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sÃo BENTO 10 DE OUTUBRO DE 1896
------------------�--�������E' a tal coisa, ao que parece- Oesterreích U eber den Socialis-.

d Alhos e fialhos tenfü hrer Pater Stojalewski in Lcrn-O artas e Joga ores
nos; e ha de ser isso mesmo.

berg verhângte der Papst die hõch-,

, I Quem não tem politica -o ,tal ste krichliche Strafe, dcn grossenNada de preambulos, que 1St? Nós todos conhecemos de cor' disfarce - não faz conferencias, Bann , In dem diesbezüglchen Erlassnão é carta, e assim se vae.di- i a velha fabula do lobo disfarçado nem deita programma no "O Es- wird betont, dass von 11l11� a� a,l1erectamente aos, fins por estes slm-! na pelle de carneiro, que a P,ro- tado ((

que é o tal rabo trahidor Katl)O�lken d�n Verkehr rnít StoJa-Eti,
lewski zu meiden haben.plicissimos meros, s amos "na, pria cauda trahio; e outras muitas de que fallamos.

Imaré das cartas, como todos tem i dessas em que o disfarce tem, Não conhecemos o Snr. Fialho; I Belzíeu Au;- Mons wird einevisto /(0 Estado," de algum te?1-1 afinai as mais justas e serias con-:
porem cá o esperamos com as I p16tzlic�e Bodensenkur.g von mel:-po á esta parte, chafurdado n �l-I sequencias para o inhabil autor,

. suas conferencias. �'eren hU,ndert Me�ern gen:eldet, diema baralheira sem trunfo que Sir-I N s tempos que atravessamos'

•
In de: Nahe von,Ch<'.rel�e infolge derr

d I
O

.',

gãnzlich ausgehõhlten Kohlengrubenva, nem ao menos um so
_

az e
os disfarces são coisa muito ��m-

entstanden ist. Das Kathhaus \'011cópas em bom estado; e nao �d- mum; principalmente em politica,
Chapelle droht einzustu rzen, der Rt,-mira" nem uma nem ol,ltr� COisa, em que os nosso,� adversari�s- i NO T I C I A R I O I den hat sicl; � m �e�el:kt. \:on S�:i.depois da tremenda licção, que, os rnaragatos, -- Ja porque tives-
t:n der �oLlenglllbell-Gesdbch,' 11levaram todos esses jogadores de

sem ficado com a pelle charnus- �����. sind Vorsich tsrnassregcln getroffe ncartas, quando espadas e ptius cada ou porque mesmo tenham Rio de Janeiro In de:, h,an:mer w orden.
f , "11' .sprach am 16, Lauro Müller über _

,

'

eram �run o,
, ,'�

certo receio de com e a C��PI o-! dl!;! deutsche Kolonisation im Staa�e I Frank�eic_!l Der Sulta,n hat I\ia-Os Jogadol�" de eal tfiS de Sao
metterem lago ° bom exito de! San Ia Catharina und wí es auf ,dlO I d�,r,� hhx I' aure und F ,-a,:I:," L�:Bento, ,esses C�labm es, I ed�Iz:tam -qualquer empreza; er�pl �gam to-: Vortheile derselben hin. 1,n der �; e:-, �,le � aur e, de� C:n�s,scold, n Ot!S CheO O E:��t(l�O,� ban�a de J�go, ,o dos os disfarces possivcis. 1�1ehrung der d,euts�ht;,n ,El11,\o\a,nde}�lfahkdt-Oldens \e�ehen,que não sW11lflc,a so, uma leduc-,I Peiores do que elles os mo .. ;JJm'r. daselbst eine <?tf�lhl IUI �!e El,

. 1 if
'

'S
'

be T" J '

' _b, 'crô' 'I-I ' I' ,

'

di
f haltunz und I'flege uer Ol'éllSlllamschelll .r. ti ezne» '''/1011 t"l l li ousey:t') ao ultJ,mo esta ,mas a LI

narchistas que se introduzem IS-! Néltion�litãt sehen zu wollen, sei wurde I�ür�lich ein, Ei�enb�lll1Z11gtuna especle!, farcados por toda a parte, como Ilãcherlich. I durch Gerichtsvollzieher mit Re-SI..!LI jogo encerra uJ?1a provo-I o cachorro por onde acha pórta
,

schlag belegt. Die Orleans-Eisenbahncacão impudente e caricata; lem- ab ·t Der Prãsrdent der Republik ver-I w ar wegen� Havane einer Senff'e�-br�m cães vadios ladrando á lua!
a 3 :eu disfarce é conhecedissí- Iangt in einor an oi, I,amm" ge- dung �ll Schaden",�'z ve�unhe�t1-' • h ' ,.' ,�

T- ..
' , I sandten Botschatt ell1en ausserordent- \\ orden, da Sle d1e Zahluno 1:1C ,t

Nao elC am p�1 cei Ia que, a nao
mo: Nao lenho polJtlca! -, entre: I licben Kredit von 133 Contos zur leisten wúllte, wurden an de:1 emenser cios seus, q1.1elra com elles par tanto apresentam-se candIdatos a!

Bestreitung der l"':osten der Nickel- Personenzug, dessen }\.htenal dentilhar pelo jogo das taes cartas, isto e áquillo, com as munhecas I munz-Fragung, ftir die eine Verba tausendfachen \Verth dc� Z,l1er��nn-suas glorias e conquistas, nOl?e, cerradas, escondendo as unhas! I im Budget nicht vorgesehen war, ten Schadens curstellt, dlC �legel'

, LI" c"'clU''''ra h I - angeltgt.
renome e o 1NaJ5 q v -\ .:>J \ �las nós os con ecemos ees-,

,"'d t Ih' 'e
.. tence

lV,

'b' Es !ta! í�ch /'erallsgestellt, das \\ ah- __.--,"-,,"�'�_:;---__C n;erecl amen e". es P, I' ''camos sempre de so reavlso pa- rendderkur.:enZeit desAufenthaltes Conselho MunicipalSomos ele ac�ol do que o bom
ra recebeI-os como merecem.

des argerJtini:ocben Ge:-chw F-ders infardo tambem pesa; porem, o seu A' proposito, consta-nos que Rio mehr aIs funfzig Matrosell von Sessão ordinaria do dia 8 do cor-á seu dono,
no O Estado" da Capital a- demselben desertirt :"ind, und zwal' rente mez,

'

,É justo que os conqüi:õtadores cha-s;'publicado' o prográmma de I s.ind fast aU� in t-;',ictheroy an's La�d Aberta a sessi':o compareceram
'

h ' I '

'

o'egan uen Verscl1li:::cene zu den al-
t Alb t M alscI11't"kl' Ber

destructem os trop eos a callça- um' tal Sm FIalho (?) que alem

I
b ,b I' 1('" SChl'fi'en gehorige presen es er o c" <" _v

"b 1 '

" • gentJl11�C len 11eg� nardo Olsen, Augusto SChlOeder,
dos,' e nao paI ece em qu� �oJe de 'mUItas COisas, que quér, como Boote \Vurden in der Pmia verlassen OUo Bernardo Krause, e Paulo P;;_queira�1 �om ta�ta magnanJl�I�a- seja vir até S. Bento fazer �0�1- I aufgefunc!en, die von den Desertellre,n l'llcker, Superintendente. Deixou dede derllTIlr de SI tan!as l�Ontat1as ferencias, que tambem a revlsao I benutzt worde,n w��',en.- �Ven� dJe

comparecer o Cidad o Jorge Schlemmem favor de quem e tOGO estra- da Constituição Federal!!! Tam-, Leute ,schon ,1m I' 11eden ,-? tap,:er por achar-se imped,'do, no cargoho á essas coisas, b '? I uusknelfen,
WIe 5011 das erst 1m Klle- do Juiz de Diráto Sub�tituto. Em

n

Demais, dá-se á quem péde e e����. isso diz elle, ., que é ge werden!
seguida foi ftita a leitura da com-

.

d municaç�o do EXIl1°, Dr. Gúvernadornão.' á q,uem ja de�, como ,el�am preciso ser candida:to ás proxi�as Dt�' Btmdeswalz/m finden am 3 do Estado ao ly,elomO Conselho, so-mUItos, � 9uem hOJe,pelas cartas
eleições; não sabem�s d Isso,nao; Dezember statt. Dahingehende Mit- bre a deiç,io rara Deputados e Sequer dlvldlr o q_ue 1 ec�beu, que mas o que podemos mformar c0t;I theilungen sind an aUe Governaco-

nadores, marcada púa o dia 3 de�

b sesta d' d d ,'en telegrapldsclt ergangen. })ez"lnbl'o prox;mo
em tao oas maJ, '"

,certeza é que, elxan o e revl- ... . , ,

Na mesma sessüo re::-olveo o Con-
Fazem dó os ,Jogadores e s:la sões qué não são brinquedo de Deutsches Rcich In den jetzt se1ho fazer um emprestimo debanca, á qual_ate sento�-se Fuao

crianças, suas conferencias pódem stattgehabten Landtagsw al:lel� �11l 5:000$000 para as obra� de macadH-8il1'[(70 que nao ,ha mu:to ,�:s?eo I dar alguma coisa, que, �a ben; Herzogthum Gotha haben G1e SozJa-
misaçiío da Estrada Argollo, por em-do galho do pau, e Ja escreve

I um anno que não assistimos a listen 5 Sitze erobelt mi�s:' o de coupons dos valores de�

d �,r h' t hele�' o'
500, 200 e 100 reis,

com a 111<:10 e mep ,IS op
_

'0' I
espe'ctaculos publicos. ".. /,'J I t

'

II VVie die Part'ser hta!ter me,um, 1� Para a disCll'S-O elo Orçamento
iniciador das ca:'tas ao O Estado, Jamais que o Sm. Fialho

ga-1 Kaiser Wilhelm seinen, Butrag fur do proximo exercicio de li:i97 desi-IVIaragatos! O diabo vos confunda
rante - nos de ante -mão, que cli�� deutschen Schulen 111 Paris von

pnOll-�;e os ('ÜlS }lJ. :..'0 c 21 proxi-e o vosso jogo! I ntlo tcm political- 13000 auf 4000 Fr, erhõht.
I mos,I
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Não serão tomadas em considera-
.

.
.

ção as propostas que não preenchrem
as condições deste edital, e os pro-

As propostas devem satisfazer as
ponentes, uma vez assignando con- Quando, por falta de esclareci-

seguintes condições: tracto ficarão tambem sujeitos ás COI1-
mentes nas listas qne os inspectores

10.., serem remettidas em carta fe-
dições acima estipuladas, como parte

de quarteirão devem apresentar ús

chada com a dec�aração �xterior �e integrante dos mesmos. juntas, ou sendo ellas incompletas

proposta, e .recebId�s mediante reei-
Administração dos Correios do Es- ou irregulares, não possam estas func

bo pelo abaixo assignado.

I
tado de Santa Catharina Floriano- cionar, cumpre ás mesmas juntas syn

20.., serem assignadas pelos propo- olis.: 17 de setembro de' 1896. -o dicar dos motivos porque taes listas

nentes, que indicarão logo quem são i o official Alvaro Costa, foram apresentadas incompletas, afim

os seus fiadores; O!!"l!'>e-- I de que se possa fazer effectiva a ap-

3"'., serem selladas com estampi-
.. I plicaç io das penas comminadas no

lhas da União; OS abaixo assijmad os, pelo ar!. 122, §§ lo e 2° do regulamento

48.., referir-se cada proposta a urna pelo presente. declarão que ha di-
n, 5881, de 27 de Fevereiro de 1875

certa e determinada linha e não a as passados tiveram no seu enge- (multa de 50$ à 100$ para os inspec
linha englobadas; nho de serrar madeiras movide a tores de quarteirão e de 100$ à 300$

50.., serem remettidas registradas, vapor situado na povoação de Ox- para a pessôa que se negár a torne-

quando transitarem pelo Correio; ford, município de S. Bento, um cer ás autoridades policiaes a lista

60.., conterem os preços por exten- incendio por motivos desconheci- dos indrviduos sujeitos ao alistarnen-

so sem rasuras ou emendas- dos. Ha um mez pouco mais ou to, que habitarem com a mesma pes-

Os proponentes assignarão com os menos só que tínhamos assegura- sôa. -Decr, n, 1 226, de 5 de Abril

seus fiadores os contractos respecti- do este engenho e mais predios de 1889: - doutrina do aviso de 25

vos, ficando ambos responsaveis so- na Companhia de Seguros »Provi- de setembro de 1875, quanto á pri
lidariamente pela execução do mes- dente,« Rio de Janeiro. Assim que meira parte.

tivemos noticias d'este assurnpto Fica sujeito ú multa de looe a 300$mo. 'ii'

Sob nenhum pretexto poderão os da nossa casa logo fizern-is recla- qualquer dos membros da junta do

proponentes pedir a rescisão dos seus mação ao Snr. Augusto Lewenha- alistamento ou revisora, que faltar

contractos salvo si isso convier ao gen, agente geral da Companhia, ás sessões sem motivo justificado
correio. presentemente aqui, as quaes irn- art. 7° do decreto precifado, n. 10222.

Em igualdade de circun-stancias, mediatamente toram acceitas, fi- Os trabalhos da junta devem cons

serão preferidos os proponentes que I cando nomeada tI.m_:. commis�ào I tal: s�mente de duas actas, um�_da
residirem no percurso dos logares ] contonne as condições ela CO�1-1 pnmeira, e outra da segunda reuniao:

servidos pela linha que pretenderem! panhia sendo esta composta de ui(1 =-Decisêo do aviso de l'7 de Setem-

rematar.
! homem de confiança do lado d�l' bio de 187:->.
I

Eleição. para
Deputados e' Senadores
ao "Congresso NacionaI

Não será celebrado contracto com

O mesmo proponente para mais de

uma linha, salvo si forem prolonga
mento de uma das outras ou partirem
do mesmo ponto.

Do Dr. Governador do Estado Tambern não se celebrará contra-

recebeo o Presidente do Conselho cto com quem, ja tendo concorrido

Municipal desta Villa de S. Bento em annos anteriores, se tenha recu

a seguinte Circular: sado a lavrar contracto, sob qualquer
»Declarando-me O Cidadão Mi- pretexto.

nistro do Interior em telegramma O serviço contractado será feito

datàdo de 16 do corrente que a pelo contractante ou por estafetas que

eleição de Deputados e Senadores saibam ler e escrever e que sejam
ao Congresso Nacional está fixa- maior de 18 annos e menor de 40;
da para o dia 3 de Desembro neste caso devem apresentar aos

proximo futuro de accordo com agentes competentes uma relação as

O Decreto legislativo nO 80 de 22 signada descrevendo os nomes e ida

de Agosto ultimo, assim vos com- des dos estafetas.

munico afim de que providenci- As subvenções devidas aos contra

eis em ordem a ser eftectuada I ctantes serão pagas somente ã vista

n'este municipio a referida eleição I
das portarias das viagens realisadas

no dia marcado. . em cada mez.

Saude e Fraternidade Os contractos não poderão ser tran-

Hercilio Pedro da Luz« sferidos a outrem, sob pena de nulli

dade de tal transferencia.

No caso de creação de agencias no

percurso de uma linha, não assistirá

ao contractante o direito de reclama

Ç�IO, ficando por isso obrigado a con

duzir tambem as novas malas.

No caso de augmento de viagem no

correr do contracto, terá então di

reito a uma differença calculada sob

seu contracto.

Administra.ção dos CorNios

De ordem do sr. administrador

faço publico, que nesta repartição
serão recebidas propostas até o

dia 11 do mez de novembro pro
xirno, para o serviço de conduc

ção de malas na linha postal de
S. Bento á Rio Negro, 4 vezes por
mez; ho exercicio próximo fu
turo:

Companhia e outro por nosso lado

para avaliar os prejuizos havidos
e para serem nós pagos.

Joinv:i11e, 29 de Setembro r896.
AUGUSTO URBAN & FILHOS.

..

Alhos e bugall1J8
Mul'lleal Alinh' alma I. triste. etr.

Eu sei o que é candidato

para a proxima eleição;
sei o que é maragato,
conferencias o que são!

Eu sei um mundo de cousas,

quer passadas, quer futuras;
sei a manha das raposas
e as uvas verdes-c-maduras!

Só não sei o que é politico
sem politica, n' O Estado;
o seu programma rachitico

fez-me ficar desconfiado ...

Maragato ou Monarchísta,
(decifro aqui sem trabalho)
-d'um á outro nada dista ...

-já sei. .. conheço o Fialho!-

1t.'hfl1l{rllho.

Alistamento

Os trabalhos das juntas do alis
tamento preferem a quaesquer outros,
-Decisão dos avisos de 15 e 26 de

Jnlho de 1875.
Não pode o escrivão, que serve de

secretario, deixar o serviço para acu

dir a outro qualquer.-Decisão do

aviso de 27 de Jolho de 1875.
A junta não deve guiar-se por sim

ples allegações, e quando tomar co-

nhecimento de alguma reclamação,
cumpre-lhe proceder de accordo com

o artigo 16do reg: St:ll:;l, que assim

dispõe: »Si a junta conhecer por si

mesma, ou por informações de ter

ceiros, ou pela reclurnaç io dos in

teressados - que o alistado tem em

seu favor alguma isenção, o fará cons

tar com toda a claresa na casa das

observações por uma exposiço sim

ples e circurnstanciada dos factos .•

=-Decissão do aviso de ::3 de Julho

de 1875.

Quando algum individuo não fôr
I incluído no alistamento, es tando no

caso de sel-o, podera a junta fazer

um additamento ao seu primeiro tra

balho, tendo rara e-te fim em vista

o modelo B. annexo ao formulario ,

- Decisão 00 aviso de 1.3 de Setern

bio de 1875.

Por occasFo de reunir-se pela se

gunda vez a juuta do alistamento,
rodem ser alistados os indivíduos,
cujos nomes foram remettidos depois
dos primeiros trnbalhos.c=Decisüo do

aviso de 1° de Otouhro ele 1876.

I,

"Olho vivo com .... o Fialho!"

Barbalho,

1:jnterzcíchnete erklãrcn hiem it
dass diser Tag� in ihrer , in Ox
ford befindlichen Sagemühie mit

Darnpfbetrib , cio Feuer, aos un

errru ttelbaren Griinden entstand.
Wir hattcn dresclbe vor Mouats

frist in der Companhia de Segu
ros- >,A PROVIDEi\TEt!. versichert.

Unsere diesbezüglichc Reklarna
tion bei dem, zur Zeit 110('h hicr

hefindlichen' General-Agenten die
ser Compagnie, Herrn A. Lew en

hagen, wurde sofort angenommen
und vou diesem Herrn nach den

Bestimmungen der Cornpagnie ei

ne Kornrn'ission ernannt, [beste
hend aus einern Vertrauensmann
von Seiten der Compangnie und
einem von unserer Seíte, um den
uns verursachten Schaden abzu

schãtzen, damit er uns ausbezahlt
werde.

Joinville, 29· Septernber I896

Aug. Urban u. Filhos.
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EDITAL reira de Mello, representado por seu dro Cardoso Gomes, Serafim de A- Edital
, tutor Candido Ferreira de Mello, mo- breu, Serafim Ribeiro d'Oliveira, Se-

De ordem do Cidadão Col-PEDRO JOSE DE SOUZA LOBO, rador no Porto da União, Albino b tião Ribeiro d'Oliv ira Arnelio Fa- as ta 1 I 1 ei , lector desta Collectoria de Nen-JUIZ COMMISSARIO DO MUNICIPIO DE Alves Corrêa e Camillo Alves Cor- gundes de Souza, Antonio Ribeiro de
S

-

d G das faço publico cue no cor-,'ÃO BENTO, por nomeaçao o 0- rêa ausentes, herdeiros de Manoel Lima, Damaoso José de Siqeira,Gre-' 'I

rente mez de Outubro se pro-vemo do Estado Domingos e Francisco Cidral, José gorio Damásio, Otto Casimiro, A- ,

cederá a cobrança. do ImpostoFaz saber aos que o presente edi- Celestino de Oliveira, residente no mando Ribeiro do Carmo, Joaquim de I/2% sobre capital relativotal virem, que tendo-me Americo Jo- Rio Negro Estado do Paraná, Fran- dos Santos Lima, Bento Quadros,
ao 20 semestre do exercício de

se de Souza, Francisco Teixeira de cisco Carvalho de Assis e Jacob Kõh- Guilherme Krüger, Affonço Munhoz
8 (Í

Souza, Joaquim Teixeira de Souza ler.-Todos os mais que se julga- Joaquim Romão de Lima Cubas Ma
J 9),

_
.

.

S D lfi
'

B
Os collectados que nao satis-

e jJ1ulloel jJ1a"ques de Souea, reque- rem com direito a requerer qualquer noel dos AnJOS 0Ja�es, "i eh ndo J1?r- fizerem seus debites dentro do
ride' a medição de uma posse de ter- coisa que lhes convenha, e a assistir ges d'Andrade oao n° ac a o 'a-I ' . ._,

. . � referido prazo, Incorremo na
TaS que possuem no lugar 'denorni- ao mesmo acto, si'.o convidados a gundes, Francisco Baptista f ugun- lt d t

, . � mu a correspon en e.
nado »Queimadosz( com cultura effe- comparecer no dia e Jogar designado des, Candido Machado Fagundes; (." 11 t

.

I co II te
, ' _AO cc ·ona C e ..'1.

.

en o,diva de milho e feijão e campos de ao meio dia em que comrneçará a Campolim Machado Fagundes, An- d O t b d· S' f.
. , ,I e li U ro e 1 t 9U.CITar e morada habitual, tendo mar- audiencia. E para que não se alle- tonio Rodrigues dos Santos, F ran- -

_

cada o dia vinte e trez de Novem- gue ignorancia :;e mandou passar o cisco Pereira dos Sant_�� Jo 'o 1\0- O Escrivão C1U�LOS Mnosx.

bro vindouro para dar começo a refe- presente que será affixado nos luga- drigues Machado, JO:Lü Pedroso, Jou

rida medição, pelo que os confron- res elo costume e publicado pela im- quirn Antonio Massaneiro, Juo;quim
tantos do me, mo lugar, Manoel de premia. Gonçalves de Barros, Joaquim José

Siqueira, Antonio Pedro de Carva- Suo Bento l° de Outubro de lE:í9b' dos Santos, Antonio I'edro de Car

lho, Francisco Thomas de Lacerda, Eu Bento Martiniano cl'Amorim es- valho Lisbôa, JO?'IO da Silva Trinda
Jose) Manoel Gonçalves, Jo;\o Cidral crivão que o escrevi. I de, Jo..o Geraldo Teixeira, Thomas

Joaqum dos Santos Lima, Jacob Mil- Estavão duas estampilhas de duzen- Teixeira, Bento Manoel Teixeira,
chowsky, Estanislau M ilchewsky, tos r�is e devi ••arnente inutilisadas , Vicente Teixeira, Calixto Teixeira,
Alberto Paida, Joao Paida, I'roco- P. Lobo João Teixeira, Joaquim Roberto Tei-

riu Xl achado Fagundes, .1'ls:: João
_. _ xeira, Francisco Roberto Teixeira,

de Lima Cub�, Affonso i\lunhoz, EDlrrl\I Joaquim de: Souza Thorné Bueno
e José Affonso Ayres Cubas, e tu- Gomez, Bento Teixeira da Maia,
do:"> os mais que se julgarem com PEDRO JOSÉ DE SOUZA LOBO, a viuva de Antonio Franco Baptista,
direito a requerer qudq�er COiS�1 que ,I J,�IZ C(1�DII::S HIO DO 1\: �l\ICIPIO, DE Joaquim de Bastos, todos residentes

lhes convenha, e assistir ,:0 mesmo S1\O BEi\TO, por nomeaçao do Go- neste Município, excepto Thorné Bu

uc.o , süo convidados a comparece!'
I
vemo do Estado eno Gomes, Bento Teixeira da Maia

no dia e lugar designado, ao meio II Faz saber aos que o presente edi- domiciliados em São Jose dos Pi

dia cm que comrneçai
á

a aLL·i�llcia. tal virem que tendo-me Amcrico JO- nhaes do Estado do Paraná, e a viu-

E para Ljue nHO :::e allcgue igno- sé de SUIt��{/, Arrua Teixeira Franco, vade Antonio Franco Baptista dorni
runcia mar.dei pa-sar o presente que João da Siira Trindade, Fsaias Tei- ciliada na cidade da Lapa do mes

será affixad o nos lugares do lostume xeira }<im/c,}, TI/e esa liú:úra Fra1t- Estado; Sendo que tenho nomea

e pu blicado pela Imp, ensa. ,I cu, Baldut'J/a Teixeilll h'tl�,CO, Aldo- do tutor ali, dos menore.-; Manoel,
:-'üo Bento l° de UOillbro de 1896, /li" Te,xci,a da RUc/l/I, l::'_scolastica Bernardino, Joaquina e Thomasia, fi-

.

-\. I Uh'c('tol': ALPII. lun:c�Eu Bento �li:Jtiniano d. monm, es- Teixeir" ti f(,.d/tl, Cu:,todio Teixeira lhos de Alexandre Luciano Neneve, Redacção Travessa de S. Francisco d�
c,i\' ..0 que o e:;crevi da Roclta, A/l/oliil LeuII11do Túxú- ao cidadüo Ago�tinho Machado Pe- Paula n. I A-Rio c\� Janeiro,
Es a, üo Juas estampill'.<!s de cluzeiltos

ra mel/U,., Cll/'isri ntl José Henriques, r:Íl:a � do �en�r An_tonio Leonardo
Die Revista philatelica do Bra-

r , ..is, ue\ iclL.lTIente inuti!i:· adas. hWlcisco Teixeira jJ.iarljues, Pedro 1 elxelra o cldadao Jono Mc;chado pe-I sil wünscht in allen Ui ndem der
P Lobo. IAlioes jJiack d"o, jjllal,oe! Marques de reira; e por tanto ,todos aqu�lles con Ercle, 'wo sie bis jetzt ooch nicht

--------.----

,)'oltza e Guilherme K1-üger, requeri- fronta�te� e os maIS que se Julgare� vertreten Ü:it, gute Corresponden-
ED rrl\L do a medição de uma posse de ter- com direIto de requerer qualqu�r ,COl- tcn zu besitzeri, um mõglichst

ras que pOSSuem no lugar denomi- sa que lhes convenha e a a�Sl:,tIr o
h d' A aaben \'011' rase te neuen us1:)PEDI�O JOSE DE SOüZA LOBO, nado »Avenca«, com cultura de mi- mesmo acto, são convidados a com-

Marken zu erhalten.
.

Jl:IZ COmllSSAHIO DO J\.ICNICIl'IO DE
lho e feijão e campos de crear e mo- parecerem no dia e logar designados Correrpondenz: franzosisch, en-

S,\O BI'::HO, por nomeLção lia Go- radas habituaes, tendo marcado o dia ao meio dia em que commecará a
glisch u. deutsch _

yerno dll Estado t d N b
.

d audiencia.qua ro e ovem ro vw ouro, para
E

'_
11

. I A REVISTA PHILATElICA DO BRASIL de-
dal' commeço a referida medíção pe o ,para que. nno se a egue Igno-

seja ter bons correspondentes em to-
que os confrontantes do mesmo lu- rancla mandei pa�sar o presente que d

.

d d d', . os os paIzes o mun o, on e aw-

gar Alexandre Neneve e seus filhos j sera affixado nos lugares do costu-
d
-'

t d
I

b'

I" a nao estep represen a a, para o -

uma po::se de tel'l'a� que possue no menores Manoel Bernardino Joa- me e publIcado pela Imprensa. "d t
'.

" ter o maIS rapl amen e Fosslve! as

logar denominado »Campinasz( com quina e Thomasia Joaquim Vaz de São Bento 1° de Outubro de 1896 1.. '. . . ' novas emrf'ISSoe�.
cultura eft'ectiva de milho e feiJ' ;!o e Siqueira Barnabé Fernandes Fran- Eu Bento MartImano d Amonm, es-

Cd' f 11'
., , ,_ , /orrespon ençta em rancez, a c-

C·amnos. de creror e morada habitufll, co Manoel ISldono, Manuel Jose, cnvao que a escre\'l. - .

1t • ,

,m:,o c 111g ez.
tendo marcado o dia dez de Dezem- Massaneiro, Francisco Damasio, Ma I Estava com quatro estarr pllhos ad-I

. 1

bro proximo futuro pura dar começo noel Alves da Costa, José Bueno de
I

hesivas e devidamente inutilisada�.
_

LA REV I �T 4 P�/L�TELI�Ai,
a referida medição: pelo que os con- Souza, Theresa dos Santos viuva de: P. Lobc. DO BRASIL deSlre possede! de bens

frontantes do mesmo lagar, Princi-, Mattos dos Santos, Manoel Bernar-! corl'espondents dans tous les pays

pc de Joinville. Fabricio Luiz da: dino da Maia, poão Gonsalves de I
"

du monde oú elle ne soit pas encore

Costa, herdeiros de Francisco de Li- ; Lima, Thobias Gonsa�ves de Lima,: Olho vivo com .... o Fialho!" repr0sentée, pour obtenir le plus 'ra-

ma, herdeiros de José Joaquim de /JOaqUim Gonsa�ves de �ima, Jo�é Cascalho. piJcment possiblc ks nouvelln �mis-

Sousa, I\uymundo Jose Munhoz,

I
Gonsalves de LIma, Mana Damasl-

1,,1 �c·ions,-dr' d.. João Ferreira de Lacerda, Affom o ana viuva de Lourenço Gonsalves da
� orre:-:pon ance ei1 j mnc;ms - cu·

.i\.merico :'lunhoz, o menor ]os6 fcr Rosa, José Francisco de Abreu, Pe- )
�Lh -. cnglisch,

Alie diejenigen wclche Kapitsl
Steuer für das 2tc Semester d.J. zu

beznhlen haben w erden erinnert, dic
ses bis zum 31. eles laufenden 1\10-
nat's zu thun widrigenfalles sie die

gesetzliche Multe zu leistn habcn:

Edital
De ordem do Cidadão Col

lector faço publico gue todo ..;

que tiverem documentos sobre
terrenos ainda não registrado .

n'esta Collec teria, devem vi r

registrar até o dia 3 I de De
zembro d'este anno ,

Collectoria de São Bento
J de Ootubro de 1896.
O Escrivão CARLosMROSK.

REVISTA PHILATELlCA
DO BRASIL

Fal. saber aos que o pre:-ente edital

virem, que tendo-me rtorelltil/o Eu.

mo Gumes requerido a mediç-\o de
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Edital

Pelo presente faço publico que
n'esta Superintendencia acha-se

preso por ter invadido terreno de

lavoura: um cavallo baio

Caso que n' este prazo não se

apresentae dono, será vendido

em hasta publica.

Am Sonntag den 25. Okteber
. Abenc1unterha,ltung

im Hause des Herrn Linke.
Der Vorstand, iiiiiiiiii���iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�iiíit

Julius Priske

Commercielle

Anzeigen

E· para que chegue ao conhe- zahlreich theilzunehmen.

cimento de todos lavrou o presente Der Vorstand
edital que será publicado pela im-

_ _

prensa e affixado no lugar do cos- I(f;::e� .� -;;, "���!-����'#J:
tume. o

• !tIJ' (1i
S. Bento 3�de Setembro de 1896 :lI JOAQUIM DA SilVA :" S C H �,'l E L Z F A R B E N

;� DIAS i'.111IN SCHWARZ
'!; Callitão honorario do Exercito �J UNO GO LO
(,;' 1\
'� Promotor, Publico ir! ernpfiehlt sich

'�) :.....= fJ JO:70 Neumann, Serrastrasse

'ij; Com longa pratica do f,�.J"o:�1ft· \1 ende-se
,,: fóro

.

encarrcea se de
'�! ,";

'o :fi
�; todos os negócios :ii vi:r.l.ag:re
,00 concernentes ao cível. (fI, e Espirito de Vinagre
�) ;f,i 1)0[' atacado c' a varejo
'li RUA \Y U 'n '7,HW.\ L n "j t � '-

i� --.NúVW'J\f\j\jvvv,__ I na [abri ca de vinagre de

1�;�-���������:1�1 PAULO PAHueKER

zebrunado, . malacara, de pernas
brancas.icom ferraduras, com ai Mittwoch den 14 October HOPFEN & l\1ALZ, (Kilometer í6)

b b
. kauft jedes Quantum

crina e o ra o escuro com marca KO···NIGSCHIf.SS tr'1l1 stets zu haben ei

quasi invisivel na perna esquerda. Itlfll Augttsto Urõan e .filhos �t:roh U, :E3:eu
O dono ou os donos d�vem apr�- ,1. Sammel�, frie� 8 Ullr beim Vor· Oxtord São Bento zu 600 réis di e Arrobe

sentar-se n'esta Superintendencia sitzenden, mit Gewehr, É�=
l1li - • •

dentro do prazo de 30 dias con-I .2. Abhclung des Schützenkõnigs, Bruchstoine bester Qualiteet
d fi d

em halb 9 Uhr.
zur Abtul ,l' tertie Ftados d'esta ata a m e rece- � " ti ,", ln L t, 3' Beginn des Schiessens, 10 Uhr. h k [

racn wagen
bel-o, pagando a multa e custas. . ste en zum Ver au an

4. Nachhause bringen des neuen mit 5 guten Pferden und Geschír-
Schützenkõnigs.' 5.Uhr Nachmittag. Baulustíze, im Stein- t ht b'll'

.

� ren s e I 19 zum Verkauf
5. Beginn des Balles, 8 Uhr abends. bruch von

o Superintendente

SCHUETZEN-VEREIN
S. BENTO o

", Paulo Parucker

In�Gewahrsam des Fiskals Ru

dolf Schlagenhaufer befindet sich

Ein gelbbraunes Pferd, Wal

lach/!�:mit weisser Blãsse une

wcissen Füssen und vollkommen

beschlagen.
Der Eigentümer moge das be

treffende Tier, innerhalb 30 Ta-
o Ll..

gen von 'heute ab auslõsen, wi-

drigenfalls dasselbe :õffentlich ver

steigert werden wird .

Nas mesmas condições ach-as.

nma novilha de raça turinha, pino
tada de preto com furquilha nr

orelha direita e brinque na esquei

da com marca quasi invisivel n.
, -

perna direita

In r.er g�eichen Lage befindet

sich ein schwarzbuntes Rasserind

mit Gabelausschnitt in dem rech

te.i und brinque im linken Ohre

un'd einer unleserlichen Marke auf

,de:' rechten Seite. �eg91:'I..&SO"'t"'\.1:'\.9"'C\.schi:r:r:t:.l.91:\.
Sâo Bento 26 de Setembro de 18961

o

•

, O Superintendente
. und vieles andere mebr

P.\CLO PAIWCl\UL

F
I

i �'i)-��a����':'
I

"qlho vivo corn.. .. o Fialho!"

I Rodoualho.
,(
/

Die 'Mitglieder werden ersucht recht . L. Diettrich

Sonntag den 11. Oktober

TANZMUIIK
wozu er gebenst einladet

João Furmankeoiece,

-,

Zur Anfertigung von

G:rabtafsl '1:i..
von POT'c;elIan mt:

urri jeden Preis!

bei Bustov Bauer

Umbauens halber bin ich gczwungen mein rcich

haltiges Lager von:

SCHNITT & flSENWAAREN
STROH & FILZ-HUETEN

BMAILIRTES & STZINGUT-�IICHIRR'

Iiilligst zu verkaufen .

u"AL.� UMSt>NSr! ixs: GE'CEN �AARf"

Josef Jantsch in Bechelbronn

Lençol
�lll autesb

I)ienstmredchcn
(Monatslohn 25$000 H.s.)

sucht

DIAS DE AUDENC rAS
Do Juizo de Direito (jas {eiras
Do ,J uizo de Paz .. Sabbados
Do Com-. de Polici« 2HS feiras

CORR:EXO
Chega de JOz"1wü/e em São Bento

nos dias 5; 12; 19; 26; de cada

mez, as 5 horas da tarde.
Sahe de São Bento Jara Joiitville

nos dias 7; 14; 21; 28; de cada

mez, as 71/2 de manhã
Sahe de São Bento para Rio Neero

.
. o

nos dias 6; 16; e 26; de cada

mez, as 5 horas da tarde,

Chega do Rio Negro em Sâo Bento
nos dias 9; 19; e 29 de cada

mez, as 6 horas da tarde.

Officina de Dr \Volff S. Dento
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