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o govcrn� rcpubl.icano actl�all BeI:l il:spirado an?o� o govcr-I nunca republi.c�llos ou eitão a��iI1- \ n!str�

r:itivo e politico; sentindo não
em nossa querida Pátria, .emanaçao i no provisono, .0 patriótico gover- douavam polJtlca�]cnte a D. z�- dispôr de. bastante espaço para
directa da vontade nacional, ex-: no que tantas liberdades nos deu, bel, mas escolheriam outro candi-l tornar 111alS claras essas verdades,
pressa com toda punjanca de um: inclusive. a grande lei da

.

liberda- I dato da farrulia reinante para' tra- \ rru.s pO,-�CIl10S rcrncttcr o ·Idtor p<.
povo altivo e forte, no nunca es-

_

de espiritual ou como mais com- balhar pela elevação delle ao thro- L'a as bellissimas paginas do
.

gran
quecido dia 1:J de Novembro de: mumente é conhecida a separação no, em lugar da ex-prinzesa. ! de patriota Ferreira Vianna l�ilho,
1889, tem trazido no curto espaço: da Igreja do Estado, apczar de Acc,resce que nossos maiores] que sob O modesto pseudonyrno
de nove al1l:05 os maiores progres-I' �ra�des erros cOll:mettidos, bem fizeram muitissimas revoluções ar- de �el1toio clcsca�-nou. á luz· in
sos ao Brazil. inspirado andou, dissemos, quando rnados contra o throno e os que I sophisrnavel da Historia todas as

E' es�e o goveTI:o que nos I con�agrou legal e pratri�tjcamente hoje accus�m a República de não perfid!as e crimes do periodo mo-

convem, e esse. o 111llCO
.

governo' o dia _15 de Novembro a. c_omme- t,er paz nao se lembram destes 11 narchICo.. .

que conv...m a livre América. moraçao ias Patnas brasileiras. factos. - A monarchia no Brasil, disse-o
A Republica que é o governo E' muito difficil concretisar em Apropria - monarchia confessou, r insuspeito cidadão Affonso Celso,

do Povo pelo Povo, a Republicá poucas linhas o que foi esse gran- pela voz- do cidadão Gastão d'Or- não produsiu o mínimo bem.
que é a Paz, o Trabalho e a União, I dioso dia, que nos legou a Repu- leans, cognominado Conde d 'EH, Nós sem ser monarchista dize
não podia deixar de ser, como ver- blica contra a espectativa elos fal- sua incapacidade politica para do- mos que o primeiro reinado nos
dadeiramente foi, plenamente accei- sos pratriotas dirigidos pela i nfer- minar na America, quando em dis- I deu a gloriosa Indcpendencia por
ta pelo povo brazileiro. nal cabeça do cidadáo Affonso curso em Pernambuco, declarou intermedio de Pedro 1., si bem que

A Republica que é hoje a glo- Célso intitulado Visconde de Ouro que si O· Brazil quizesse se contsi- este fosse figura secundaria c Jo
ria de nossa Patria, que é lima Preto, pensando este que deslum- tuir em Republica, a monarchia sé Bonifacio a alma) o coracão e
realidade entre nós, convem, por- brando a Capital Federal com o nada mais teria a fazer senão sub- cabeça do movimento, do mesmo
tanto que nos acerquemos d'ella luxo estupendo do jôgo da Bolsa, rnetter-se á vontade nacional, con- modo que não podemos desconhe
até que tenhão desaparecidos os, mantendo ficticiamente o cambio vindo notar que esse mesmo Icida- cer que D. lzabel tem algum
sebastianistas de 6 de Setembro e a 28, distribuindo cem mil contos dão, que quiz tentar um movimen- merecimento na questão da unifi
de Canudos. '. _. a titulo ae auxilias á lavoura pO-, to armado contra o glorioso go- cação das Patrias brasileiras, por-

Felizmente é occasião su?lime deria subornar a consc�encia dos I vemo que in�tituiu. a �epublica,
-

que podia deixar de assignar o de
para darmos parabéns a Pátria, ao - escravocratas, que se tinham de- tempos depois, impeníente e ereto que se converteu na muita
Exercito Brazileíro e· aos Bravos I clarado republicanos e desse modo vergonhosamente escrevia a Ben- aurea lei de: 13 de Maio de 1888
que 'se baterão 110S sertões bahia- matar a hydra da Republicá. jamin Constant offerecendo' por in- que libertou nossos infelizes ir-
nos, contra os inimigos das institui- Puro engano: a fraqueza da mo- termedio deste sua espada de Ma- mãos injustamente escravisados.
ções que nos regem, acantonados nanchia estava nos seus antece- rechal para defesa da Républica , A data que commemoram no
em Canudos.. dertes historicos e não ficou mais Parece incrivel! e entretanto é dia de hoje as Patrias . brasileiras
Viva 15 de Novernbrol . abalada porque o elemento agrico- purissima verdade, não pode deixar de enobrecer os

Viva o Exercito Brazileiro! la se houvesse bandeado para os O legado da monarchia foi ím- republicanos,
-

porque nunca paiz
Viva os Bravos de Canudos! republicanos, porque si esses fa- productivo, quer sob o ponto de no

_

mundo :subiu tão alto, fazendo
Viva a Memoria de Floriano Pei- zendeiros fossem sinceramente mo- vista moral e politico, quer sob uma revolução de intuitos mni;.') beni-

xoto! narchístas ou não se declarariam outra qualquer, como sob_o admi- gnos doque o nosso queridissimo
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II \r��:::��:��::a�icio da guilhotina, si bem que fos-
ELEIÇAo PI�ESJDEr\CIAL lo DE MAr�çO DE 1898

, :� Comarca tise ate certo ponto justificada esta
fI I "

morte, principalmente a do primei- 1 r; Gcr�ino Tavares da Cunha Mello 4:;Para Presidente da RePllblür;a: í.
t causas cíveis. 'j1'0 despota. j I accei a . -

.Ji
O segundo, de coração bondôso Dr, LAURO SODRÉ ,� lxecil1encia: Hotd Linke. ":1

como affirma Miquet, era victirna i' ,1:1dos planos ambicio�issimüs da. ca-I Para Viccpresideute:
tJ :1,

sa d'Austria, que tinha por divisa
I D r. FERNANDO LOBO LEITE PEREIRA I �{1 Der Pro;otor Publico J::

estabelecer a mouarchia u niversal ,
, II�t .o . (1 ! /D h 4

I '. "�; 'tIerC!110 coroares aa Cun a, ':1Apropria familia déspota con- .
-. -_-

,. ..�-- , __ o

II 1I','.. l,: übernimmt Gcricht u. Han- ':.',fessou no Brasil e mais .publicE:- dividir o Município em sessões e funccionar as mesas ele itoraes do rece- 1
mente em Portugal que tinha SI- eleger membros effectivos e sup-

timento
.: d()� ,>o!os: � " ,!'; delspr0ze.:5se. und ertheilt Rat ,1\.

b t t d 1 1 ' _.Ao prun lia. ccç io comprehende?s !J in allen -Cenchtssachen.�o, muito . em
;'

ra a a
_

pc os c 1e� ple.l!te.s para f?n�arem �s_ sessoes eleitores alistados na
_

1 a e z- �ecçal: 1[:1 ',Ifes �a revolução e �L1� Ol�tl a co.u ,�leltOtaes na p� o.x�ma .c1e.lç��, Em seccional �e n". 1 a 1.,9 : luncc:ona!'a Illl ',. . "�lsa nao era de espei ai d .um g�- i segllld� o ]\/IUl1IClpIO tOI dividido e�n na s�:Ua aa cas: do Cldada? Jose. Joa�) [
"'��_����������_�_�-'!:.

vemo que contava hom,ens da Ol-I.f sessoes completando a 1. scssao de Llm�� C�II.,as o�1d�. fU:1cCll:�a a e_s·
57

,_ ___,

. dcm de Benjamm Co nstant e . os q' iartcirõcs �. I 2 3 1-1- 1;) 19 20 cola Par ticular desta. \ illa; ::t 1 secçao -

..

B I I
- . - cornprehende os eleitores alistados

na" .A-i"!.·"" '��'� .��,.. -..-, ,." '.{ttc,QUlllttn� o�ayuva,., ,_ . eT 21:, � ., f; s�s�a,o �}:: ..q:l�rtelr�es I

�l" e 4" secç::o se�cional de n° -, 11;0 a (4���"'�;·4"'t��.�� .p;�.+�t�"P'�
, Entletanto: .,? clda�L�o ped,01N'. 22 !,) 1-+ 1:) l(� �I 2� .!.9_e 3�IJ·.J.l,e funcclOll,�ra na salli da escola � i\. '1 r 1�' t. ��"d .-\l�antara proferir a quee��Ll:. palav-_ LIL SCSSê:() os qll_artclr?<::s �. 4�) 6 , I Publica desta _\ illa e par: que, c.f:egue!� .r�C "\ () � <"1 ! �Ô;

ras e o �l::sn.1J qu ', faltando a IV. sessao os ,quartclroes N. g 9 10 I a� coonhecrr:n:t.tode t?do!'i,:o:e lav rou � .€$ LO BO �
verdade histórica procurando lançar I J I I J 13 l.f L-) 16 17 e, 18. Em I pr esente edital que vai _afixado no _lu it· tt
.. . .

it ' " "
: gar do costume e publicado pela IIn- �" ��affro.f l·a brasll�lros, a mUI os

I se u.da forào cbitos CIl1CO membros prensa, . �,.. �
dos quacs lhe haV!aJ:l �a�o o thro� 1 effectivos � tres supplerit�s. �e en- Campo Alegre ;) de Outubro' de 1897 � �?ern�:1I:1t Einkassirung'en $
no, e�damoll: «RemeI nO annos I tre os eleitores do Município que \' Eu Au'onio Correa d'Oliveira Secre- � führt Cl\'ll- un�l.Handelspro- �
e levei a carregar maus governos. «( I formarão cada uma da." mesa,,;! tario o escrivi.

'. I' tJ zesse, Vertheltlg�ll1gen vor,;
O dia de hoje ainda recor�a .0 na re;;pectiva scssào e apurada a,1 Fragoso. � d.:m S�h\Vurg�ncht und- ��

altíssimo patriotismo de Bcnjamll1 mesma eleiC:lo licarão aSS1I11 ele:tos . �� Korrektl(lnsgencht und er- �
Const�nt, o m�stre idolatrado d'u-

para 1. scss'iio no edilicio l\'lUliiCiPa1[ Aos cinco dias do mez de NO\'em�ro � thei,lt Ibt. in �ltell (;�erichts �
ma briosa mocldado, que tantas os c,idadãos seguinte para membros do a�no de Itl97 �� sall� das

�ecçoesl� saCIl�n, )l� �l�ser h..omark

�.':r,vezes ha derramado seu generoso effectivos Carlos Urban Aristide:>. do Con�elho .\lunlclpal llesta \ Illa. do � llnd 111 jOll1\'llle. ..�
.

" , b' �

,
. .,

' Campo Alegre presentes os conselheIros � �.

sang,le pela RepublIca, quc sou e I, ernandcs de Barr, s,. LUlZ Dlttnch, ! Joàu Elias Fragoso, Antonio Lisboa I'� LlIdwi.2;strasse • $�
transformar uma rev�lta de �uar- Guilherme Bl)llmann e O. B.

Krau-II dus Santos e Ivlanuel Candido Ferreira � J O I N V I L L E �
teis em uma revoluçao republlcan.a se e para supplcntcs Adolfo \Ve- deixando de com�:arecer os conselheiroi:i tt (�
com o con�LlI,'sO do grande prestl- bel' G"rm'Ulo Hille e Gotthard Kti-11>re:idll1te Augusto Schrüdcr e Agos- (�i����fd4'd����dÇ��d,#�«Ç�,,' , ... �

.

I' p ,', I 6'�J'�.�!�;,,,, .... ,,..:t "",�,'q-:,,.,.'b���,HF#
gio do Maret;hal D.:odero e das scmoJcl. Para II. sessão no edi-, tlnllo :'l_uc HtJ_? en:l!a,� pc ° que o

b-'.· "� ., d terra c m�lr ' ,.

d 'd' d'- ("'1' 1 .. h'
c()n�elheJro ]0:10 Eiras Fragoso mem-

1lOSaS 101 ÇLtS e
.'

.

_

ÍlCIO () CI a <lO _·clt oS �elc sen- bro mais votado tomou a Presidencia
:\'<10 podemos dar maiS cxten,sao rinO' p'tr't membros etlc,'ti\'os: Ru- '

t
.

, �>[>,7'-.� ;;"1k'�l�vY�;�::;�:;��i
aos. nos?os sen_t��ent(�s". _P��'�:ue, doIro I(laulIlann,

.

Ric;:rdo ,MOllic�, Jl�.'�.:�n��cn:'t�rio do �t:nselho f��'a� ap-I�<!.��. j,G:.�J..-!1',�·,c ".:;;.z..:'.112",,":,..'7.:·z·J..

�'�d(.!vldo. a e�C�S�I\a g�neIl),)IUad� Amando Jurg-ensen, Carlos Mrosl\:, present.ado�.d�l!Soffic\O,s?� Ire:;ldente
�j IIMOTHEO DE PAULA ��;,jde .amlgos, fUI mcumbt.do jc nas Henrique Müller e para sll,Jplentes �� do, \,!:�.lle"llo.�nte ,partl�lpando que �; A\ ftov,f\n I. 't'to/\ t�l... � t d d a pr )du'

�

'I'
ler.U.1C!d\!a os s,-us c,lrgos. .", fF!i'U � 'V Oih:4.l'Y .�<proxlmas les as esse I,

' (_ -

Paulo b..msemodel, Custav.o \'0PP e O conselho accord;-lo' em ni"lO accei- (:"1 �,:l- zir a apothéose ,(embora l1ulla) Carlus Leichscl1I'ing. Para IiI. scs- ar as ditas renuncias e offidos aos me:;· ��) :lcceita GlllSaS CI \'elS e r,��
dos heroés que bem merecem no- são no editkio do cidadão "laus mos pedindo a .continuaç:io de. �ells (:�� commerciaes (ti
coraçio do povo, entrando para Ivlaahs na po\'(JaC['lo de Oxford cargos W.ll': o eleItorado d? munlclplO �'1 enC<1rreg;a-se de defezas i"�j

I .' . pr 1tl1eOI1 I ff
.

'

J S hl lhes confIou e a bem do IOteresses do ,�� '1 1 f.�.)a ,r OI la e paI a o aI.. 'membros c CCtl\'OS: or"'c � c em
.

. . . ... <"", }1erank lIr)' em qua quer ��...."b

G' 13" ]). d') 'o i o'
mUnll'lplO. O PreSIdente mtenno de- ""'{' - ':\'Jlor�a a

,,1 i:nj�n::n e . e�.. 1 , Jor�e l?iner, Pa.lllc> ,Parllcker .... ,�n-I cl: rllu que no dia .') ,de Dezembro p ..��parte, �Jchef�5 � aqu.t.;lle glOllOSO m?\II11Cn- tOntO S\\'arO\'skl, I�JrnL'sto Wolf e v. tem de proceder-se em todo o E�tt!- f;�j ��l
to; glor�a all1da ao exercI tu qll� para su;�plelltcs Julio Hoffrnann, do a �lei�:-lo de deputados ao COl�gres. ;�; ,_

R I O N EGRO ���soube tuo nobrement� bater-s� pc-, 19nacio Fischer e Pius Schindler. �o leglsla:lvo; e, �a f�rr;'a determll1ado r.)i:�:�#;:�',�.�·"�'.;;;:P,�'.��}1'!f.��if,n��Jla Republica, destrumdo maIS u-I Para IV. seSSrlO no edilicio elo Ci_1 no ArL U da leI nO ,281 ,de 8 ?� �u ...�.,� ,,- ...'_w...... _,�, .. _2..."'����'}.... � '"

.
.

h' a 0 "S d')s se- -
'

, ",' - tubro deste anno, o conSelho dl\ Idlsse - M' .�,
ma ,ve� as mac ll1 ç e ,\. .

_

daJao Jose EncHer na pO"oaçao de o ;\1 unicipio em !'ecç�o eleitoral e disi- �"'!,r.;�:Y","'." -1"':.'Y.-',::-7 .....:.";.;.:;>f.Z.�1.\f:.;;X;-::;:.bastral1lstas acoutados em Lanudos Lençol os membros cffectivos: Ber- gna:;se os edificios em que devem [UDC' �c!·f.�1'·L�11:;��11·1��lli�·fc!!
dirigid? pela espad� .do valoroso nardo

_ Olsen, Francisco Gery Ka-I �ionar a� mesma.s .secçóes; pelo que o

I t�� .'

' O Advogado t�republtcano e d1gnlss;mo General micl1ski, Guilherme Hcddll1, João I c?ll.selho e�. segll:da passou a faze� a i�:� � �Arthur Oscar d'A11drade Guima- \V"", C '1' St'b .• ',' _.dlvlsno e dlslgnaçao pelo modo segllln-I'.:",; PEL1H..O LOBO t�,.)le�e, ,[lI l)� � II el. C pai a sup • te: O m unicipio fica dividido em duas l:::� . �����rães. l)lentc� Hennquc HlI1que, Julto secco'es elel'tor'ae'" a la <;ecçilO compre-I [St;.:t tI' I e�t!F d
. .

d 109 ". , �

.

'", �
,

)�.' l'él a (. e llCO'OCIOS (. e sua ,.')S. Bento, 7 de • rc enco e . S''; :ll1dler C Jose J�ger. Este re- hende os eleitores alistados na 1"' e 2"' �) r> :_'�
11 de �ovcmbro de 1897, 9°. da sultado da \'otação sera publicado secç"o_ seccional .de al,istamento, de �o ��jpro(jssüo nesta comal'ca.��

Republica.
. 'r')01' edital e pela imprensa ,avisan- I a 1/9 e fUllcclOnar,t na casa do CI- 1<!�:� .. . ��

.1dro(iat·o (Ie' ,cOlt.S!"'. T dadão ,10.�� Jo'ío de Limas.' Cubas on- f�.{ HéSluellCta: '7(11.1 Llld01/ICO,' lJ.�.;.Malluel � c -" - f. I \ r do·se cada lilll dos eleitos official- r "'�,

J'Lliz de' 'Direíto de funcclOna a :scola particular dest,a ��� 'kJ O I N V I L L E� �'�meiíte e remcttendo-se á cada ses- Villa; a 2" �ecçao cOlrprehende os elel- � ....... _ .... _ ..._

, 8ll�.
são copia parcial do alistamento tores ali�tados na :'3" e 4" secção scc- ��:: .'_,��.� �...,.-.....--,:.,.,..,. ?"
federal e os livros de actas e da cionacs do alistamento de nO 180, a l.!ffiI:ii�!±�:1Bf'-'�í�·1tii!�
presença dos eleítores c mais objec- 341 e funccionará na sa.[la da escola

T publica desta Villa. E nada mais ha-
to!,! de expediente. Não havendo

vendo a tratar e estando cumprido o

Acta da sessão extraordinaria mais a tratar o Presidente levantou i determinado no citado Art., da lei .refe-
sob a preside-ncia do cidadão Car- a sessão. rida mando portanto que seJa pubhcado
los Urbano por edital e pela imprensa; sendo tam

bem convoccado os imediato do conse

PlO para o deposto �10 Art. 15 da lei

.ia referido.
E para constar se, lavrou esta acta

em que todos assignão. Eu.Ahtonio
Correa d 'Oliveira Secretario o escrevi.

Assignados o Presidente interino,
João Elias Fragoso

Antonio Lisboa dos Santos
Manuel Candido Ferreira,

COXSEU-IO .!\'lU):!CIP.\L DE

.,'

Aos [) de Novembro de 1897
na sala das sessões do Conselho

Municipal de São Bento, pl'l.:scntes, ]o�'O Elias Fragoso Presidente interi

os Conselheiros Carlos Urban, Gui- no do con"elho .\1uniclpal do Campo
lherme Reddin, Adolfo \Veber, O., Alegre.Bernardo Krause e o Superintenden- Faz �aber a todos os. q�e o presente

t Paulo Parucker faltando o Con-I edItal VIrem, ,que no dIa? _de Dezem-
e. I bro p. \', tem lugar a elelç��o para de-
selhelfo Bernardo �lse:l, �IaY'endo pütados ao congresso .d? .Estado, e ��
numero legal o cldadao Ple�Identel reunião de hoje foi dlVldldo o mUnICI

declarou aberta e sessão aVl�ando pio em duas secçãos eleitoracs bem como

que esta sessão tinha por fim de I
foram designados os editicios ande devem

�-_IIIiiD_ Õ,OO!l....---

�'�><?<lf�.��>-ê<�����
� ADVOKA1" �

@,.,.. fh j n I' �
;�.j Iln)O eo ue raulu r���
� RIO NEGRO '�� ubernimmt Civil-& HandeJs-

�

� Prozesse, Veteidigungen vor .".
t5W dem Schwurgericht tlnd er- �;f'l,1� teilt Rat in alien Gerichts-�
�sachen,. �•

�\:;::;Y"-:'\.:;::::::}�=� "-1\.�� (ti

I i'&t�[.::+::�/'-4�� \®Jr::x�.,r::x�x-
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