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ANNO III
r N. 62

tos necessarios para a execução desta Chroníca lígeíra sentea-Ias ao um meu illustre amigo
lei. que reside naquella maravilhosa cidade,
Art. 2. - E' igualmente autorisado procurei falar ao empregado daquella

Infelizmente, por falta de uma eam- o Presidente da Republicá a rever, ad Até que afinal, depois de um inter- casa de commercio, a cujo appello o

anha dirigida com intelligencia, ma- referendum do Congresso, os quadros sticio que fiz voluntariamente, aqui me alludido empregado 'respondeu nestes

ímé entre as populações das zonas do funccionalismo publico civil, para o encontro de novo com o firme intento, 'termos: só poderei servir desses camarões
uraes do nosso país, ainda hoje não f m de' classificar os logares por cathe- não de distrahir os condescendentes lei- aqui, e não vender em quantidade, pela
eomprehendido o alcal'.lc� .social da gorias e, de accordo com estas, unifor- tores da "Razão" porque ainda possuo razão de constituir esse artigo uma pre-

� nstituição do casamento CIVIL misar-lhes os vencimentos.» uma avantajada dóse de sensatez para ciosidade da casa, sendo a quantidade
Por isso, nunca é de mais que �e reconhecer perfeitamente o quanto são existente em deposito, insufficiente pa-
emonstrem pela imprensa ou por ou- � insípidos os meus .rabiscos, e sim tão ra attender os innumeros apreciadores
ros- meios, as vantagens decorrentes somente nara alimentar a minha írnper- da saborosa conserva preparada em

desta instituição, para aquelles que Conta Adolpho Retté que Nordau an- tinente ambição de querer, a toda for- S. Francisco. A essa resposta o meu

têm em muito alta conta o futuro da tes de escrever «o seu estranho vo- ça, tornar-me jornalista. espirita de bairrista tornou-se radiante

sua prole e não desejam lançal-a ao lumaço das Degenerescencias», percor- Mas o que vou eu dizer hoje, nesta Ce triste do francisquense si não fosse

desamparo das leis do paiz. reu Paris em busca de documentos secção, quando a carencia de assumpto I) seu bairrismo, porque os que maldi ..

Sem as formalidades do casamento para o assumpto da sua obra. em nossa calma terrinha, tão mal julga- zern esta cidade ja teriam, a estas ho-

civil,-em caso' de morte, o sobrevi- «Nordau, diz elle, seguia as pégadas da pelos qU3 bem se poderiam classificar ras, entulh ido 'a ,)B�bitonga"), por
vente e os filhos provindos dessa uni- do SHU mestre Lombroso, descobrindo de <indesejaveie.. se torna um p.eno�o sentir que naquellas alturas, de cujo
ão illegitima não terão direito á SUC-! em tudo symptomas de deliquescen- problema. para quem tem a aspiraçao pincaro são divisados tantos encantos

cessão, revertendo os bens do espolio cia social e, como espirituosamente de fazer jornal ? e tantas grandezas de arte naturaes, que
aos parentes mais próximo do de cu rus, disse M. Clemenceau, distribuindo di- A.o reencetar a publicação d.as ga-I formam as variantes preciosidades do

desde que estes provem a legitimidade
\

plomas de degenerado a todos os que rateias com que pretendo .cor:tmuar a Rio, os camarões preparados aqui, pe
do parentesoo, de accordo com o Co- não pensavam como elle», encher esta parte deste periódico, co- 10 activo sr. Frederico Wildner, tam e

digo Civil Brasileiro. «Afim de observar de perto os sym· rnecarei relatando a�s pacientes leitores, bem constituíam uma proveitosa preci-
Assim, muitas vezes passam a ter- bolístas, Nordau fez-se frequentador as· um facto que comungo se deu quando osidade.

eeíroe, bens que foram adquiridos com síduo do «Café Frederico I», no bou- ultimamente estive na encantadora me- Estou' convencido de que para mui ..

os esforços conjugados de uma familia, levard Saint Michel, onde nos reunia- t:opole brasileira, e que bastante me sa .. ta gente a presente discripção ,em na

só por que o seu chefe deixou �e sa- mos alguma.8 vezes para conversar ao- tisfez. da interessa, porém para o sr, Wildner
tisfazer a uma disposição tão eimples bre arte e htteratura.

. .

Não se ,trata de UlTI caso semelh�nte e para os que almejam o desenvolvi

e de tão grande alcance para 08 seus I «Elle tomava lugar o mais próximo ao que succcdeu com um meu éiDllg0;· mento das industrias em S. Francisco,
proprios interesses.

. 1 possivel
da �ossa meza, e, ingeri.n�o

.

que .v�ajando num bond ali, e �endo I ella é de sumrna irnportancia,
E·' um erro lamentavel, cUJas con- COPO! de absintho, notava o que dizia- prc..isao de desemb ircar do vehiculo, J d A

sequencias recahirão. .sobre aquelle !
mos,

&

puxou a corda do apparelho que mar�!
. e gusa«

que o commette, extrmr-se do casa-l ({Ao cabo de algum tempo, reparamos ca o numero das passagens em vez. de I ------<t.....�, .....�IIJo...--

mento civil, obedecendo ás vezes ás' nesse auditor hirsuto que, aguçando puxar a da campainha que chama a at-

lnjuncções de máos conselheiros que II o ouvido, nos lançava olhares surra- tenção do conductor para parar. O sue- GRE\lE
no momento critico serão impotentes teiros.; cedido commigo foi muito diverso. _..

para remediarem os males causados. ! «Então, um de n?s tratou de tom�r in- Sendo um dos que p�nsam que nem Os trabalhadores doa armazéns da

Dirigimos estas pa�avraB ás noss�s I formações a respeito . delle, e veio a todas as cidades que eXlster� por todos I firma �. Bapti�t� & C. dec.lararaln-se
populações rura�B, afim de q.�e nao! saber que .0 sr. Nor�au se. preparava os recantos deste enorn:e paiz, podem I

em greve pacifica, terça-feIra. p. p"
deixem de legalisar as suas �n�oes ma-!! para nos fixar, sob a. rubrica - Ne- ter os enCa?toci, o cle�env()IITHne?to reelumando augmento d� salario.

,

trimoniaes pelo casamento CIvIl, asse- vropathza - no capitulo de um dos e as cornmodidades do RIO de j.meiro, Não tendo aquella Iirma aecedido

gurando aos seus filhos a successão seus livros em preparo.
. .

resolvi, por todos esses justificáveis mo- ao pedido dos seus trabalhadores, Io-
dos seus bens.. «Desde esse momento decI�mo.nos tivos, visitar essa maravilhosa terra ra· ram enviados de Joinville para esta

. fornecer-lhe os mais terriveís doeu- ra, de visu, apreciar todos os seus bel., cidade diversos· operarios para substi•
•_-- & I:J 1: co mentOR sobre a nossa individualidade, los aspectos. tuirem os grevistas no serviço dos re ..

Um dizia-se adepto dos costumes con· Uma vez ahi, entendi certa manhã feridos armazens, sendo a liberdade
,tra a natureza; outro apresentava-se de sol radiante de ir conhecer o tão de trabalho garantida por uma força
como sectario dos paraz'sos artzjiczaes falIado Pão de Assucar(', na ancia I de policia embalada.

Augmento de vencimentos
,

e ,absorvia, ostensiva�ante, bolinhas d,e de sentü:' a sensação produzida pela con. A greve terminou quinta-feira, en-

.
mIOlo de pão que fazIa passar por PI- dueção' aérea e contemplar o extraordi- trando patrões e trabalhadores num

Foi san�cionad� pelo sr. presdente lulas de opio ou .haschichL. E!ll fim, nano panorama que se descortina do accordo'.
da RepublI?a a lei conceden�o au�men- n.6s todo� pronunCIavamos.o�_malS a�da- alto Q.esse bloco granitico que serve de Me�ece os nossos elogios a acç�o
to de venCImentos aos funcclOnanos fe·

c�osos dIscursos sobre rehgIRo, socIOlo- guarda ,avançada á incGmparavel bahia energH�a e. sensata do sr. dr. tramam
deraes.. , A' gm e moral.

,
Guanabara.' Gomes, delegado regional, na rnanUQ

A let e dQ th�or segumte:. Nordau exultava, regIstava o que Tornando eu o bond aéreo, fui pen.· tenção da ordem publica durante o

�rt. 1. - E' o Poder Execuhvo �u· ouvia, com jubilosa actividade. E as-
durado C0mo um. fardo qualquer; em tempo em que durou a grev'e.

tons4do ii augmenta_r nas J.ilroporço_�s sim foi composta a parte das Degene.
.

que entendeL' rasoavelS, mas que. nad rescenczas, que se occupa dos symbo- regular altura, da respectiva estação _��_
poderão exceder de 201%, os venClmen· listas».

ao primeiro ponto de parada que é o

t
.' ,

'I't morro da "Urca", e deste monte ao so-
as dos funccionanos CIV1S e �lI ares Osorio DuquA, que cita esse caso h Abu'bOllI·cab 1 t t ve G & rF I h berbo "Pão de Assucar", de onde, a i
que perce erem annua meO e a e no. nos raves rzvo os, ac a que, a

cOntos de (eis assim corno os salanos a informação de Retté seja uma pi. chegando, tive ensej0 de contemplar
d

.

h
.

ld d um espectaculo verdadeiramente des-
os' operarias, mann tUos e 50 a os lheria; entretanto, o illustre publicista lumbrante. Na minha volta resolvi fa.

da União.
.' \ \. brasileiro não deixa d13 julgar que as

Quando os vencanentos dos funcclO- conclusões de Max Nordau foram pre-
zer um repasto em um restaurant que

,
.

1
. se encontra na "Urca", o que' realisei

!lanos, 8dia�istas, trabalha?ores, lorna el· cipitadas..
ros, o:peranos ou mensaltstas e soldos I

' com muita disposição em um caraman-

das praças de «pret» e marinheiros não _�_
chão coberto de palha que fica nas pro-

excederem annüalmente de 1 :800$000, ximidade-s daquelle estabelecimento.

o Pod-er Executivo poderá excepcional- ��1�11I., �V!Tr'� JA) I! !3)����_�A\
Depois de satisfazer as naturaes exi�

mente elev<ll' as porcentagens do aug' �)�W� �All VI �W5 �rJfj���41�� gencias do meu estomago, quiz; por cu·

mento até 500/0. riosidade, conhecer o edificio do refe-

§ l' - O augmento concedido em rido restaurant, que é simples, e ao pe-

Virtude desta lei constituirá uma grati- Realisam-se hoje o baile anniversa- metrar eu no seu interior enxerguei, com
ficação á parte, de caracter t�an"lto'rio, rio e a posse da nova directoria do immensa satisfação, muitas latas de

·que não se incorporará aU5 vencimen- Club XXIV de Janerro, o decano das camarões em' conserva, da fabrica do

tos Rara effeito algui.TI, seja licença, apo- nossas sociedades de diversões. sr. Wildner; que se achavfnl em cima
.

sentadoria, monter,io, ou qualcjuer ou- do
do balcão da casa dispostas em forma

t' A «Razão» envia aos socios an- 'd t Ih
.

'

tro e que poder� ser reduzido, até ser de pyraml e, certamen, e para me or

afinal supprimido, logo que diminuir a tigo Club sinceras e effusivas f@licita� prender a attenção dos 'visitantes..

actual carestía da vida. çôes pela data de hoje.
' Desejando eu adquirir algumas la·

� 3, - O Governo abrirá 05 crcdi- -;- tas dissa especial conserva para' pre�

casamento civil

fupcciGnalisrnG federal

Está graçando em Marcellino Ra
IP.OS, na fronteira do Rio (:frande com

Santa Catharina, a epidemia da peste
bubonica.

Graças ás providencias tomadas jun.
to ao governo federal pelo sr, dr, He:r.\
cílio Luz, digno governador do Estado,
foi enviada pela directoria da Sàude
Publica do Rio, para a zona infectada
uma commIssão composta dos drs.
Amarilio de Vasconcellos e Heraclidea
Cesar de Souza Araujo e de 15 desin
fectadores.
Em Porto União, acha-se um medi·

)

co e uma turma de' àesinfectadores
mantidos pelo governo do Estado, afim
de fazer o serviço prophylactico da ..

quella cidade, evitando- se assim que o

terrível m.al se propague pelas locali·
des .sel'vidas pela S. Paulo ..Rio Grande

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Olavo. Bilac, patriota
Trecho do discurso do sr..Maga

lhães de Azevedo, recebendo o st,

Amadeu Amaral, successor de Bilac,
na Aca.d(lmillo Brasileira de Letras.

Olavo Bilac foi um dos que com

maior promptidão e mais integral pro
fundeza personificaram naquella volta
da historia a consciencia do puvo bra
sileiro.
Elle vio um território immenso, fera

cissimo, futurp arsenal e celleiro do mun

do, mas escassamente povoado, e inex
pIorado em grande parte; via a civili
sação implantada quasi exclusi varnente
no littoral, e para o interior núcleos es

parsos de população, entregues á igno
rancia, á falta de hygiene, á superstição
grosseira; vio, em contraste C0m a pri
meira aristocracia intellectual da Ame
rica latina, a turba inumeravel dos anal

phabetos representando uma proporção
que nos envergonha ao .ltermo .' de um

seculo já de existencia independente, Iem contraste, com o preparo militar e

civico, não s6 das nações européas,
mas de algumas repúblicas visinhas; via,
de um lado, a abstenção eleitoral ar-

1varada em systema, a renuncia tacita e

chronica das maiorias ao direito e ao

dever de governar por meio dos seus

mandatarias, do outro, a aversão gene
ralizada contra o exercicio das armas,
as cidades e os campos indefesos, as

fortalezas mal guarnecidas, a fronteiras
quasi abandonadas no caso de urna ag
gressão - e a guerra ahi estava pro
vando, pela milesima vez, corno é fácil
encontrar pretextos para as aggressões
mais proditorias e iniquas. . .

Mas vio, sobretudo, a enorme respon
sabilidade dos governos e das classes

dirigentes, que tinham fechado os olhos
ao reclamo dejnecessidades tão império
sas ou as tinham tratado como pontos
secundários dos seus programmas, quan
do aliás teriam podido, com perspica,
cia, methodo de perseverança, conse

guir prodígios de um povo naturalmen
te tão bem dotado como poucos no

mundo. E via, sentia com amargura,
exagerou até, a sua propria responsabi
lidade de cidadão e escriptor, e a de
toda a sua geração eivada de fermen
tos anarchicos... Appellou então, nu

ma crise de remorsos e num esto de
incoercivel esperança para a mocidade,
para a alma intacta e pura da mocida
de, naquelle famoso discurso de S: Pau
lo, que foi o seu primeiro grito de re

bate, o inicio da maravilhosa campanha
de civismo em que elle não mais des ..

cançou até morrer I
Nos todos tomamos parte de perto

ou de longe, arrebatados pela magia e

pela impolgante, mas de quem age nel
le pondo em jogo a propria honra e a

propria vida, a sua saudação ás classes
armadas no Club Militar, a sua propa
ganda do serviço militar obrigatorio, do
ensino primaria obrigatorio, a sua ac·

ção infatigaveI na . Liga da Defeza Na
cional, o seu empenho pela multiplica
ção das linhas de\tiro e dos grupos de es

coteiros as suas viagens pelos Estados,
até os pontos mais remotos do paiz, e

ióra deste, na sala gloriosa da Acade
mia das Sciencias de Lisboa, nós o ou·

vimos definir com Iucida firmeza o ca

racter e os intuitos do seu nacionalis
mo, pelo culta da lingua e das tradi
ções raciaes, separando-o nitidamente
de qualquer solidariedade com o nati
vismo jacobino, que pretenderia con

struir . em torno do Brasil uma nova

muralha chinezd, isolando-se das cor

rentes contemporaneas e de todos os

influxos universaes, Ainda uma vez de
monstrou o espirítp a sua soberania.
Aquelle homem cançado, debilj enfermo,
sobre cuja fronte pallicla já pairava a

sombra da morte, revelava-se um susci
tador prodigioso,de energias e enthusias6
mos. Ainda uma vez se· verificou que
mesmo em um tempo que timbra de

pratico e avesso á� phantasia como o

nosso, podem poetas desempenhar Slll·

-:- Concluimos hoje a publicação em

Major Gustavo Sz!vez1'a. - Acompa- supplemento dr) �dital da a1tandegél !"e

nhado de sua exma. família, emb1fcou lativo ás modificações da lei de orça
hontem para Florianopolis, o sr. m(ljor menta ·da receita do paiz pa ra o cor

Gustavo Silvejra, digno e competfZnte rente anno.

director do Thesouro do Estado. I
-:-

Arnaldo S.7Iuago)- Regressou Cha:.J1amos a att�ncão dos interessa·
de sua viagem a Florianopolis, o nos- para o edital n. 22 da a1fandega desta
so distincto collega de imprensa,· sr. cidade, com relação ao pagamento dôl
Arnaldo S. Thiago, e:;cripturarib da AI- difterença de taxas relativas' ás mer-

fandega desta cidade. cadorias existentes em seus estabeleci-
'

-:- mentos, au�mentadas pela lei orçame"tl·
S. D. "1111140 Familiar" taria vigente.

periormente a missão augusta que lhes
cabia nas sociedades primitivas.
Aqui Olavo Bilac e Gabriel D'Ao

nunzio na Itália: evidenciaram de que
sopro germinal é capaz a voz aco-tu
mada a fallar nos rythmos e nas rimas
a linguagem caprichosa do sonho... »

D,� Fioriau.ipoli-, e escalas, o vapor
n..c. ,,11 IX" .Ie 116 toneladas.
Di� 9
De Laguna e escalas, ° vapor naco

..Laguna" ele 300 toneladas,
Di"i 1 O
Do Rio de J aneiro e escalas, o va

por naco "Goyaz II de 790 toneladas.
De Antonina e escalas, o vapor nac,

"Max" de 116 toneladas. •

Di.1 12
Do Rio de Janeiro, o vapor argen

tino "Tercero" de 587 toneladas:
De Florianor-olis e escala, o vapor

naco "Richard Paul" de 37 toneladas.
Dia 13

·

8 k I
_.-

11'1
Do Rio de Janeiro e escalas, ova·

.

oepe e, rmAo & ". por naco .Sirio " de 554 toneladas.
O sr. Otto Selinke, dedicado gerente

.
De Macao e escalas, o vapor naco

da filial dos Srs. Hoepcke, Irmão & C., .Itapura" de 926 toneladas.
nesta cidade, teve a gentileza de nos Dia 14
mostrar a planta do edifício que essa De Pelotas e escalas. o vapor naco

importante firma mandará contruir, den- "ItaipavaM de 613 toneladas.
tro em breve. á rua Joinville. Dia 15
·0 novo predio que aquelle conceituá- De Santos, o vapor argentino "Fre.

do estabelecimento comrnercial vai edi- sia" de 1241 toneladas.
ficar aqui. não será um desses com- Dia 17
rnuns armazens 'e sim um grande e e- De .. Florianopolis e escalas, o vapor
legante sobrado que tomará uma exten- naco "Anna 14 de 247 toneladas.
sa parte daquella rua, e constituirá ma- Dia 18
is um desses extraordinários melhora- DI} , Montevideo e escalas, o vapor
rnentos com que os srs. Hoepcke Ir- naco "Florianopolis'" de 918 toneladas.
mão & C. vêm dotando S. Francisco, De Florianópolis e escalas, o vapor
confiantes no seu incontestável futuro. naco ,.Richard. Paul 1(, de 37 toneladas.

-:- Dia. 19 ..
Usa-se a LOltlERIGUEIRA em qual-' De Glasgow, o vapor inglez "Porlar

quer tempo e em todas as idades. Branch" de 3475 toneladas.
-:-- Dia 20.

A administração da meza de rendas De Mossoró e escalas, o vapor naco
estaduaes desta cidade pede-nos a pu- "Itatinga , de 927 toneladas.
blicação da seguinte nota: SAHIDAS

,.A multa decorrente da falta de pa- Dia 7
gamento do . imposto de patente por Para Buenos Aires e escalas, com
venda de bebidas e fumo, corno dos matte e madeira, o vapor naco ,,�ocai
demais impestos, nas epocas devidas, é na H.
unicamente de 50/0 no primeiro rnez Dia 8 ,

e de 100/° no segundo, sendo no ter- Para Antonina e escala, com varias
ceiro extrahidas as certidões para a co- generos, o vavor naco "Max·.
brança executiva com a multa de 15Jo, Para Florianopolis e escala, com va
de accôrdo com os arts. 6 e 7 da lei rios generos, o vapor naco "Richard
n. 1294, de 16 de Setembro de 1919. Paul".
Fica, assim, rectificada a ultima par- Dia 9

te do edital relativo á cobrança do Para Buenos Aires, com madeiras, o

referido imposto d e patente de bebidas vapor c h ileno "Inca".
e fumo, que esta repartição está publi- Para Rio de Janeiro e (:>scalas, com

cando nesse periodico." varias genero!', ° vapor naco "Laguna �,
, ,)

pr !!lr. Ribeho de eanlalho 'q
(advogado)

Aceita causas no civel
e commercial

Rua General Osorio n. 7
.......................................
•••� +•••••••••••••••

Di::! 8

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
cutivel, Tal é, segundo o

testemunho de milhares
(1,� paes, a legitima

$1:-. ç{/rz;a1naia §om��
(ADVOGADO)

Aceita causas no cível, com ..

rnercial e trata de inventarios

EA.._ Rua General Osorio n. 7_�
lho, dignn promotor publico desta co

rn arca, e de �U3 exrna. esposa, sra. d.

Cybéle de Cnrva lho, acha-se em festas
pelo nascimento de sua filhinha que se

chama rá Elsa.
-.-

, A legitima "Emulsão de Scott" cura

0'-' pu 1 filões affectados de Tuberculose,
e fortificam-nos contra esta penosa mo-

1 -stia. "Attesto que tenho sempre em

pregado em minha clínica com óptimos
resultados a "Emulsão de Scott".

"Dr, Francisco Prgnatari.
"S. Paulo.

·

-.-

Continúa aberta nesta redacção a

subacrípção organisada em Floriano.
polis em favõr dos famintos da Alle.
manha e da Austria.

Allemanha Austriq,
«A Razão 5.000 5.000
Paulo Krelle 5.000 5.000 •

-A eommissão angariadora desses
donativos é composta pelos exmos. sra.
dr. Hereilio Luz, d. Joaquim, bispo
diocesano; Carl Hoepeke, Ernest o Vahl,
mons. Francisco Topp e Kurt Bronow"

(J
l'
q
11

n

. ····"�,.;:..'.:;.�..d"�M _
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Telegrammas
Fpolis. 23-0 sr, Emanuel Fontes

foi nomeado director do grupo escolar
dessa cidade, e o sr. Marcilio S. Thia ..

go, que exercia o cargo de director do
grupo de Tijucas, foi nomeado para o

de Tubarão.

Fpolis, 23-0 exmo, sr, dr. Hereilio
Luz, digno Governador do Estado, se

guiu para Taquaras.

NOTICIARIO

Recebemos o n. 6 do "Boletim do
Directoria Central da Liga da Deíeza
Nacional" I dedicado á memoria do gran
de poeta Olavo Bi1ac.

_._
.

A Cervejaria Atlantioa teve a genti
leza de brindar-nos com urna folhinha
de parede e tres pacotes de café de
cevada maltada.

Agradecendo esses valiosos brindes,
fazemos votos de prosperidades ao im
portante estabelecimento industrial, que
faz honra ao visinho Estado do Para-

,

na.

Da secretaria des�a distincta socieda·
de, recebemos a comrnunicação da pns
se da sua nova directoria, que ficou
constituida dos seguintes sociosj Vice
presidente !m exercicio, Alvaro Rapo
so da Foncecaj l° secretario, Ataliba
Cordeiro Vieira; 2° dito, Waldemar Sil
vai thesourejro, André Gomes de Olivei·
ra. e orador, Manoel Victorino da Sil
va.

o lar do sr. dr. Jose Ribeiro de Carva-

-:-

11IXIRDI NOaURIRA
do Phco. Chco. João da Silva Silveira
Cura - RHEUMATISMO EM GERAL

•
-.-

'A 8uperintendencia municipal já
contractou a compra de 25.000 parai
lelipipedos para o calçamento da rua

Babitonga, e continúa a acceitar pro
postas para fornecimento desse mate
rial.

p. r

I \
•

.
'--

lvIovimento do Porto
ENTRADAS

'-'

Snr. Aristides Frederico de Andrada
Hesidencia: Fortaleza - Ceará
Curado com o El'ixir de No

lJueiro, do Phaco. Chco. João da
Silva Sil\'eira, de complicações
syphiliticas, tendo estado entrOoc
va.do fileis me,ei. ,
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(I.ei n." 3644, de 31 de Dezembro de 2. Commercio por grosso: taes os qUI forem portadores da .refe-

1918). Ficam tambem isentos de qual- Em uma só, especie+-emolumento rida caderneta authenticada pela reparti-

quer impost.o alfan�egario os machi- 300.000; em duas, pela segun�a-!?'em ção fiscal loca), da qual deverá-constar-a

nismos destinados a prensagem e be- 150.000; em tres, pela terceira=- Idem materia prima entregue e os' productos

neficiam ento do algodão.
\ 50.000; em, mais de tres da'4· á 10·, restituídos á fabrica, bem assim a .re-

Art. 21.-A contribuição que 'se ar- cada uma-emolumento 20.000; pelas sidencia dos mesmos opera rios.

tacada nas Alfandegas por kilo de vi- restantes, cada uma-idem 10.000. :! Art. 42 Emquanto não for mandada ,.

nho e mais bebidas aleoolicas e fermen- 3. Commercio a .varejo: executar pelo Congresso Nacional a con-

tadas em beneficio de diversas institui- 'Em uma só especie=-ernólumento solidação de todas as disposições per.

Ções de caridade passa a ser em todos 60.000; em duas, pela segunda-e-idem rnanentes esparsas nas leis annuas 'de

os portos de 60 reis, por kilo. 40.000; em tres, pela terceira-idem orçamento, continuam em vigor todas

20.000; em mais de tres, (ia 4· á 10·, ás disposições das mesmas leis que, dão
.

§ 2:-As quotas provenientes dessa cada uma-emolumento 5.000; pelas res- tendo sido expressamente revogadas, di·

contribuição serão entregues mensal- tantes, cada uma idem 2.000. gam respeito ao interesse publico da

mente, a quem de direito, mediante re- 1) O commerciante que alterar o-seu União. Não se cornprehendem .eatre as

querimento aos chefes das repartições negocio de varejo, no todo ou em par- 'referidas diposições: a) as que versaress

arrecadadoras. te, pagará as taxas correspondentes ao sobre as verbas' da receita e as, dota"
,

Art. 25-Ficam sujeitos á multa de commercio por grosso, levadas em con- ções da despeza; b) as que centeriham
100 a 500$ os escrivães, tabelliães, oí- ta as aateriornrente pagas pela espécie' autorização pára reforma da Iegislação
ãciaes de registro ou outros serventua- ou especies alteradas, medida extensiva fiscal ou de repartições e 'serviços, as- ,

rios que passarem, lavrarem, registrarem ao· fabricante. • sim como para augmentos de veneimen-.

QU reconhecerem papel ou documento 2) Os escripturarios: commerciaes, em tos ou quaesquer remunerações; &) os

sellado com taxa insufficiente, que se negocia por commissão, consig- dispositivos de caracter individual ou

Art. 26-Para os effeitos da cobran- nação, representação ou por conta pro- que directa ou indirectamente, -'e com,

ça de direitos alfandegários, 'relativamen- pria, nos quaes as transacções são fei- ou sem condições, autorizem -a conces

te aos despachos «ad valerem», vigora- tas por meio de amostra ou simples são de quaesquer privilegies favores'ou'

rá para os paizes exportadores, quanto encommendas, ficam sujeitos a um só vantagens 'e de que o Poder Exsoativo
'

ao valor das mercadorias, a taxa'média emolumento do registro, na importan- se não -tenha utilisado em- tempoioppor- ,

cambial do ultimo mez anterior, verifí- cia de 300.000. tuno; d) as, autorizações para aber-tur-á

cada essa média pela Camara Syndical 3) O pagamento dos emolumentos dó de créditos.

dos 'Correctores e communicada por registro dos estabelecimentos novos se- Art. 52 Continuam 'em -vigor 'a-s: .dís-
esta officiaI e telsgraphicamente, a to- rá feito antes do inicio do commercio posições contidas, nos artigos 57 e 513!;

das as Alfandegas no dia 1 de cada, 0\1 fabrico, .e todas as vezes que, no da' actual lei da receita n. "3644, de 31

meto correr do anno, o contribuinte tiver de de Dezembro de 1918 relativas -aes ar-

Art. 27-As quantias remettidas por alterar a categoria ou a classificação do tefactos de borracha.

intermédio de bancos, casas bancarias coramercio ou fabrico, de modo a su- Art. 54 Fica finalmente protogado
e estabeleeimentes congeneres, por me- jeital-c a emolumento maior era nume-r át� 30, de Junho o prazo,' de. 'que trata»

ia 'de cartas e telegramrnas para praças ro ou valor, o pagamento deverá 'se o: n. XI art: 2' da Lei n, 307úAt- d.
_ estrangeiras ficam sujeitas ao, sello do effectuado antes da alteração. 31 de 'Dez-embro de 191'5, para' o rece ..

§ 1. da .tabella A da Lei n. 3966, de 4) Os depósitos de fabrica, nosquaes 'bimento de' sello de patentes da Gu�r.
25 de Dezembro de 1919. sejam feitas vendas, bem como-osrcer- da-Naeional e pelas actual :tabelJa..

Art. 35-0 'art. 81 do regulamento cadores ambulantes, ficam eernprehen- Arb'!A execução das .alteraeões QQ,)1.

annexo ao decreto n. 1916, ficará redi- didos nos -ns, 2"'e 3' da lettra A, at- cernentes 'a taxação dos 'no''Ves 'arti�
gido assim: Os lavradores que forem fa- tendida a categoria do commercio que cemo moveis, jóias, arsras, lampadas«
bricantes, por quaesquer processos, de exerçam.

. ,

eleetrieasre outros fica' aguardando "0

álcool, canna, cachaça ou vinho natura], 5) Os 'fabricar.tes e 'cornmerciantes - respectivo regulamento, podendo quan-.

empregando productos da propria ou de por grosso, que também tiverem venda to 'ás 'taxas de artigos já tributados ,e·"

alheia lavour-a; conjunctamente, poderão ambulante, pagarão pelo commercio que-foram -augmentadas 'ou dímiauidas,
remetter o preducto acompanhado de ambulante, embora feito por g�osso, os- 'aproveitar os sellos ou cintas "em{ci-roa:..

guia, conforme o modelo XV, sem as emolumentos estabelecidos -para o com- t�Çã:0-CUjOS valores-completem-a ·'di�.

respectivas estampilhas, quando a ven- mercio a ',varejo. ,
'r�nça) das mesmas taxai'.

da for feita a negociantes por grosso. 6) O mercador 'ambul�nte,· 'que 'fôr- O regl.tro do, l.po'do rde
Art. 36-0 imposto de consumo, de encontrado sem a- respectiva patepte de '

que trata a lei n. 641. de 14 de No- registro; .será intimado a obtel-a; medi- consumo tem' immedlata exeel.l�

.vernbro de 1899, e mais disposições ante o pagamento do emolumento de- çlo.
em \figo r, na parte ref!reílte á cobran- vida e multa, que couber, no prazo de

, ça de emolumentos de registro devidos 48 boras uteis, eftectuando·se ao mesmo

pelo fabrico ou commercio dos produ- tempo a apprehensão das mercadorias.

ctos e artigos enumerados'no art. 10. II, Si, exgotado o dito prazo, não fôr at

desta lei, obedecerá a seguinte tabella: tendida a intimação, o chefe' da repar-

1. Fabricas: tiçãb providenciar-á sobre a arre'mata-

1 Trabalhando com operarias até seis, ção em hasta publica da mere'adorias

em uma só especie-emolumento, .•. sujeitas ao imposto de consumo.
.

60.000; em duas, pela segunda-emo- 7) Os commerciante'S atacadistas, os

lum@nto, 40.000; em tres, pela tercéira commissatios e consignatarios qu� rece·

-emolumento, 20.000; em m'ais de tres, betem, comprarem ou, por qualquer mo- De ordem do, Sr. Adminisl-r-adt1r ',da'

da 4& a 10a, cada uma-emolUmento do, negociarem 'Com fum-o, em bruto- Mesa de iRendas Estaduaes de São Fran-

10.oeo; pelas restantes, cada uma, ema- corda, folha ou pasta, exclusivamente cisco, faço publico para conhe".€itnento

l\mlentõ, 5,000;
.

ou não, ficam sujeitos a registro, na dos interesados que até o dia 31 dO;.l�or..

11. Idem� com ruais de seis operarios importancia de 300$, por essa especie. rente mez procede.se nesta Mlsa d.e;

até 12, em uma so especie-emolurnen- Do mesmo modo, e obrigando ao mes.. Rendas a arrecadaçâo do imposto de

to 150.000; -em duas, pela segunda-' mo pagamento, fica o producto que fi· patente de bebidas e fumo, relativo; ao.,

emolumento 100.000; em tres, pela ter- zer venda db seu producto direétamen- 10 semestre do corrente exercido.

ceira-idem 50.000. Em mais de tres, te ás fabricas de desfiar, picar ou migar Os collectad'os que deixarem,de sati-s· ..

da 4. lá 10., cada uma-emolumento e a negociantes varejistas, ou quando, fazer o pagamento de "suas pre'StaçõeSl

15.000; pelas restantes, cada uma-idem 'O remetter, por ,conta propri'a, 'ainda até o referido dia 31, poderão satisfa-gel�,

10.000. que a comrnerciantes' atacadistas, com- 11;0 primeiro/mez que seguir,( c;:otnla�múUa
'

lll� Idem com -mais de 12 operarias missarios e consignata,riqs, devendo a' de 10% e no segundo com mais 2'10

ou·com forçá motora ou apparelhos de quantidade vendida ou remettida em ou sejam 12% A respectiva :-cobraliQa

capacidade de producção superior a aro bos os casos, ser expressa em kilo- executiva será iniciado em 10 . do mez'"

desse numero de operarios, em urna grdmma nos documentos que forem es- de Março, ,de accorda com o,art. 1- da

só especie, - emolumento 500.000; tahelecidos para effeitos fiscaes 'e' de lei 'no lObO, d'e 17'de Setembro de 1.9l5.

em duas especies, pela segunda- estatistica.
. M-esa de Rendas 'Estaduaes de' ,S40

emolumento 300.000; Rm tres, pe- 8) No computo dos operarias setã'o.
'

.

la terceira-idem 150.000; Em mais de levad'os em conta os que trabalharem Franclsco, 2 de Jan�iro de 1920.

tres, da 4" á '10a, cada uma-ernolu .. fóra do estabelecimento, aos quaes o I O escrivão"interino i'

menta 50.000; Pelas restantes cada Urrla -fabricante fornecerá, obrigàtoriamente, II ,

-idem 20.000., 'uma eardernela e só serã'o con'si'derados Alvaro.8: 1!hia:go',

Alfandega de S�o Francisco, '1'2 d. ,I

Janeiro de 1920.
o Inspecto'!,

�rthur .Bafalha �ihéiJO�J
..

Mesa de, Rendas, Estadnaes-
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recho :� de '�Carta

, li'
das' •

•

,:FàÇa�como eu: to-
-

me o remédio ideal
"p8'ra

: todas 8S doen
,

ças ,tio utero, tome

A Saude daMulheÍ'
e ficará- curada de
.seue incommodos."

o

t

DAUDT • .o&JVIlRA - 'Rio

ia 10
"

Para Florianopolis e escala, com va

os g�neros, o vapor naco "MélXH•
ia 11
Para Rio de Janeiro, com madeiras,
rebocador naco "Gaivota", levando a

• eboque o pontão naco "Rosal", com

adeiras,
ia 13
Para Porto Alegre e escalas, com va

ios generos, o vapor naco "Ita_:::lUra".
ia 14

---

,

Para Montevidéo e escalas, com va

lOS generos, o vapor naco "Sirio",
Para Santos, com madeiras, o vapor

iac, "Tres Barras".
Para Florianópolis e escala, com va

ios generos, o vapor naco "Richard
aul" .

Para Aracajú e escalas, com varias

generos, o vapor naco "ltaipava".
Dia 18
Para Rio de Janeiro e escala, o va-

por naco
..Anna"

._

Para Buenos Aires, o vapor argenti
no "Tercero ,
Dia 19
Para Rio de Janeiro, e escalas, o va

por naco IlFlorüuj,opo]is"
Dia 20
Para P. Alegre e escalas o vapor

naco "Itatinga"
•

_..-

Notas Maritimas
o "Fresia"

Entrow pela primeira' vez no nosso

porto, a 15 do corrente, o vapor argen
tino "Fresia" de 1241 toneladas de re·

gistro.
O .Fresia" que é o maior vapor arg.

que tem entrado ultimamente neste por
to, está recebendo um carregamento de

3000 metros cubicos ,
de madeira para

'0 porto de Buenos Aires.
São

(t

proprietarios do "Fresia" os snrs

Tellef & Romagueira & Cia. de Buenos

Aires, sendo o seu agente aqui, o snr

R. O'N. Addison.

O "Poplal' Braneh"
Chegou aqui no

I

dia 19 do corr�n.tet
O Vapor inglez "Poplar Branch" j vi�do
directamente d� Glasgow em 26 dias.

O grande cargueiro inglet. tem de

registro 3475 toneladas e sahlO calan
do 231/i pés: A sua ultima entrada nesa

te porto foi á 14 de Maio de 1917.
O "Poplar BFanch" que e um ?os

maiores vapores da frota da Nauhlus
S. S. Co.(Gulf Line), recebeu neste por
to, para os portos do Chile, 6.186 bar

�icas com matte pesando 608.865 kilosj

- ,-- _- ._. --
--_' _---- - ---_.. _-'....

de convocação de eensertptos como abaixo se declara

,O Dr. Eugenio Augusto Müller, Presidente da Junta do alistamento militar do
I, Districto de São Francisco da 9a Circumseripção de Recrutamento.
! .

Faz saber aos que o rresente «dital virem ou delle' tiverem eonhe-
i cimento que, de accor.Io com as dieposiçõee em vigor, foram convocados e

! designados para servirem nas diversas unidades do Exercito, neste Estado, os

I conscriptos ub rixo mencionados, alistados na classe de 18H8, 08 quaes deve-
I rão vil' li sua presença até o dia 31 Ido corrente uíim de receberem O eer-tt
'ficado de apr-esentaeão que -lhes dará direito ao abono de 2$000 dia-
i rit!)s a contar do dia de sua apresentação a esta Junta até ao em que se a-

li lJ_re::Hmtarern
á 8a Bateria Isolada, estacionada no Forte Marechal Luz nesta

cidade, ponto de concentração dos referidos conscriptos, A apresentação

I ao Forte deverá ser feita até o mez de Fevereiro proximo eu-

I tra��e. Terão direito, tarub
..

em, a p(1SHager� por estrada de, �err<:. e por' vi�
maritírna ou fluvial. De accõrdo com o artígo 101 das modificações que bai

. xaram com o Decreto n? 12.790 de 2 de Janeiro de 1918, todo o sorteado

II' con:'ocado. que F; e, não apresentai' até o ultimo dia do mez de Fevereiro, será
l declarado insubmisso e, como tal, pr acessado criminalmente. E, eu

i Marcial Faria da Voigu, 10 Tenente e111 di-sponibilidade, secretario da Junta,
! de ordem do Snr. Dr. Presidente, lavrei o presente edital para' ser publicado
! pela imprensa e affixado nos legares de maior concurrencia deste Municipio.I

.Iunta di, alistamento militar do Districto de Hão Francisco, da 9a
Circumseripção de Recrutamento, 11 de Janeiro de 192Q:

Visto

(Assig.) Eugenio Müller
(Assig.) Marcial Faria da Veiga

10 Tenente, secretario

,.=

�'[) iI', �� "
; ll'1l'i.�
!

� ..

'i141O.

'1'�

cura osse

i
\

Relação dos conscriptos convocados
--�--------------------�---------------------------------------

� � Nomes dos sorteados
zg
-----------------------�------------------�-------------------

Pae Mãe

1 João Bezerra João de M. Bezerra
2 Avelino Torrens Fernando da S. Torrens
3 João de Jesus

"

Amelía Roza de JesusI

4 Dario de Olíveíra Olympio C. de Oliveira Maria J. Pereira
5 Antonio Corrêa Laurentino A. Corrêa
6 Pedro Cardozo Idelfonso Cardozo -

7 Boanel de Mirando João G. de Miranda Maria da Graça Elisia
8 Antonio Th. de Araujo Manoel T. de Araujo'
9 Francisco G. da Cunha José da C. Rezende
10 José Gonçalves João D. Gonçalves Clara Dias Machado
11 Antonio Pedro Pereira Manoel P. de Miranda Maria T. da Silveira
12 Manoel S. D. Bello Antonio Dias Bello
13 João Brandão Bento A. Brandão , .

14 João Raymundo' Elizeu A. de Miranda
15 Bento F. de Oliveira "-

16 Antonio de Mira André Poncio de' Mira Maria A. da Graça
17 Odon da Luz Maria Avelina da Luz
18 Felippe da Graça Balbina M. da Graça
19 José Ferreira José Maria Ferreira Quintina M. da Graça
20 Francisco Machado Estevão Machado Bemvinda Machado
21 Eugenio Oliveira Germano A. de Oliveira Barbara V. Brandão
22 Sergio da M. Moreira Francisco da M. Moreira
23 Romão das Neves Clemencia M. das Neves
24 Arthur S. Rocha Jasá E. da Rocha
25 Gentil E. da Costa Polycarpo da Costa
26 Luiz de Freitas Luiz L. de Freitas Felicia I. de Oliveira
27 João da Rocha Vergilio José da Rocha

2'8 Alfredo I. dos Santos Durval P. dos Santos
�

29 Augusto Pedrozo José Lopes Pedrozo
30 João P. do Valle Luiz P. do Valle Genelíeia M. Graça
31 Marcos de O. Prado
32 Antonio Maia Mareello Alves Maia
33 Feliciano A. Corrêa ' Antonio F. Corrêa Faustina M. da Silva
34 Antonio de Jesus - Anna Maria de Jesus
35 Pedro. A. Paixão Henrique Roza Izabel Anna do Rozario
36 Bento M. de Mira Manoel do Nascimento Josephina M. de Mira
37 Eduardo L. Lopes Leandro B. Lopes

-

38 José Gonçalves José G. de Oliveira

Marcial Faria da Veiga, 10 Tenente, secretario
-

900 cylindros, idem, Jesando 45.713 ki- / paquete «Macapá» d,'\ Linha norte-sul,·
los e 2.250 sa ccos co rn café, p!-�<é1J1'_h que tambern carregarão para o Rio Gran-
137.250 kilos, Ta b: 9,336 Vi)1 U,lU e:i pe- d e e portos platinas,
sande bruto 791.828 k.l..s.

I Os vapores da "São João da
O Lloyd Brasileiro I�estabeleceu ! Ba.·ra e Oampos" cseafarãe por
a sua antiga linha dl'\ earguei"l este porto
ros para o s,ul. ,

A G1!l\P"'DhiJ .Ie Navegação S. João
O Lloyd Brasileiro qU,e, devido agrau- da Barra e Campos, que mantem di

de fa!ta de, transporte, tmha.s supprimido versas Linhas de Navegação entre os

a antlga Lmha de carguelros, para 9" portos nacíonaes, ê caba de incluir es

portos de PJranílguá, Antcn:n3, San le porto na escala dos seus vapores.
Francisco, Rio Grande e Rio da. Prata, A frota da «S. João da Barra e Cam
acaba de re�t3be!ecel.a, por mot.lvo da pns» compõe-se dos seguintes vapores:
grande decadencla. que tem havldo na «S. João da Barra>;, «:Carangola», «Fi
exportação de multos portos do norte, delense» e «Teixerinha».
de onde constantemente chegam va

pores ao Rio de Jatleiro, com
-

os po-
rões quasi vastos.

"

Pela sondagem mandada fazer hon-

Já estivernm aqui,. neste mez, carre-' ten.l, r..a barra deste porto, pelo Com

g3.ndo p:ua o Rio Gran�e e portos. (10 I mandante do <�Poplar Branch», quan;lo
Rio da Prata, os carguelIos "Bocmna" este vapor sah1a, foram encontrado� 30
e "Goyaz" e chegarão ainda, até o fim I pés de profundidade, com maré acima
do roez, o cargueiro nBo{bol'ema" e o de m�dia .

A barra de São Francisco

,..
, ,

.Declar-ação
Constando ao abaixo assignado, que

alguém, na cidade de S. Francisco do
Sul, registrou o terreno, por engano,
situado á rua dos Carijós e que o mes ..

mo está pegado á casa de minha pro ..

priedade na citada rua.

Declaro que esse terreno eu tenho
por ligitima posse e domínio á vista de
ser elle deixado por morte de meu pae
José Fernandes Pinto o qual obteve por
compra effectuada á D. Maria Genove ..

va da Silva e isto já ha cerca -de 55
annos. Estando portanto de inteira pos
se da mesma propriedade, como acima
alludo, faço a presente declaração pro
testando contra quaesquer allegações
sobre o mesmo, o qual com provas do
cumentaes de direito me pertence.
Rio de Janeiro, 22 de Janeiro de 1920.

3.1 Luiz Fernandes Pinto
-.-

Pharmacia Minerva
Abre-se a qualquer hora da noite

Rua General Ozorío n. 11 Telephone n. 15

X_A L i !!_ SCS&__- _

ELIXIR DE NOGUEIRA
Cura I

Latejamento das ara

terias do pescoço.
Inflammações do ate

roo

Corrimento dos ouvi
dos.

Rheumatlsmo em ge
ral.
Manchas da pel

le.

Affecções do

flgado.
Dores no pei-

to. �
Tumores nos

ossos.

Cancros \'e-

nereos.

Gonorrhéas.
Carbuncules,
Fístulas.
Espinhas.
Rachitlsmo.
Florei braD-

caso

Ulceras.
Tumores.
Sarnas:
Crystas.
Escrophul.:lll.
Darthros.
Boubas.
Boubons.
e, finalmente.
todas as mo

lestias pro
venientes do
sangue.

WIIDt DEP DATIVO DO SAHfiUt
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