre de .con'trucção da nova rua
e jovial, além de bem in- que ligará o centro da cidade
12-8-1903.
ao Mercado.
Rompe hoje os ares da formado, sobre todos os
•pontos de vista.
Realizar se-á brevemente em
publicidade, mais este peCapivary
(Minas), o casamennão
é
pouco.
E...
já
quenino combatente das lito do ar. Sabcho Mendes de
Vasconcelios, com a exma ara.
berdades do povo.
d.
Laura de Vas .ncellos.
ultimo
espectaculo
de
Desligado de quaesquer O
Desde
já, parabens.
touradas, realizado domingo,
facções politicas, poderá O
provocou os mais energicos
Tempo agir com vantagem, protestos do publico, visto
titTta....
defendendo os op-rimidos, tratar-se de cousa pessima
Beila como um lyrio oriental, micensurando os abusos das em toda a linha
mosa como o bogary silvestre, modesta como a violeta que se occitiautoridades, batendo-se pe Cavalheiros, acima de qual- ta para encher os ares como os- seus
inebriantes
Ias garantias constitueionaes quer suspeitá, bradavam, aos perfuriies
Como i formosa esta Incida e requatro ventos: "Isto é um fulgente
Edrella...
e atacando vigorosamente abuso de confiança 1"
E quando passs• com a ondeada
o Poder, sempre que este Os touros. bravios eram trança loira, como o loiro fulvo da
abelhas..
exorbite nas suas attri-. vaccas mansas que... que- Oh!
Nada mais alegre, mais cantador.
buições.
riam socego.
lauto.
-

O TEMPO

Ouvi dizer...

lthenãs Paulista

UÃ

que o Barroso, mu- A revista de costumes
nido de pernas de páu, jacerehyenses deverã su- Caros leiores
correrá rio Velodromo em bir á scena, sabdo, em o e mui gentis leitoras, bom dia!
parco importante, no dia 7 nosso theatrinho.
de setembro
Vel-a-emos e... depois Ides d'ora em
diante volvr os
• que o Cyriaco corre- conversaremos a respeito
bellos olhos para
rá ed'i desafio com o João- e tão belia obra dos srs.
estas
tinhas que,
sinho, em pareo de Honra dr. Lima Barreto e proá
guisa
de chronica, vos offessor João Feliciano.
naquelle dia;
fereço.
que as touradas ulti—
Deveis me perdoai- a
mamente levadas a effeito
Jur3t
pobreza da minha linguaestiveram impossiveis
proxima sessão do gem, a qual, em compensa• . . qie o Belmiro tendo- ury desta cidade vão cão, não representará sinão
lia publicar um iivro interes- entrai em julgamento os a verdade dos factos.
sante sobre coisas do arco implicados no grave desa- Prosigamos.
da velha;.
cato de que fori viQtimas Agita-se nesta cidade a
alguns
re1igitsos protestan- interessante campanha moFelippe é acerri.
vida pelo sr. dr. Noves,
mo aprciador de gente _s.
contra accumulacão de empouco barulhenta e que
cuspa pouco, no seu cor- As pessoas que não qui- pregos publicos.
zerem nos coadjuvar com a Então, não é justo que a
reio.
que o João Leite insignificanLe quantia de 500 gente, podendo, ganhe por
gosta de intitular <<casca... >> réis, preço de cada assi- mais de um carrinho?
a tdo o proximo que lhe gnatura, por mez, farão o Hom'essa
e ;pecial obsequio de devo!- Eu penso de modo mui
amola a padiendia
ver o presente numero, diverso do denunciante des• que não são conhe- para a agencia do correio se caso exquísito, isto é,
cidos,por emquanto, os mi- desta cidadé.
sou pela liberdade do, venistros. do imperador Alnha d nós.
fredo Moraes
Entretanto,me reservopaque o Faria ainda Sabmos que brevemente ra falar nisso, direito, depois
virá a ser vigario da nossa será publicado um primo- que o poder competente,
parochia, devendo servir-lhe roso livro de versos da la- satisfeito com as formalidade coadjutcor, o sympathi vra do saudoso poeta Jus, des que exigiu para dar
co Roberto, o wechanico. tino de Paula Primo.
andamento á representação
• que o Julio está quefeita sobre o assumpto, nos
Com o fim de tratar de indique, sem rebuços, o merendo nos dar trabalho;
que finalmente chega. sua saude está nesta cida- lhor caminho a seguir.
Nhonho, de o sr. João Teixeira.
CASAQUINHA RABI.,'
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O TEMPO

$ovld&de
tante peça gasta cerca de
Intitulada Sala de visita, hora e meia, e será bre1
no proximo numero inau- vemente levada a effeito
guramos uma secção nesta em publico, sob a regenBonita como os amores
folha, destinada ao registro cia do talentoso musicista
Corpinho todo delgado...
Não usa no peito, flores,
das mais bonitas toiletes mineiro sr. Antonio Faus
Tem o nariz afilado...
que as senhoritas jacarehy- tino
enses ostentarem aos doE' amavel e arranacia...
1.0 Torneio de charadas
mingos.
(Tem uns olhares oh ! céus!)
Charadas noais.vi mas
Responde mui delicada,
Cortezias de chapeus...
A' 10 do corrente com- Esta fructa em Paraná ú
pletou m ais um anno de ave.
Anda na rua, ligeira,
existencia o laborioso ope. O prefixo é numero no inosNão é moça de pomada...
rario sr. Manoel Pinto de trador. 1-1
\Tae aos bailes, é valseira,
Faria.
janeilada...
Não vacilla... em
A divisão de uma nação e
Parabens.
a contracção, formamum jor-

Perfil

..

E' activa, é estudiosa,
Tem um elegante porte...
Sua fronte é alva e espaçosa;
Quem conquistal.a.,. dá sorte

VELODROMO

nal. 2--1.

O chapéu na choça é um
Domingo proximo reali- importante arrabalde de uma
zam-se no «Velodromo Ja- capital do Brasil. 2-1.
carehyense» importantissi
Toda noite vae a egreja,
no futuro brinquedo,
(Jem seu rosario na mão...
mas corridas, nas quaes to- deSer
homem
! 2-2.
digo
que
seja,
Beata, não
mará parte o laureado cy.
Porque, essas nymphas bonitas
Jupiter tem no rosto o insQue pensam em flores e fitas, clista Joaosinho.
trumento.
2-2.
!...
Meu Deus! não tem devoção
No dia 15 do andante P. S.- O amador deste genero
Z& de.. floras
completará mais doze me- de divertimento que maior numero
de charadas decifrar terá como
zes de existencia util e pro- premio um romance chie.
Produziu sensação o bem
veitosa, o distineto cava- O primeiro torneio terminará com
o sexto numero d'CO Tempo.
lançado artigo do sr. Belheiro sr. professor Monoel As decifrações deverão ser remottinedicto Ribeiro, estampado
das á redacção desta folha até o dia
Joaquim de Sant'Anna.
do sabbado, que i para nos facilitar
na secção livre do «Coma contagem dos pontos dos deciframercio de S. Paulo e re- —Viva!
dores.
ferente ao apoucado entimento de piedade dos ho- Informam-nos que a banmens de hoje.
da de musica 'Nogueira da
Gama" tem em ensaios o 1'
acto todo da opera O Ri- A .—Jacarehy é a terra
Passou a residir nesta
oletto, de conhecido maes- da liberdade,
cidade o sr. coronel Fran- tro italiano.
B:—Não acho, ali pasA execução dessa impor- sei seis mezes na cadeia.
CiSC..) C. Canto e Mello.

O TEMPO

LIVRARIA

CQMME RaVAL

Annuncios
CASA PR1MAVEA
-DE

-

Joaquim L. da Silva
Casa fundada em 1 897
DE

Henrique de Macedo & comp.
LIVRARIA
Grande sortimento de livros em branco e comrner
eiaes, romances, livros didacticos adoptados nos nossos estabelecimentos de ensino, especialmerte os que são destinados ao Grupo Escolar e escolas isoladas.

PAPELARiA
Escolhido stock de papel para carta, desde os
mais simples ao mais luxuoso; papel a phantasia,
para participações; papel para obras e jornaes ; dito
tarjado; desenh3; cartões de toda qualidade; papel
fiume, xadrez, almaço, papel de cores, papel de seda,
papel para flores etc., etc.

Esta casa dispõe de exceliente quantidade de m
gnificos artgos para fumantes. Deposi o dos apreciados
cigarros « Republicanos »,
acondiccionados em chies
caneiriiihas.
-

RUA DO ROSARIO
ARMAZEM DE SECCOS E MOLHAM
DE

Jose Meat
Esta casa dispõe do ezpkiidid
sortimento de goneros do paiz e eztrangiros, como sejam: arroz, feijàa,
farinh, banha, bacalhau, velas, etc..
tudo a preços infirnos.
Bebidas de todas qualidades
RUA DO ROSARIO

T Y P O 6 R A P111 A

TELEGRAMMA
PALPITES

Com o grande e escolhido material typographico que
possue e pelo pessoal habilitado de que dispõe, o nosso estabelecimento está em condições de bem confeccionar todo
€ qualquer trabalho que lhe seja con fi ado, por preço modico, sem temer concorrencia.

Senhores, vamos ao bicho,
Joguem sem dó no Leão...
S' e11e não dr, por capricho..
E' certo, é certo o Pavão!
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