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ANNO .III

Notas da, fenenfe-cGyouel fl(êt11dSCO de
�1i�eira GamaêhoA nossa' situação economico=-finan

ceira póde ser claramente avaliada por
estas simples palavras: a produccão na-

cional lutando contra uma grave crise.] A 1 d h
/' A despeito dos insistentes pedidos

() Thesouro impossibilitado clt> fazer de'--!
'

- CR, �)ft e c egalll 'uma grande paT�- feitos no sentido de destituir Oliveira

pesas indispensaveis devido a falta de! t.i a-� a (::I t 1 d t.i t.oni Camaeho de qualquer parcella de au-

J• h
.. I·e .ao 110 ave e-r,)u]:"a lVO'-- ornoo,

um eHO, carencia de numerar io nas
'

[ toridade sobre a população da vílla,
praças. I" SelTI a.loool. L"I!!'IIelEt"�l" d S Soa- em 7 de Novembro o commandante

J " MIt, ..,., e ouza �

Para resolver essa crise excepcional,
das armas, na capital da provincia

está em andamento no Congresso um I T"eS., "ceI. Aureliano de Souza Oliveira Cou-
projecto que autoriza o governo a e- " tin�o rec?beu uma portaria do gover-

mittir. Essa emissão, dizem os seus pro·
' �E�ncontra-se á verrd.a este ext�'aOl'_"- no imperial ordenando-lhe que fizesse

pugnadores, deverá ser feita em btev-,] "

o major João Guilherme «entregar os

devendo a quantia oscillar entre duzen.1 diria.r-io r-errrodio nas Phartlnacias papeis, livros e ordens tendentes ao

tos e quatrocentos e cincoentn cont-», I ine"l101L,VoII'I\ e V�elll'iMl�.
eommando do batalhão» ao tenente-

"sem o .que iriam �or aguél, abaixo t?-I
r

,

.. � .»..ao AI cel. Camacho. Chegando esta noticia

(dos os interesses ];gctc] os 8. \'CC,[1()f\l1t-\:
• a S. Francisco, a, offieíalidade do ba-

nacional. Bem avi-ado e lles;,odu n i I talhão e representantes do povo recor-

devida conta a naturezi desses interes- 'rem novamente á earnara, que effectua

ses. q�e se ap�lntavam. como n�cionaes,), Em todos 'os annos, na época da 'a- ciaes, litterarias, artísticas, humoristicas. uma sessão extraordinaria no dia 10

resistiu o. presidente ati Republica. Des- i
bertura do Congresso, recomeçare,

as comrnerciaes etc., sabendo, todavia, de Dezembro, ficando resolvido mano

ta s�a attitude, .s�vttra, calma e ao mes- cam panhas em pról da emissão, quan- antecipadamente, se a vossa complacen- darem emissaríos especiaes á côrte

�10 tempo c_o�..clha(�oraj.o ,que r�sultou', do el1a não se justifica, como aconte- cia (lS acceitará. afim de exporem ao imperador d. Pe�
e que a emissao nao Ioi feita ate ago-. ce actualmente. '

' Desejo, porém, para poder ficar com
dro I a ineonveníencía que havia em

ra. nem por isso se registrando a c'O.1.1-1 Não vale Fi PI- na enumerai aqui to- a consciencia tranquilla, submetter a
ser o cel, Camacho reintegrado no

midade e as catastrophes 'prophet:zacla� I dos os conceitos extér narios pelo sr, uma .enquete", este intuito. commando do batalhão, dado o tem ..

pelas cassandras do papelisuro, �'J1tl:e ,D.::i I Antooi,: ÇdrlOS; quanto as desvantagens Devo continuar, ati. não? peramento exaltado e vingativo desse

quaes est�va ,a d; �.ue .

ou �e e:�lttJrl;! ría ,em�ssao, .que, tçal a fâ'culdade de E';;�eroj assim, a resposta positiva ou official, tão mal quisto pela população

�u ? cafe des.�,ena .• seis rTl1� rel�:. E., ! alon�ar ,0 meio clr(:�li1r��e, ern. vez d,e I negatl'íTa, prevendo" de
.

antemão, ter e pela própria officialidade da tropa.
verdade que ainda agora, certos de que 1 f(,,,trmgJ]-('j corr.c ja rl!",sentot) :�Clm'!. ele tomar () V08sn silencio como con-

A camara escolheu para seu enviado

f�lh�ram todos os seus planos os emi=] E isso tem tantos inconvenientes C(p I.::entirnento, tornando-se elle uma obri- o procurador interino Martinho de Oli�
sionistas sustentam que não s.ó o caíê, urna guerra ou coisa semelhante. I g<\toriedade ,forçada; 'Çara vos. veira Cereal, sendo de parecer que 08

mas t�d�s o� r:,roductos IiaclOn�\'-.s de
"

A Inglaterr�. retirou da I ci rcul.tcã \! . Ftlar:camente, ficaria bastante agrade-
officiaes das milícias escolhessem den ..

exportacao, serao tragad.cls num lCl!men· 30.000.000 de libras em cédulas: a Ita-] cido si os leitores usando de -íranque- tre ei delegados especiaes para. <;) �aa�

80 gull stream dfsvalonzador "ate de- ba fez o mesmo com 40.oon.o()o de li-I za, como eu em tortos esses casos
mo fim

.. ' -

zembr�", como �cce.ntúa o CorreiO da, ra�; a FraÜ::Ç<l tambe�"1 decretou () reR-' ff�spondesseITli negativamentE", pois, � No RIO de Jan�i�o, Oliveira C�rcal

Manha, num edlt:lnal. I �C\tHmento do meio circuhnte a . : .. 1 confidencialmente vos digo - após ter fez entre�a do offIClO da camara a S.
,

E.mbora fund�mentada por tão Serli)S 145�.non.ooo de franco:,; nl): Estado-; acceito o E'norme encargo; 8pesar de
_

M. ImperIal e «represento� 1
quanto es ..

n�otlvoS, a emIssão, ne��te momentn, j Un,dC',s LJz·;;;e o mesmo, e �o no Bí;cI- ser de oito em oil" dias, fiquei arre.
teve ao seu alcan?e_ a favor dos Povos

nao pJlssa duma aventura qUE', em vez "'11, OI.; p'lrlament'ares cabeças de 'l/enlv pendido sobremaneira. '

e contra a presegulç�o que lhe buscava

de restrin�ir o nosso meio .círculante) nropagJm o augrpento do rnelo circu· "li Todos os motivos contribuem extra-
o tenente-ceJ., �r�nClsco de. Oliveira Ca

concorrera para que elle sela alnng<l- lr.lDk. orc1jnariamente para isso, sendo o prin·
macho que Insls�Ia em os querer cnfi

do. Provou-o, num bel10 parecer\� presen· P,ifC1 sanar essa crise", exerciutial o I cip::)1 {a.ctor, ° seguinte: ter de vo:;; ca- m�r:dar. forço�amente», obten�o do

,tado ao Congresso, o s�. AntoIllo Carlos. 'Ir., �nt(�nlO. �ar:�s prolJoe mechd.!s t()� i cet�ar! �hnIst�rIO d�, Esta�o �os NegoCIos do'

Nesse documento o lJJustre deputadq,) Ilas apruve.taveu,.
,

,. J. Segundo. o. rueu modo de ver as cou- Ir;nperlO, Jose Bomfamo de Andrade e

mineiro, fundado em p'alavras de gran.1 Sê' �':uv.er no, corrent: eXerCle\(-.. j S(.1S • espec1alldade - o peior encargo, I �Ilya, ,a pr?messa �e que aquelle of

des financistas mundiaes, diverge da 1.,deseqUlh�r1() entre a l;'ecêlta e a de�"
i

n.este mundo, é cacetyar ROS outros, _ fl�I�l JamaIs v�ltar.la.a c.ommandar a

emissão, como meio de resolvermos a I peza autonzad3, pGdera o governo de�,· SI berI;l a sua facilidad'e! vl�la e o batalha0 8:QUl e�.lStente. O paR

crise excepcional que atravessamo�, e se' pender" as SOIJ,HIlas que fore� recebi- Quereis peior que um c.redIH? Neste trlarcl�a da lndependenCla recommen�

em 1917 e 1918 transigiu essa medi.' das do vrrendamento dos navIOS ex-al- caso, porem, a caceteação, p:u'a muitos, dou aInda �o procurador da camara

da, foi devido ás consequencias impos- kmães. S,c e�sa somma for .in�ufficien- não é tão má. por serem ambos os Cél-
de S,. FranCIsco que volt�s se para a

tas pela guerr�t" que diminuira de qua- rp, podera fazer lltn empresttmo de ceteados: o devedor obrigado a "cavar" su.� yIlla � aconselhasse �alma e tra�R
.

�i 500/0 é.t receita publica, creara des� 30.000 conto�, ouro.
"

uma desculpél,. () ,credor (i voltar! A ",sim, qu.Ilhdade,ao povo. Martinho de Oh-

peza� novas e avultad�s, fechara a por� "
E�1.)prl.'!star. ao gover�o P�) � hst8j ca:�o sempre é meihor ser-se credor I velra CercaI entendeu-s? t�m?em ?0rp.

ta a pos�ibilidade de emprestimos." persl�ta a cnse do cafe, (Ite 30.000 con- Como veio a baila esta questão ele o de�utado. por esta prOVI,nCIa, l?lOgO
Hoje não é necessario lançar mãos to!', .ouro.

"

devedores e credore�, um c,Onselho Duarte e SIlya, que depOIS, d_e lnfor-

da emissão, que, quanto renovada, ma., � Dlspender ate 1 0.000 .c()nto�, our,o, dou a suem possa interesr.�;u: sempre
!I1ado do ob�ee�o, de �ua . �l,E'SaO, «��U

is é preciso renovar, como aconteceu � ,)ara eXêc�tar o convem!) commercla]: ouço dIzer: "quem deve e porque é a elle. l?_foculador huma. Igual demsao

sempre comnosco. Em 1914 emittimos
com a Itahd.. '

bom pagador".
.. .

e que fIzesse, saber. a esta ca�ara que
J

_

250.000 contos; �m 1915 350.000; em., R<:,vogar o .d:creto n: 3_ 456, 11(1 par-,. Baseados neste quasl aXlOméi, devel�, quando. sobre este mesmo obJecto, ou.

1917 300.000'; em 1918 190.000 contos;
te que autonz,1 a {'rnlSfílO de papel portal(to,. ?om pràr fiddo e nunC'j pag!J.f. o.utro, tIv�8se q�e requerer, que lhe

e é1m 1919 50 000 110 valor total de I moeda.
fazendo JUS a fama de bons p(�gadore<.: ..

flzessem VIr, I?ar� eUe como DeputadQ

"I ".
'

J'o·o Se T E t nf d' t
.

,

d', por esta ProvInCla o fazor perante o
.1�O,ooo contos, quasl duas vezes o

ft m erra s apa ur mmen e, no começo, h-
C' *

v

meio circulante anterior a 1914, que se
se: é _meu intuit? vir tratar de toda,? as o��râsso ( )>>'. •

�

/
•

elevou assim ao triplo." Pois 'tal som- _?��_ questoes que mteressern ao pubhco,
ln a em. vlrtude da .IDI.ssão e8pe�1-

ma ainda é deficiente, no juizo das re.. I quer. elIas s.ejam POlitiCâS,. s:v::iaes, lit- �l �eB M�rtl?h�. �e. O�lVerra ao Rl�,
clamações annuaes por mais papel mo- De 8 em 8 dias I

' teranas, arttsÍlcas, humonstlcas, com- Fose .onLaclO l!lglU a camara de
_

S.

eda visto haver' falta de nume�ario merciae�, etc., e me manifeste desta ranclsdco a. segu:nte recommendaçao,
',' f "t t d' d

.

t 'd b· por or em Imperlal: '

quando entretanto o volume das 1ran- Estimados leitores. orm... ra.3U o I) ln eresse ,o pu ICO, Sua M t d I d
,

sações não cresceu na mesma pro'por.. Um dever protoéollar é a apresent,'l-
excluindo os commerciantet:.?

«

'd
ages a e o mp�ra 01', a quem

_ • •

• li

P'
.

1" tem SI o por extremo desagradaveis as

çao (os' algansmos da Importação e ex- ção. aClenCla, e e esperança. . .

perturbaçõe
'

t
'

d V'1I
portação o mostram) e a moeda ou o Quero, p,ortanto. preenc,her essa for- Aguardo a vossa negativa á "enque· 'd L' F

B.' qmx' 6I? vexa o a I a

. ." .

' 'te"
e�. ranCIBCo aVIer do Sul proce�

�eu slgnal representat�vo", no. concelt? malidade, apresentando-me á vossa
. didas 'de dissenções entre 'os Mernbr�s

l!refutavel dos economIstas, "CIrcula mUl- "paciencia ".
Vosso criado

da Camara da m V·Il '

r,r
to

.

'd t
'

d' E'
..

. Senio Goes esma, 1 a, e o e·

mais rap! amen e que as merca on- meu mtUlto; nesta colllmna offe- nente-Coronel Francisco de Oliveira
as, de modo que, q�ando estas fazem recida �ept11mente pelo c�o redactor Camacho, mantidos á custa da az e

duas ou t,res evoluçoes a mesma �oe· da" RAZAO", vir, de 8 em 8 di.as, preten- Ph tranquillidade daquelles Povos,P ('Ue
�a que as pagou, .move·?e em v:eJoclda. ciosa�nente e sem modestie, tratar do armacia Miner"a : tem tanto, direito á P,otecção do M�s.
d� ?ecupla, para Ir, servI: d; mterme .. todas as questões que jnteressem ao Abre-se a qualquer hora da, noite mo Augusto Senhor como os mais ci�
lano em outras transaçoes. publico; quer' ellas 'sejam politicas, 50- Rua Geneal Ozorio n. 11 Telephone n. 151 dadãos deste Vasto Imperio:

AO PUBLICO
II
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Sendo a arte um resquício longin-!
..

.. handa, qne es�:l,.!la 61 dias (se já Ili!.

quo de uma vida que apenas SE�, es-; rnorreu� em jejum, reeuzando qUal,
beça ao nosso espirito, exteriorização, I Não é de hote qu.e: alimento, com� protesto á, eu,
como ella é, de almas que palpitam: J pnsao pelo governo inglez.
sob urn estado de mysteriosa insuffla-: que se conhecem ()� -productos

-'.-

ção, fiéa sendo por assim dizer, como; [,h�rrnacelJbc()s de Motta [tensor: Orlando
a prece que se balbucia á gloria e! ---ll.\uito eMOS senzpre, C(';llCl di-
omnipotencia do Senhor, um ponto de z -m, ma" Se1'1Zpre bons, infalliv-is
contacto entre a mizcra signifieação da scnepre, nos mtes a cuj . curativo
existencía humana nesta terra e o t3X- J' st '11"S(� (e. 1 •... rn.

plendor offuscante que irradia do Eter-'
,O:; PÓS FERRUGINOSOS dt� lIIut-

no ereador de todas as cousas. ---.,...__

Tudo emfim nesta vida teve uma.
ta .Jumor, u n: dc'Jk-, n�t) térn
<ubxntuto conir.i ar.; A71t11Uas, emsó origem, e se exist em cousas qU{) pa-

I t I t g;�raJ, susp . nsâes, IzemorrhaO'zas,rece evan areITI o lOmen� ao pon o
,

' ô

mais alto da sua gloria, a formosura "
«FLOR ES Bl�L\.NC,\S», 'zrregu-

d'essa eleição, a' quintessencia do pen-'�, .aridades, fih:-1!:llent(',

sarnento que a gerou tão generosa- O, legitiTrJo:� trazem o retrato

mente, ultimo signiíieado da causa d- seu ;WC1.o,; ri �11;:1 colherinha-rne-
mysteriosa d'esse "sursurn corda" J é d;d:', km, no C;l b' " o n: une de

Tc

como o fio d'água nascido entre 1'0-' �JOTTA JUNIO R, e encont. am-
ehas que ninguém conhece B, que, no' se em. todas as D70![arzas.
entanto, SE' extende e inunda uma por-

I

ção de tor.r,a, como rio caudaloso e I'--------- 1__111
vasto que Ja é . . .

. 1';�.cliWlii�IIliIIlCir�

AcoJham�s, er:tão, com enthuslasill:? I
""-,-,, - -------.------, --"--"

,o trabalho infatigavsl do nobre saceI-1 N�+a � mundíaesdote vendo nesse esforço o duplo eS-1
IJ

Id��,
��

forço do ministro da Religião e do es-
. .

theta de cidade. I Os sacrifícios da Inglaterra
Agora mesmo acaba de, chegar da

I Desde julho de 1916 na frente oceí
Europa uma rara Via crUC1S trabalha-, dental e desde janeiro de 1918 n08
?a em t�rr�-cotta, de alto relevo, e q�A I outros theatros de guerra, foram des ..

lr,á constituir uma das melhor�s ObI�S I truídos 4.849 aviões inimigos e abati-
� arte do nosso �e�1plo. Para a acqul-j dos 2428 por aviadores britannicos,

«E Havendo já. pela Repartição da sição des�as ?elh�SI�las. 14 estações,. o além de 631 postos fóra de combate.
Guerra dado as providencias que o ca- Rvmo. Vlgar�o distribuio h� pouco CIr- Nesse periodo as perdas, ínglezas CI
so requer, para se conhecer dos eul- culare�, convidando as pessoas da nos- Iravam-se em 2.782 aeroplanos.
pados de semelhantes inquietaçoens: sa sOC1edad� a paranympharem, em A Grã Bretanha foi uma das nações
Manda, pela Secretaria de Estado dos grupo de Cinco, cada uma dessas es-

em guerra que mais soffreu com a

Negocios do Imperío reeornmendar á tações. ,

. '. campanha aérea allernã, sendo bom ..

referida eamara toda a deligencia na Como se. trata de !haIs U�). grande bardeada do ar 108 vezes. As bom ..

manutenção da Ordem Publica, e ob- melhoramento para o catholieismo 10- bas atiradas por esses aeroplanos al
servancia das Leys, guardando-se o res- ca!, S. Rvrno. espera que �eJa ,berD; ac- lemães mataram lá 1.260 pessôas e

peito devido ás Authoridades eonstí- CeIt�t � sua ld�a, o que nos daqui ap.
I feriram 3.490, excedendo os prejuizostuidas, na certeza de que eorn a ne�· pl�ud�mos, certos. de . �ue todos nA? ,se matel'iaés, só nas propriedades parti.cessaria averiguação, a que �e man- fUI tarao em prodIgalIzar o seu auxdlO. cuIares, a mais de 3.000.000.

dou proceder, hão de ser remediados
o .'--

•

Durante o grande conflicto a, pro.
Os males dos Povos, e punidos os Nova VIa crucIs.

. 1 ducção de materiaes de guerra foí a

pert.urbadores. A te ;1 g:l j ti il cceH;} (a ln () h (!D_ro',,") c (,n Vi- i se uinte.
«Palacio do Rio de Janeiro, em 23 te �:;:U":) p,Himym ph;,lft' r:\ as dlVfT;as �s-! �eça8 de artilhada 35.000

de Junho de 1823. (a) José Bonifacio taço,;,; cl:� _

n�)V;l VIa Cacra, os 'i'gum- Metralhadoras 239.850 .

de Andrade e Silva». tes h'-lnfr:1t:)re':: . Espingardas 3.954.200
(Continúa) Das. Man� I�ab"el da C. Perelfí:l Aeroplanos 52.000
c. P. Florm-:-.la F.o�seca , Projectei� . 162'552.800.
f' ,

Ag��da yt�lra d�. c. PereIra

I O numero d� kil�metros de ruas as-

C·) Termo de vereança de 21 de Junho de. Lu :1 � I�:�, n Ree-1C; sentes �elos bI'lt�nnICos para os outros
1823. HelE il"} ,lt, S. W,ldner

seus allIados SUbIU a 11.006 e._ o de
M,Hia F;r.1ndsca Caz;doso locomotivas e wagões fornecidos a ...

0Ltt}lia CPere!ra 81.057.

São Francisco es,
tá previlegiado a u�za 'arre 1

I O total dispendldo pela Cruz Ver-
ter dentro em pouco UIU dos nlais Elvira Fcrn�llldes

j' melha ingleza nos serviços da guerra,
formosos templos de todo o nos-, MalÍ � V1Cf:'DCia di-) �,;ouza .

uté qutubro de 191t;J elevou-se á im.
80 Estado. Aos golpet3 d'e uma bem- IvLlna RitlE'S de Oliveira J

portante somma de 14.500.000 lib-ras.
fazeja audacia, secundada por uma, Martinho Vieira Caldeira Os varios fornecimento feitos pela
consttlncia benédictina, pouco vulgar Tuliq .e. dos Santos Grã Bretanha aos alliados, não incluin-

d f
.

d f 11
. f\l1air Branconesta epoca e acelS es a eCImento�, do os que foram remettidos das suas

o rVIno. Vigario da nossa Parochia, Angelina Benmguer possessões foram os seguintes em li-
nada encontra de obstacuIos ou diffi- Ao na Eli�;i Z�ttar b

.

culdades que d_iminuam de leve o' seu j\del�ide Vinhas da Luz
.

r�s: 322.298.018
bellissimo e artístico objectivo _' para Maria de Oliveira dos Santos' Itf:IT�a 100.052,557
não fallarmos na grande mésse de Srs. Acylinn dt� Souza Russia 136.864.196
virtudes que a sua obra trará á suaVe C�dos Lenz

Belgica 46.9'H.605
religião dos nossos maiores - de dar Antonio Samy Portugal 9.387.469
nl)va feiçiio e melhor architectura á Ageoor Vieil"í-\

Japão 3.653.411
Egreja Matriz d'esta cidade. E, como nt�nj:imin CelraI Servia 8.804.040
beneficio que esse emprehendimanto· Pt�dro Ivo Gu,qlberto Rumania 2.064,366
gigantesco constituirá para. o embelle- Arisb)tele� Nobrl�ga Greaia 6.046.360
zamento tambem da nossa cidade, tão Dr. Lu'z Gua.lberto Estados Unidos 32.,913.510
pobre em monumentos de certa esthe- c.:�l. José A, de Oliveira Brasil 494.57�
tica, ninguem déve deixar

" que ti es- Antonio Torquato de Car;;tro O total das de'spezas britannicas du-
forço do rvmo. Frei Liborio seja gasto Toão Cl11cio da Silva

rante a guerra chegou a 9 bilhões e
á revelia dos

\

nossos cuidados de pa· Sc�gi() Nobrega Filho 531 milhões de libras, sendo feitos aos
triotas. 'A Egreja resume sempre o João Barbalho da Silva allia,dos emprestimog no valor de ...
gosto esthetico de uma .pL)pulação, por- li-e 4 gpliPiQM!(, 1.568.000.000 de libras.
que se subenliende que nesse conjuncto . Antes 'de começar a guerra as mu-
houve graciosamente a collaboração Dt:vido a forte cerração que ultima· lheres empregadas em varios trabalhos
de todos os elementos que a consti- men-te ,tE',:_m. r�in?d.o n� nossa C()'�tdt o

:rr..anuaes eram, na lt;tglaterra, em nu.
tuem. sr. capttao VlrgtnlUS Delarnare; que. o-

mero de 200.000. Ao terminar a luta
Com a evolução do pensam�nto .e ra tlZ o arro�adissimo razá Rjo-.�ue- essa quantidade tinha 8e elevado a

consequentemente da arte;, que no �h .. n():;:-Ayn�'�, f\H c()n�;tatado pela officja!:�a. 5.000.000, distribuídas por 1.701 di-!
zer do Santo Padr.e Agostmho, é alD- de do forte �arec�lal L:1Z des�;'1 ,c1(ja- versos generos de ser�iços, todos de i
da a formula maIS transcendente de df, h "ver o llltrepldo plloto béuxado o

t gr,ande utilidade para o exito das ba-Ilnanifestar o homem a sua origem di-I seu 3rparelh') a ponto de 12 de en· talhat.
vina, nada justifica qUd a uma 'Egre� contro ao mórro João pias, caso não

_:_ i
ja se'deixe de espiritualizar com a:quil. tivesse em tempo desviado o seu bel· O prefeito de Cork
lo que eleva esse mesmo hOlílem aci- lissirno vôo.
ma de todas as preoccupações rat-tei- Ao glorio",o aviaqor brasileiro, faze
ras deste mundo de pequenos attrictos mos votos para se haja no seu empre-
materiaes. hendímento com o melhor exito.

.,

Para que as Creanças se

desenvolvam de um modo
são 'e normal, é prudente
que se lhes reforce o orga
nismo com um preparado
tónico de beneficio indis
cutiveI. Tal é, segundo o

testemunho de milhares
de paes,'a legitima

'são de Scott

Um dos factos mais interessantes pre·
senciados actualmente é, sem duvida,!a agonia do prefeito de Cork, na Ir-.

,

Embarcou em França, com destino
ao Brasil, o grande estadista e depu
tado italiano, Sr. Victor Emanuel Or'
Iando, ex-presidente do Conselho d;
Ministros da Italia. S. ex. vem em mil,
são especial do seu governo e traz um
autographo do rei para o sr, Epitacio
Pessõa.

otas maritima,s
o Trompemberg

Procedente de Hamburgo e Paranj,
guá chf-g, 'U a este porto, na ultima se,

gunda te ira, o vapor holanríez T,{iJH.,
pe'm.óe-rg, de 1.202 toneladas deregi�
troo

O, TI ompesmberg pertence á firma B.
S. D. Gselleschaft,
Trouxe 120 toneladas d"! carga para

esta praç;a e veio consignado ao sr, Jo,
�é Basilio Corrêa.
A chegada do Trompemberg foi es

perada arreios»mente por se ter props
lado o boato de que era de nacionall,
dade allemã,

o Cuyabá
Pela primeira vez entrou neste porto,

a 11 do corrente, ° magnifico e bello
paquete nacional Cuyabâ, de 4.087 to,
neladas de H>gistro.

O Cuyabà procede de Hamburgo,
com escalas por Rotterdam, Antuerpa
Havre, Li-bó.i, Madeira, Recife, Bahia,
Rin e Sdnto:-::, e' destina-se a Bueno!
A ires, par:;. onde carregou grande quan.
tídw.ie de herva mate e madeiras.

O Çuyabá n.ão trouxe pa�sageiro!
para (:-sie porto, levando 92 em transi,
to.

o Matapd
Do P.ná e escalas entrou neste por·

to a 11 do corrente o paquete nacio,
nal Macapâ,J da Linha Norte-Sul, do
Llnyd. ,

O nMacapá" recebeu herva mate e

madfjra para o Rio da Prata.
O 1I1acapd tem 1.569 toneladas de

registro. Conduziu 3 passageiros para
S. Francisco e levou 64 em transito.

o premio Nobel
O premio Nobel constitue em todoo

mundo civilizado urna das maiores amo

'bições intellectuaes e um justo titulo .de
g�oria para os que o conseguem attin'

glr. '

Como é geralme,nte sabi<jo, o �nge'
nheiro sueco' Alfredo Nobel dispo}, em

seu testamento,' fechajo em Paris em"

1895, que a maior parte da sua fortu·
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109.000
120.000
316.000
4.000

Grecia
Bulgaria
Rumania
Turquia
(menos os

BeJgica
França
Região de Sarre
Allernanha
Dantzig

,

Austria
Tcheco Slovaca
P010nia
Hungria
Ruseia (Republica
dos Seviets) 100.000.000
Filandia ,. 3.000.000
Esthonia 2.000.000
Lethonia 2.500.000

, Lithuania 4.500.000
Ukrania 46.000.000
Morenest, Lieeh
tenstein, Luxem-
burgo, Monaco,
San Marino, An
dorra e Vaticano
Dinamarca
Portugal, Hespanha, ltalia, Suecia,

Noruega, Holanda, Inglaterra e a Suis
sa, apresentam a mesma superfieies
d'ante daguerra .

I

o Sr. Ed lia rrlo Schwartz em o "Jo r-

E· f "'1 f
naI de joinville ' 'de 29 de Setembro

i '!I

-_aCl_
azer-se tudo;

_

findo, sob a epigraphe "Causa propria,"
1 1 d

"

h..... mas, fazel-o bem lé
na. ca cu a a em muitos mil oes de a em de outras mentiras í?erversa�, diz

francos constituísse um fundo, cuja ren- feito, é q�le é. ANTIGAMENTE, o seguinte:
da se distrihuisse annualrnente em cin- -ó f;.IlLJva-st:' nu �� « •..•..... quando o S:-. Arruda

co premies: de phisica, de chimica, de Moita Junior, para .(i cura da opz. Carnera necessita de uns cobres pórle
medecina, de literatura e de paz. O laçâo; hoje, ha uma bô 1 dose de

mandar pedir ern casa do mesmo Sch- Faço sat;>er a �EUS ami�os e fr�g�.e.
montante dos prémios varia, corno é wartz para elle assignar C0(r.O avalista zes, qu� ainda eX1�te a minha ofíicina

natural. segundo. a renda produzida peM
ren.edio-, tod i'.j elles b.iratinhos, numa nota promissoria.» Parece incri.' de selleiro no caminho do Rocio Gran ..

10 capital.
annunciados uara 'I mesmo fim, � vel! ! .. Fico estarrecido! ! . . .

de. Offer�ço o meu trabalho a todos os

O premio de literatura foi sempre o p��r.�j muita C(;UZ i, aind a ; mas Por mais que me dissessem, nunca meu� aangos e freg�e.zes, 9118 procurem

que despertou malar interesse. N b-l, quan '() se quer a cura radical acreditaria. que um homem velho, que'
a ,mlllh� casa que e a �mca que. tra,�a ..

ao instituil-o, determinou que elle fosse
I f.� inf.Uivel <1:--\ OPILAÇÃO, ainda

WTI negociante, que um eh-te d'!! fami-
lha aqui bem barato alem de joinville,

outorgado sem distinções de nacionali- '

1"

- N,
,m lia, para quem a honra deve s.er tudo!

Garanto q�a1quer obra por 3 mezes,

dade e a Academia Sueca tem curo- ,

n.ie <o procura-se, -o vende-se fosse capr z de, sobre um homem limpo,
Trabalho so por encornmands a�romp.

prido á risca essa disposição. por este mundo (1 fór», () mt'';:'(1() como eu, vomitar tão infame calurn-
ta-se qu�lquer obra antes rle 8 dias.

Embora o i testamento de Nobel tíves-I '.' alltzgo e caro «DOCHMICIDA» ni;!!,., Arreios finos pal·a earl'oea.

se sido fechado em 1895, c elle mor- t lV/otta [unror, (�:;,
..,..

� rdr'(;I:� ! Que herança vae dar esst' fHl aos Sf�· .
Arreios I!rosseiros para carro-

resse em 1896 só em 1901 COITH'ÇOU a (jo auctor. a �U:I firma atI l;li!(J de Ilu��ie�gri��ad(2'; t-',inn:')cente� filhnhn�?!,lça. ArreiOS para u� eavatlo,

ser distribuído G premio, obtendo .. o í Eu, qLiC na . tinha as mmun..-. rel--
com r«:tranco., Arr�los para

em. prl'mei'ro logar 0- poet."� Sully ptru",I
c 1!.1,j Idt I e GUt� (·n(

..
�cln;ra .. sl'. l"rTl 'ç'o'" j -! S C' h montarIa g-,abresto simples .r-.a._

'..
�I"

i .

:�s ( e a(n�z :( .. e com ,o r. ..::C w Irt�, .

• '"
.

•

• 'Il.I

dhomme. t"d 1:-1 éh d(()g,JliiJ�. i que t!UnC�l lh,,� cnrnprf.� {l-:do, ir l,h,:.' I�W-
beçada Simples. Redea simples.

A Sully Prudhomnp SI guir::1n: ('m t da dlnbt�lr(\, 11" ih"� [-;ol!cliar;1 "UH (-1'--
Cabresto ou buçal de bombas.

1902, o historiador �Jlern5.'1 Tr'(ldnrol..., :-;lgnl�ura, «(lnv) av;dl�t;, t'trl Ui!),l nota Cabeçada e red.�a de bombas.

M 1903 B'
. �!!*,!,�.""··"'��'Ii.m;"'M?"��· " -�, .'.? I' tudo a vontade do treQ'tlez' alcocho-

ommsem; em , o nnruegut z J '(�-I _

- .. _- .- .. - _._.-_ .. _-- I pro.llb:,oll" '.,
<::> ,

rstjerne Bjorenson; em 1904, a Frede: l NOTICIAIJIO I 'hto é uma mentir.q que cne ppr si ados, Co:rreas para machinas

rico Mistral e Echegrtray; eln 1905, ao I 1 ."- mesma; é isto urna inf,Hnia torpissim::!,
a vapor. Corl'e.as p�ra machi-

romancista polaco, H"�nr1que Sienkievi-. -. I perverssirna, que bra.da ao Céo e a to-
na de costura e muitos outros

cz; em � 906,. ao poet.;) italüH10 Cuduc- '_M�'''.''''''''''''''�'''''�'''''�''''''�_'''''
'''''_'_''';'_'''_''''''''''_'''� dos faz fremir de indignação! ! � .. artigos. 2x1

oi; em 1'907, ao inglez Rudy�rd K;pling, O ANNlJNCIO é o unico meio ca-' 1"to é peior do que o cancro, peiar
-:-

nascdio,' como é sabido, em BornbrlY; P?Z dt' d{.lf maior desenvolvimento aos do que a peste negra - bubonica .; ma� O Imp'areia!
em 1908, ao allemâo Rodolpho Enken; �eU5 negocias. Porque não annuncia is asqueroso e repellente do qUA a mor-

em 1909, á escriptora sueca Selma La- n,A Razã07 . phéa; peior do que o verme do cada- Importante diario pubticadõ no Rio
gerlofj em 1910, ao poeta alemão Pau- -:- ver!--! I .. • de Janeiro.
lo Heyre e em 1911, a Maeterlmck. A empreza Danie1 � Domingo!', pj'o, Sim! ... Sob a minha palavra de hon- Collaboraçâo eÍ:tectiva de João Ribei.
Em 1912, o premio não coube a nin- prietaria dos cinemas Radium e Elite ra, Juro deante de Deus e perartte os' ro Mario Pinto Serva Le B 'tt

guem' e 1913 f'
,

f 'd d'd d' d h') n J'" d' d' h
'

1
j , mos n o;

", m ,01 con en o ao poe- i1 pe 1 o e vanos especta_ ore�j fez re- l men,:" que a::n�ls pe 1 ln eIro a -

Cy'10 de Azevedo Mauric' d M d '.

ta hindú Rabindranath Tagore. Em . . petir a exebiçãn das 4 primeiras series gum ao Sr. Schwartz) ou á a]gli:em em ros e de muitos o�tros br��an�es '�r:�-
1t1914, com o advento da guera, houve do film A Malha Rubra, que tem si- sua casa, como.nun?a apresectel ,qual- listás brasileiros. .)
nova suspensão. Romain Roland obte- muito élppreciado pelo perfeito traba- quer nota ,promlssona para elle aSlgnar Completas inforn.ações sobre a vida
ve·o em 19lf); em 1916, o sueco Wer- lho dos seus pt otélgonistas, os consa· corno avahst;:d ! I .

I t
.

n d· H 'd t 19 7 d- D'
.

naClOna e es rangeua.
er e em ems arn, e em 1, os

.

í- grados arti:ltas Ruth Roland e Frank
,

ou graça: ao Altlss1�0 de nunca ter Assinatura annual

namarquezes Carlos Cjellerup e Henri- Mayo. tldSO trSf:lnhsacçao de e:pecle alguma c�m semestral

que Pontoppidau. Na ultima terça feira foi levado á te- o r. c wartz, a nao ser, de mUlto
"

De 1917 para cá o premio não tetn la, no Radium, o fi1m M'lgue/, o 70z- longe, alguma pequenina compra a di· Brasil Gõrresen

sido conferido. Os grandes tran"cs por- ro, �)osado pelo pb�ular Douglas Fair- nheiro.

qu� tem passado o velho mundo, ab- bank"l.
' Tarnbem nunca assignei nota promig- earlões

sorcY'eram todas as energias. ---........ soria alguma em Joinvil1e, onde nada

Agora, acaba de ser conferido ao O Grupo drarnatico Perseverança le- devo; e desafio a quem prove o con-

notavel dramaturgo hespanhol Jacinto vará amanhã á scena, no Theatro Ca- trario.

Benevente. rolina, o belIo drama Patrza,em 3 ac- Emquanto, pois, o Sr. Schwartz não

tos,. e a comedia Tzo .1l1endes. provar que et:.. lhe pedi dinheiro, ou
/ _:_ solicitei a sua assignatura, como avalis-

Futib61 ta, em nota promissoria por mim fir
mada, será por todos considerado, não

, .. _.

so pasqumeuo porque nao asslgnou o

que escreveu, como o mais vil e infame
calurnniador d'esta Terra! I I . . .

.

Francisco d'Arrudu Carnera

Joinville, 6 de .outubro - de 1920.

cura Tosse..
&2&!23.

-----

.&@.. - ....

5.000.0000
5.500.000
17.000.000
1.000.000

dominios na Asia)
7.500.000
41.500.000

650.000
55.000.000

200.000
6.000.000
14.000.000
30.000.000
20.000.000

� ,/
-

.,"'. t .�>_� ,"

Laboratcr io _. Da�dt & Oliveira �
1E���m."""EDBE�amma�·���j

A nova Europa

I

Repto

Presado leitor

30.000
552.000
1.900

500.000

�O JORNAL" é uma das me lhores
f1ublicações da imprensa nacional. Seno
-ato , fiel á verdade, noticioso, de' inte
resse geral, tem os necessario � requisi
til" para .spr chamado o máximo expo
ente da lillprl'nsa brasileira.

Já o asig;naes?-
Em caso negativo, preenchei com

urgencia essa lacuna, tornando irnrne
diatamente uma assignatura.

Si de�t:'jaes melhores inforruaçõ e-,
procurae seu represent.mte.

Altino Vieira
. Rua M�rechal Floriano - 41

::: p:,a,:�c�,�_tOdO ,,:.r:d��·1
go ser um dos melhores preparados f-U·
ra a reconstituição do organismo em

via de crescimento. \

"Dr, Chritovão de Freitas Malta.
-IU1Z de Fóra, Minas Geraes."

80.000
143.000
368.000
225.000

326.000
60.000
63.000
96.000

Secção Lillre
----------_ .._---,._-_ ..

Infamia 1 I !

Terá lugar amanhã ás 16 horas, no

.

campo do Operario F. c., _um renhido
De uma entrevista concedida ao O encontro de futiból entre o quadro

lmparczal pelo sr .. Othelo de Souza, principal desse club e o do Arnerica
professor da . Escola Normal do Rio, l F. C.
extrahimoB os seguintes dados sobre a

actual população e superfície dos pai
zes da Europa:

Yugo.SJavia
Montenegro
Albania

Postaes de phantasias
Livros em branco nesta typographia

. Sobre tLldo na jnLm�ia, s@ desejél
mudar a constituição do rapaz delica
do 3dministrae·lhe (\ "Emulsãô de
Scott".

'

"Declaro que tenho empregado com

proveito a "Emulsão de Scott" que jul-

Habs.
14.000.000

400.000
900.000

Kilmtrs.
200.000
15.000
30.000

..
-,--

���__• d_. �__

=Fa,Ça como eu: to

me o remedio ideal
para todas B,S doen
ças do utero, tome

A Saude daMulher
IttWflt'Z1 h8W fi _ m=r=l�n... �\

e ficara- curada de

.�
seus incommodos�

. DAUD1' ".oLIVEIRA - R 1 C'
.... �

��'-"�� . �"'��,;",,11

Selleiro Branlio Mamede

30$000
16$000

-

.

Posfaes da .u.ova fachad� da
Matnz, desta Cida-

de, vendem-se em beneficio das obras
da Matriz, na

Typographia
Casa \Babitongr.l
Jorge Zattar

José A. de Oliveira Filho
Viuva Francü;co Ramos

Antonio da C. Pereira Filho
José Eleutherio de Oliveira
Olegario Vieira de 'Araujo

Casa Brasil

'"

-:-

ALUGA�SE.
uma C.'h:lcarn, na FregllE'ziada GIGr18, proXIrJJo a pnüa, por

preço rnodicn, quem pretender
derija ..se a rua FI; rn:llld es Dias n. ?'7
nest.a ci ::bc1e. 2E.2

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



.A R1\Z1\Q
!&S .... ' .... 'tr'P"!t __IN 1IIUI' +

_____
..._-------- ---

o proprietaro
OIympio GlJrresen

Olt'A. lhed's s.endo Pofs;si ve 1 desfazer-ste dkAS mer- P aO o to p a r a a n I' fi n e sca onas oue arma m o seu 5 oe ,nurn .l I) . ,. 1. lt
.-------- só dia, veem-se constrangidos a rec. fi CI I. '. .

á moratória, corno unico remedio acon- P.13tO cercado a rlr.l.n�t' farpado, l!Jdn
selhado para acautelar em taes casos, engram�ado, sem brejos e com bô I ;j

não só os seus interesses, como tarn- g!ladrl, situado 30 Indo do t-rren» dn

hem, e principalmente os respeitaveis Hospital, na rua Nova,
interesses que lhes í

oraru confiados pe- 10$000 por mez por cada a nirn t. l. '

los seus fornecedores. Pelo balanço jun
to (doc. n. 3), provam os supplicantes
plenamente a prosperidade financeira
dos seu- negoci-», demonstrando um

activo de Rs, 126:096$045, contra um

O V
·

passivo de R." 94:867$615, conforme igogeníolista de credores inclusa (doc. n, 4),
estão perfeitamente garantidos os inte

E' 'Ih f t'r' t Perús, ga11.tSOS, patos, me.
res-es dos credores concedido o pra-o O maravr lJOSO' Ol" l1can e .

h
'

I I reccos e aalrin. as g01'da8sufiiciente para r�;l�izu o activo, .. qU,e da actualidade.
não desejam sacrifiicar com uma liqui- na

dação violenta ou precipitada que a : São em . grande numero os ,. Padaria Brasil
ninguém aproveitaria, podendo ao con

trario, ser a todos prejudicial, dado o
seos successos.

retrahimento de capitaes ne-ta zon.i, e Dá força aos musculos e ao cérebro. LV
-

---\fj
quica em todo (J pniz. Assim, veem os f .2Ji � § 1supplicantes respeitcsamente, nos ter- - '. 'eamaia omeo
mos do art. 149 da lei n. 2024 de 17Pldde Outubro de 1908, requerer a V. Ex. a-pe e cores
a ?onvoc;,cã? dos se�.., cre�iore:,!, todos "apel de fGlhaeemchirographario-, conforme lista la refe- �, 6

rida sob n. 4, él.firn de propôr-lhes cem- FmpIE -,plrl mll!�iem
?ordata preventiva p.ara o pagamento I nesta Typograpl)iaintegral dos respectivos credito», em

• _. • í •

oito prestações JgUéH�s sem Juros> venCl-
__ . . _

veís de tres em tres mezes, contados
. da data em que passar em julgado a

Secretaria da Alfandega de São homologação da presente concordata.Francisco do Sul, 14 de Outubro de O, supplicantes, provando que nunca
1920. soffreram condemnação alguma, nem

O Secretario,
protestos de titulo aJgum de sua res-

Arnaldo Claro de S. Thzag-o ponsabilidade, bem como, que nunca

-:-- soliciiaram qualquer outra
:

concordata
O cidadão Theophilo Ovídio Macha-

I

cu moratoria, (doc. n. 5), apresentam,
do, 2', Supplente Substituto do Juiz os seus livros cornmerciaes devidamen-l
Federal em' exercício nesta cidade de te\ legalisados e escripturados para se·

. .. .

São Francisco do Sul, na forma da lei, rem c ncerrados e em seguida devolvi- N'esta casa de diversões montada a capríebo, encontre
etc. dos, e pedem que D. A. esta com os

I
,? fi bebidas taes como licores da reputada marcaFaço saber aos que o presente virem, documentos juntos, .

dê-se vista 1':0 Re- se sempre nas, .

que no dia 25, do ,:r:nez dr: Outubro prescntnnt- do Mlq;sif"':() Publico pcl? I j� ntarctlr» jinissimos vinhos de diferentes qualidades, 'creme de
corrente, ..... ') meio di», nos arrnazen, cI prazo de 48 11 11"\" e h.ivendo °iljH):,I-j, BAlfanúega desta cit{a·i\·:" têm de ser ção, pro�eder-se na fÓt ma do,> (irl-. : G ,OVOS, CerVeja, vermouth, cl)ops da ral)ma e gazoza
arremaf{dos em hasta publica por quem e 15 t .;ellS § § e nurnero�, des"ignaodo- imaior lance orrerecer, uma cha.ta com cw:· se dia e hora no lllcal dn co:-,tu(ne PU-I Rua Babitonga ll. 8
cc de ferro com 24,:m75 rqetros de rom· ra a reunjã'l da 'a�scmblê 1 ele credo-lprim<tnto e 5.mlO metru:j de L;rguT.) ou' 1"1'8, C'xpedm_lo se o cornpetr-nte edital I
bnf:ca e com 1 metro de caj�;(d0, e Sf.'.•. qne dev:�rá ff.:'r aftixado e publici1do na �........_-

cc:nregamento constanlf; de cerea d� se" fónnfl ela lei, e convncémdo-se pnr car

trllta toneladas de triJh,}s cauville, para- ta a t();!ns os cre.l()rt�" pa�·rl. ;,�.;,i..;tirfm a m�'9** $i.IlI1_SAWiifiillMlM....,.,. m

fusos e hlas de J'uficçào <iv;JI1adó. a eh ,. lSSL':l bié;\ e nnllH.<iTI1!"·sc !1TZ ('()!n!n1�-1 n.·���.�:,1�����J'��••7�,I::'I\��li!;�,:��!i' ��.,

I pio' -1f�"'" ,I ....... ,,� �h• ..A1 ,�. ·" ..···0 I I" 'Il ..�\ta em 50:000$000 reis e í) carrega- :);:lTil)� (umo urt-'i.'{'ntl.Fl () o. 3 §, 2' dn 1 �h,:;::;:�r��·�ê1.�)r�\�u�.".�.IB��;\�l�ib».A
rn·,:mto em 3�:.OOO$qoo réi�, t,udo pP;- 811. 150 do D�c. n. 2024 ;)(�im'\

.

H.feri .. j'
.

86:000$000 rets; cUJa chata fOI encen- ,lo. N. estes f.f·rílll).":. P. p. Defenmento!: ,

trada abaJldon�da em alio mar pelo E. E. R. R, Mercê Sd.d F(;�ncjw', .23 . r::. mi 1\BIt 1\ m� AI
vap?r naclOual ",Flamengo"t que a con- de Sdemb;'o de 19�0. CI)rJ e 1 & C1;1"

. �)f !fbl1�/ ír jI/;1ml.ll(IUZm a este ,Porto.
.

(com quatro t'stal�pllhas e.s�é:ldoae� n'\ va-
. ..J{�

- - - -- -- -

dePnterloo dqoueprCaltsOo edecht�;r::t� adtt?a["ste cJUZtlO, lorhd� lV1fT1tITnl !tel�:" lnt·Llttlel:'ac·l(ela�),cc�r�ls)-1 �J� Rua Ypiranga...

.

- "';1.(1. '.
on a� pac o. h PS es e� .-lU os ,j ii, () . li ':_)f.-#' ,

d?� da data deste, os propn�tano� a 11 \� (.()Il). o parecer do SUL
.

Dr. P[0lnotor I �� ,

blhtarem·se
_

n.a forma da k1. 'Publtcn, defi,ro () requencllento de fi..;.!· ��.t
,

I

Dado e passado ne:::ita cidade de S. 2, 11;\ ra Inundar, como mimdo que :-;e
\ 1I� Esta papelaria acaba de receber um varIado

Francisco do Sul� aos 27 de Se.tembro afi!x;�:m e pubi.iquelll e�itae.;, na Íórma!" ��� sortimento de obje-ctos parade 1; 9�O, Eu Jose NÜne? da Silveira, d.1 le1. D�terml�o o dIa 28 de Outu-l ,_,,�
escnvao a_?hoc, ,o. escreVL bto, proxlU)o. vl�douro, él� 10· hora�:,. na!. �:" escriptorio, como s,ejam:
Theophllo OVldlO :Machado "8.la das audlenc13s do JUIZ'), n/i edifi-!. Ji!�_._ cio do. ,FCJrum, dest::t,. cir1;lde .. pnr:i a

i .. 1i�1:de convocação de 'eredor�s h:;enJ?'ea de cr\�d(.!e.;:. N'Jn)�l(). com.: I ���
Boncordaía preventiva de :.r�h:-';inn�, pnr;) os

..

fInS de dJr(·ltn.' :(I:'l.��tvr
�orrêa & �ia.

. f'oh ,re:; M :H;( lS Go.:rt>sto, Ott,} Sr:-l,lIl-l' ��::,
k,', 0··1. qu;.ildacle dr� Jcrente. da fil!:j1! ���O dr, Antonio Seli6tre de Campos,
..d� finna }I'-'�pclc

A

Ir JJão & ORo e D�)-I 1J�Juiz de. Direito da Comarca. de São
mmgo.; Alves Corred, os qUáes develélO ���Ffancisco, na Íórma

....
da lei, etc.

ser notificados para pre'�tarem compro- ;J!.@�.

d' j .... ' � '.1:Faço saber aos que o presente edi- rm·,,·so l(�gal, em� r:nrtnno, (�sjgnat_l( n n
I ��,ial de convocação de credore;:; virem e;:-icrivão dia e: horr1. DespnchpÍ h lJe !l()I' i ::.,C'

r A

C
"

d
_ c -

l'
,I -1jJt:.•que por parte de ,-,on eJ & ja. me f{)l ter �l,i() ho�terr.l. ()!mng,)....,ao I [clnC!"··l �;.A\:.dedgi.da a pt'tição do _thêor seguinte: '.:(), 27 dt� �('tembro de 1920. A_ S!�l!�-I ,�!,Exmo. SnL Dr. Ju;z de Direito da Cu- t:e E pilra que chegue ao conheclI11(::D-! .��

marca. Corrêrl & Cia. commerclantes tu dI..; {<jdos o,:.; ÍIl�t l' ��isados rnanclr·i r1dS.j ���
ne6ta praçá á rua Marechal Floriano n. �ar o pre-.;ente ed1tal que ser.á ;. ffx :cln

I .j.�4, com firma registrada na fórnM da no lug;u de costU!11e e) publIcado f',pla I /[,�
�

�
]ai (dec. n. 22). achando-se impossibi- impren"a. Dado e pctSSéH10 nesta cid:tde i i!$. �

litados de satisfaze.!' de pro�npto todos. clr� ?ão ,Fr"�ncjs:í> em 28 de. Seteulb.;:�) �\f
os seus co�nproO:l1ss0S devld.o a cnse de 1_920. Eu Jos� .Augusto Nü::HP:�a,. c'- �:de numerano que tem retrah!clo os üe- creval.l, que e�:cnvl. (a) Antolllo Sl']btre

I
• ti1!IJ'},'Ó.

gocios e diÜi(.�UltadO toda� as transac-, de Cd. :-.1p'''. «:0CJ1 duo" estampilhas e,til'! I';:;) Ições em gt':ral, f', alem drsso, os sup- do tadoaes no valor de sel::lsento reIS). III 4F"�plicantes . acham-se sob a pressão de
E�t., f'" �! �::��ti., 1

.

d;J' _,'" tl con ()Cm L I . iI."" �/�uma veraac eJra corrz a (.le saques a
..

. #'J,-?�......... _......... _

vish e pedidos ele palJmentos em

cnn-, O Escrivão I L.ií��� .:..ê��!;;{��.{;�.�'�'j:�l���', -

d
' 1'r:!'..Ií;n,... , ...�, �., c;)"""'I,,,,,�,.(.ti " '!...;,e" ..... ,.". � I' �CI� 'J.I)ta corrente, que 50 poderao pagar e· I I� �W'�iif��".,._�'ü;\;"�,I�,�I�" ..��,�i��;\:�\,��••��

pois de reunir fundos sufficientes, não José A. Nobregcl! ....I ' ",,'M
.

_IDa Te

Alfandega de São Francisco

49 Rosa Gon:es No.
I SO . breg.1, aVIsa Qll!
,. . pen�eu a c�derne.

ta da élg�ncla da Caixa Econor:rnca soij
n. 413, de sua propriedade com d' de.
posito de 405$222 réis até De2ernbro
d= 1907, e péde a quem encontrou o ob.
sequio de restiíuil-a.

S. Francisco, 8-10-1920

n.56

De ordem' do Sr, Inspector, em com

missão, publico, para conhecimento dos
interessados, a seguinte tabella:
Tabella relativa a . remuneração' ou

porcentagem pelos serviços prestados
pelos despachantes aduaneiros a seus

committentes, quando entre estes e a·

quelles não houver convenção ou ajus
te, na fórma do, § 4° do Decreto n.

4:057, de 14 de' Janeiro de 1920,
Despacho de importação para COIl-

sumo: até 500$000 10$000
Despacho pe importação para COD

su.mo de mais de 509$000 2% dos di-
reitos de consumo $.

Despachos livres de direito ou de re

exportação 20$000
Despacho de reembarque, transito ou

baldeação 10$000
Despacho de exportação, cada des-

pacho de um só marca 3$000
Guia de entrega, cada urna 3$000
Bilhetes de amostra sem valor, cada

bilhete 2$000
Petições para exame de vistrioa, elas

sificação de mercadoria e semelhan
tes

, 5$000

... _ .•. � � _ _ � .. ,. �.• ,p.� •.. ,,,...• ,.,,� _ •• �_ � _ u� ••� _., .. " ,,__

endem-se

(ADVOGADO)

1\ceita causas no civil, com ..

.

mercial e trata de inventarios

�_ Rua Gen��riO n. 7_A

-��-

.�.�CO .ce _Ollryce'�a • S�.ico

Oafé e Bilhar
;

Telephone ll. J

��

j'Clll@)n
20

Lapis-tinía, pennas Mallat 10, ], etc, grampos
para papel "Bendover", papel almasso.

envelo ppes, blbcks "Wilson", lapiseiras, brocl)u
ras, livros de nota, indi,ces, protocollos,

I�IVltOS D.E' A (}FAS, de 50, 100 e 200 fls.,

-P�tpel para cartas
Boa Viagem t Flor de Amor
Armada o Combate
Diplomata ! Bohemio
c/iniciaes t tarjado

lapis de pedra, louzas americanas, lapis de cores,

canetas, tinta para escrever, etc,
(

DespacQos de exportação, notas promissorias,
letras de cambio, guias para imposto de

consumo, notas de credito, blocks
de !lotas ('/4 de fl.) etc,
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