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mada=norte de S. Pau- lamente reconhecidos e
Secção Livre
lo.
apregoados por todos
Pela elevação de seu quantos, espiritos reflectiSÁDCIZ1T
caracter,
pelos dotes me- dos, calmos e desapaixoQue mais dizer do
O abaixo declarado, não
glorioso Secretario do In- stimaveis de seu bem for- nados,sabem fazer justi- e ncontrando meios de poder
mado coração, pelagran- ça á pureza de suas inten- manifestar condignamente
terior de I892—I896,
que não esteja sabido de dezo de sua alma gênero ções, á nobreza de seus sua immorredoure gratidão
exmo sr. dr. Emygdio
cor e salteado até por sa e bôa, pelo seu inve sentimentos altruistas, ele- ao
Dias
Novaes, conceituado
todas as creanças que javel criterio e esclarecida vados, puros, e ao devota- medico aqui residente, pelo
frequentam as escolas que inteiligencia, conseguio o do amor quê elle sempre modo carinhoso com que o
elle prestigiou e engran- coronel Carlos Porto rea- consagrou a este abençoa- curou da pertinaz enfermilizar o beBo ideal que do pedaço de solo paulis- dade que o prostou na cama,
deceu?
quasi um mês, tratando-o
Qual o paulista que deve constituir a melhor ta!
como
irmão,—pode-se diignora que, patriota, Ce- preoccupação dos espirizer—não teve remedio sinão
narrar. vir á imprensa, offendendo
sano Mona pregou a abo- tos bons, dos espiritos
de eleição: =fazer-se estiembora, a reconhecida molição e a Republica?
Medico, iliustrado, mado geralmente, porto- O Doutor Antonio de destia de e. ex.' para procomo protesta, os
conscencioso, amigo da dos, indistinctamente, Souza Bayma, juiz de tcstar,
agradecimentos do fundo
pobreza, era urna gloria quer como sirrples memDireito desta cidade de d'alma pelos beneficios que
da nobre classe que o bro da sociedade em que
recebu de tão distincto
Jacareby, etc.
vive e da qual é saliente
estimava e respeitava?
Faço saber aos .que es- diluico.
Tambem agradece, índiaAdministrador, dignifi- ornamento, quer como te edital virem, ou deitinetamente,
a todoe os seus
chefe
político
deste
mucou o professor publico
le conhecimento tiverem, amigose outras, que o visi—hojetão revoltantemen- nicioonde tem ver- que no dia —vinte do cor- taram e delDa procuravam
te maltratado, tornou-se dadeira influencia, real rente, ao meio dia, em as saber, durante a occasião
o benemerito da Instru prestigio
portas das audiencias do dos seus padecimente., sencção e saneou o Estado
?esmo aqueiles que Paço Municipal, serápe- tindo não poder, além da
publicidade destas linhas,
de S. Paulo?
militam em campo adver- lo Officialde justiça Bene- (lar
nutras provas do profunHaverá por ventura na so_jiicsn-io os que não, se dicto N. Bicudo servindo do reeonheéiinento que interra dos Bandeirantes acham abrigados, infeliz- de porteiro dosauditorios, vade o seu coração.
quem prestasse ao povo mente, sob a sua bandei- ou quem suas vezes fizer, Jacarehy, 12 de agosto de
maiores serviços ?
ra politica, que é, entre- levada a publico pregão 1904.
Cesario Mptta é já um tanto, a da verdadeira paz, de venda e arrematação o
Francisco de Paula Ortiz.
idolo nosso, e, emquan- da verdadeira ordem,não immovel deixada=pelaflto existir o Estado de S. se negam em reconhecer nada Maria Pequena, que
Paulo, sua abençoaaa me- os mobilíssimos dotes é O seguinte: A metade de
s
mona ha de ser venera- de sua alma, sempre bôa,. uma casa, com quatro me Cidade, Msignau.ra
iam =és
q5Oo
da com toda sinceridade. como também attestam tros de frente, no Latgo Fás- a, dois meses ....1$500
E haviamos de esque- ojús que elle faz à grati- de Santa Cruz do Avare- "0 tempo" não dará abrigo em suas
a artigos que envolvam a
cer-nos num dia tão so- dão de todos pelo muito hy, dividindo de um lado Columuas
vida privada de quemquer que seja.
lenne para (CO TEMPO», que tem conseguido em com Paulino alta, douAccaitam-se afinando, por preces que
do nome querido do sau- prol dç Jacarehy
convencionados
tro lado com terreno de serão previamente convencionaaos
e
pubiloações a pedido a 150 réis a linha.
doso e insubstituivel amiRelembrar aqui os ines- Santa Cruz, e aos fundos
go da infeliz classe do quecives serviços que a com João Malta, avaliada Poda & aurrespoadenoja deve ser dirigida ao seu proprietario Ludgerb de
ou entregue a Casa .tvlàerva,
professorado publico?
este benemérito cidadão e por trezentos mil réis Almeida,
nos Quatro Cantos.
Nunca! Aqui, na mu- prestigioso chefe politico 3 00$000—
desta tenda do nosso deve a nossa terra, por
Quem no referido imo ia 44 ARA 41~ Ao
trabalho, Cesanio Motta é cujo engrandecimento moveI quizer lançar comO abaixo assignado
um Deus.
elle vem luctando •desde pareça neste juizo em o
SCOOOOCOOO
retirando-se
desta cidade
muitos annos. com sacri- dia, logar e hora acima de
ficio dos seus intere ses, datadas. E para que che- de mudança para Ribeide sua fortuna e da pro gue ao conhecimento de rão Preto, declara aos
seus fneguezes que deixou
Vulto sympathico e pria saude, sobre ser um todos mandei lavrar o pre
como seu procurador o
preeminente, cheio de ex- trabalho, súpérior anos sente edital que seraaffisr. Antonio Miragaia com
traordinaria abnegação e sãs forças e ao minguado xado no lugar do cusquem os seus credores
tume
e
publicado
pela
de civismo ! Nome que se espaço de que ora dispod'ora
em diante se
acba tensamente preso a mos, seria também super- imprensa. Dado epassado
poderão
entender sobre
todos os benefícios que fluo e mesmo desnecessa- nesta cidade de Jacarehy,
as
suas
respectivas
condesfructa esta beila cida- rio ! Os seus serviços, aos io dias do mês de tas.
de e cujos importantes sempre prestados com a Agosto de 1904. Eu Benjacarehy, 12 agosto de
melhoramentos a tornam mais desinteressada dedi- nedicto Braga de ? esqui.ta,
escrivão
queo
escrevi.
1904.
cação
se
acham
na
contina das pnincipaes localidades desta zona cha- scienciadetodos e são bel- .4. de Souza Bayma.
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