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SÃO' BENTO SABBADO 25 DE JUNHO DE 1898 S.CATHARINA

BENEMERITO E IlLUSTRE GOVERNADOR DO ESTADO

-V.ISITA
elo

He:rciliQ
'

__ J-'�ediro'da LtltZ

EST.A. VXLLA .0

�
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���Sobre a porta principal que se achava graciosamente t'
ornamentada com folhagens lia-se em um quadro branco �)
orlado de flores: «Viva Dr. Hercilio.» �

i\_ typographia da � Legalidade» tinha hasteado sua �
bandeira c. achava-se primorosamente enfeitada com, a in- §
scripção «Viva a República» sobre a porta.

.

d
Na outra entrada dos jardins da casa via-se em um �

arco de flores "(Viva Estado de Santa Catharína.» �
�

Depois de haver,n comitiva descançado por algum tem- �
Po, foi servido sumptuoso almoço composto de finas ízua- ;ç

� .:�rias e, durante o qual ao som da musica, fi li S. Ex-, o �
Dr. Governador saudado diversas vezes tendo usado da r.5palavra o Dr. [uiz de Direito cm nome do povo e Muni- :é'
cipalidade. S. Ex-, agradeceu pcnhoradissimo c em �phrascs eloquentes disse não ser esta visita, aos mumcipios do lfextremo norte, motivada por necessidade de apoio ou ou- �tro qualquer interesse do actual Governo, mas, sómente, �"I
uma prova de agradecimento pelo muito de confiança e €-
prestigiOdque-Ih,t! tCsm prDcstadFo 0ds �resBmLlllli:ipiosFahi .

re- �
presenta os pc os rs. r.' re enco rust em, rancisco �
Bueno Franco e Capitão Dr. Felippe Maria Violft . �.

Pedindo a continuidade do appoio, que lhe tem sido '1-":
dispensado, para o futuro Governo, S. Ex-, saudou ao .�
Major Dr. Felippe SChl111dt cujo nome esperava sería suf- �
fragado com todo o enthusiasmo nas proximas eleições. ...'-

Fallou ainda o Dr. Juiz de DIreito que brindou ao Dr. �Lauro 1\1ülIer .

Usando da palavra S. Ex». o Dr. Hercilio saudou ao ii

amigo particular e illustre Chefe politico deste município �
Dr. Wolff seu companheiro de soffrimentos na phase pe- �
nosa da revolta de 93 que o agradeceu e brindou a pros- %peridade do Estado de Santa Catharina, Pelo Promotor �
Publico cidadão João Marques de Carvalho foi saudado o �

iGllustre e syrnpathico Dr.. Camd pOfis Mello,. Secretario do .�overnador que por motivos e orça maior tinha deixa- l)
do de vir até este municipio. O Collector das Rendas Es- .�tadoaes cidadão João Gonçalves da Silva saudou S. Ex-, ��
o Dr. Governador e brindou o Estado de Sta• Cathari.na. �
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VISITá A VILLA

Findo o almoço foi S· Ex-, acompanhado da comitiva
e amigos passear pela ViIla onde visitou a Sala do Con
selho Municipal, Cadea Publica e Collectoria.

De volta á casa de nosso amigo Dr. Wolff servio-se
o jantar.

� calizou-se no dia 22 do corrente} finalmente} a pro- I\�1,mettida visita do Exrn=. Snr. Dr. Governador do Es-
tado á zona do extremo norte. I,S. Ex". veio acon punhado do 'SI1(. Horácio Nunes Pi- II
res, Director Geral da Instrucção Publica, Dr. Frederico IjBrustlein, Superintendente do Municipio de Joinville e A-

ijudante de Ordens, Capitão Vrei.a ,

.

Essa visita ha tanto esperada teve a signiftcação do

quanto se interessa pelo progresso de nosso futuroso Estado IIo illustre Dr. Hercilio Luz, cujo tino administrativo tem ,/.

sido o factor principal do adear.tarnento a notar-se ncst .s II

ultimes annos. S. [;:x'. veio com sua presença verificar o

IIenthusiasrno sempre sentido pelos que, desejando o CI1-

grandecimento . deste Estado I almejam cooperar para a fe
licidade de nossa Pátria, co .itra a qual trabalham na som- Ii!!'bra os infames inimigos da Republica.

.

Todos conhecem a attitude assumida por S. Ex-. du-. II
rante a revolta de 93, resultado de estultas ambições de máos I
brasileiros; todo') sa'<e.n como procedeu S. Ex"., posterior- Imente, quando o desequilibrio mental da alta autoridade

quiz lançar por terra o edifício com tantos sacrifícios con,
struido pelo imrnortal Marechal Floriano Peixoto, não ne

cessitamos,
.

pois, relembrar os serviços prestados pejo iIlus
tre Governador que veio por assim dizer trazer-nos as

despedidas do actual Governo. I
Foi jubilosos que vimos chegar o benemcrito Dr, Hel'- I

cilio Luz a quem somos deveras agradecidos pelas atten- I

ções que lhe tem merecido o Municipio de S. Bento.

IIINO THOMSEN

Nas divisas deste Município foi S. Ex'.. receb.do pelas
autoridades locaes e grande numero de am igos. . Pelo
caminho era S. Ex". cumprimentado pelos moradores da
Estrada D. Francisca que á sua passagem faziam subir
ao ar grande numero de girandolas.

EM OXFORD

Ao aproximar-se a comitiva de Oxford estrugiram fo

.guetes, S. Ex-. eo Dírector da Instrucção apearam-se pa
ra falIar ao professor dessa localidade que tinha seus alum
nos em forma para saudal-o.

NA VILLA

Ao espocar de foguetes entrou a comitiva nesta Villa
onde hospedou-se S. Exa• e seus companheiros em casa

� do nosso Chefe e amigo Capitão Dr. Felippe M. Wolff.
� A' entrada de uma alameda de arvores via-se um arco

� onde, cercada por uma grinalda de rlôres, lia-se a inscrip-
ção: «Salve!»

CUMPRIMENTOS

Durante todo o dia foi S' Ex-, visitado por grande
numero de admiradores e Familias.

A escola publica do sexo feminino incorporada foi curn-

•
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cantando as alumnas, por essa occasião, PARTIDA
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JANTAR E SOIRÉE

Durante o sumptuoso jantar fez-se ouvir ainda a banda
de musica desta Villa e queimaram-se muitos foguetes e

fogos de bengala. O Snr. Carlos Urban, presidente do
Conselho Municipal, agradecendo a visita feita á Casa do
Conselho saudou a S. Ex-:

Tendo S. Ex-, declarado voltar no dia seguinte impro
i§) visou o nosso Chefe Dr. Wolff urna soirée que animada

� prolongou-se até tarde sahíndo os convidados satisfeito pe
�) la delicadeza do Exmo• Dr. Govercador e amenidade de
o)(

@; tracto do Dr. \VolfL
t.
�'�

Tribunal do .Iury

l(:f��co=xx:mooococoooooo�No dia 18 do corrente, soo a presi-II U �
dencia do JlIi� de Qirei�o Dr. Muuoel ] � PAlir IDO REPYfJLICANO
Adeodato de Souza J unior, realisou-se : tl '

a segunda sessão ordinária do Jury. i �
T' it c! alada ' ve ificado -o I U """,rv�·);�'>ê<89...J>ê<���:�·f_---,<eIRa l'n, e 1'11,' n:

!,'uÇlhaver r.urnero legal" procedeu-se, na
u

forma da lei, ao sorteio dos supplentes. U

A berta a sessão, havendo numero e • g
formado o conselho, foram apresen- � (Para Govern.idor do Esta Io:
tados a julgamento os rcos Jo io Ri- u

beiro de Hamos e l\liguel' Correu, g
a ccusados do crime de tentativa de S
morte. U Para 'Uice-Governad n:
Desenvolvida a accusação pela Pro- g

motoria Publica e por um dos advo-

I ogados da parte offer.dida cidadão Ca- 8
pitio Joaquim da Silva Dias, d�::;est2°:

LH
�r;..v.'0't� "G:''{J>';��.:6'

:JJda palavra e outro I dvo?al"o cidadão
, O �!.§ �", �

Alferes Jorge Salx ador Soares que di::;-' H
se aguardar-se p:!I:a a replica, afim

i �ooooooOOc:Jooooooooaoooooooa:)QCXXJO(:JOOOOC
de refutar a materia de defesa que fOs-,
se apresentada. i

Defendidos os reos pelo cidadão I
Serapi.:o Marcondes da Fonseca foi I
por este apresentado a derirnente do

§ 1°. do art. 32 do Cod . P<:l1. que
exclue a crirninalidade aos que pratiç«.
(\ crnne para evitar mal rr aior.
Feita a replica pelo advogado Jorge

Salvador Soares {oi impugnada a de
fesa apresentada fundando-se em ma

teria de facto e de direito.
o advogado da defesa treplicou.
Recolhido o consel!lo á sala secreta,

I [rn Saale dcs Herrn [ulius Hoffnianri findet d. 3. Juli ein Ge-
respondeu aos quesitos apresentados sangsconcert verbundcn m. humoristischen Vortrãgcn LI. darfolgendemde modo incoherente ,

de tal sorte que I'
foi mandado voltar duas vezes.

'

1 �LLTendo o advogado da defesa dirigi- J:; >,' •

do a palavra a um dos jurados, quan- • statt, wozu alle Gcsaugsfrcunde hicrdurch freundlichst eingelrden wcrden.
do pela segunda vez voltava o conselho Iá sala secreta, o advogado da accusa-

ção Jorge Salvador Soares protestou
contra esse facto e o, Presidente do
Tribunal mandou tomar o protesto por
termo.

Pelas respostas do conselho fui des-Iclassificado o crime para o art. 303.
do Cod Pen. a vista do que o Juiz t

condemnou o 1° reo em 3 meses e 151dias e 2° em 2 mezes e 10 dias de

prisão simples, por ter sido allegado I
ser menor de 17 annos. iNão havendo outros pr0cessos prepa-,
mdos o Juiz encerrou a sessão ás 2
horas e 20 mmutos da :nadrugada.

O Collector Est�,doal encarrega
do das rendas da União, acompa
nhado do respectivo escdvãc) vi
sitou hontem e hoje as diversas
·fabricas de bebidas existentcs nes

ta Villa encontrando em bôa or

dem· o serviço quc lhe é affecto,
salientando-se as fabrkas de cer

veja da Viuva Elisabeth e Otto
Bernardo Krause e de licores de
Gustc..vo Kopp. Foi visitada tam
bem a fabrica de licores de Aman
do Jürgens�n, que cessou de func.,..
cionar, onde Q mesmo Collector
verificou em minllcjoso e){[:I.me a

�usencia de fabrico,

No dia 23 regressou S. Exa• sendo acompanhado pc·
las autoridades deste município e amigos até Campo Ale
gre onde foi recebido ao espocar de foguetes pelas auto
ridades daquella localidade.

Pelo Supenntendente Sr. Francisco Bueno Franco foi
offerecido em sua casa de residencia lauto almoco.

Ainda uma vez foi S. Ex. brindo do pelo Capitão Joa

quim da Silva Dias em nome da Municipalidade. Re pon
dendo a esse brinde S. Ex. saudou os tres municípios de

I Joinville, Campo Alegre 'c S. Bento.
I

I Tribunal Correccional

ELEiÇÃO GOVERNAMENTAL 24 DE JULHO DE 1898

No dia 20 cio corrente reunio-se o

Tri bunal Correccional em sessão, sr b
a presidencia do Juiz de Paz, em excr

cicio, Joãe Wiese.
Servirão de Juizes Correccionaes os

cidadãos Alberto Krause, Amando JUr
gensen e Ignácio Fischer
Forão julgados à revelia, tenno por

curador o cidadão StrapLCo Marcondes

I da Fonseca, os réos Francisco Pfeifer.
José Stocker, pose Wallner e Otto

! Seoa, accusados pelo crime de offen

I SdS phisicas leves ,

, Os dois primeiros forão condern na

I dos a 3 mezes e 15 dias de prisão
simples e os dois ultimes absolvidos.

I Forl�o também julgados os réos pre
sentes Francisco Streit, Gustavo Tr.nd-

Iler, Emilio Vatter e Stephanio Streit,
todos menores, accusados de crime de
damno.

Servia-lhes ide· curador o cidadão

Jorge Salvador
�

Soares.. O primeiro
foi condernnado a 2 mezes e 10 dias
o segundo e terceiro a 23 dias e 8
horase e o ultimo absolvido ,

\

Edital
O Superintendente Municipal de S.

Bento pelo presente fez publico que
em data de hoje entrou em V igor a

Lei Municipal de 25 de Maio d'este
anno, do theor seguinte:

.

Art. 1. O imposto sobre a ex-

portação de herva mate deste M n nicí
pio será de herva brutta 10 reis e de
r-erva benificiada 20 réis por arroba. o

qual imposto será cobrado mensalmen
te dos exportadores d'este Municipio .

Caso negarem o pagamento soffrerão
a multa de 50 % deste imposto e se

tiver havido dolo ou fraude a multa
será no dobro do imposto; devendo
os exportadores, sendo exigido, apre
sentar ao Procurador os respectivos
livros.
Art. 2. O peso maximo das

conduções das carroças não poderá
passar de 2000 Kilos em cada carroça
sob pena de 50$000 rs. de multa ao

conductor, como tambem ao exportador.

I
Art. 3. Os conductores de carroças

não poderão atrellar mais que 6 ani
maes em cada carroça, sob pena de

25$000 r5. de multa ao infractor, de-
vendo os conductores, sendo exegido,
mostrar as respectivas guias de con·

ducção á qualquer empregado Munici
pal.

Paragrapho llnÍco.
No caso de reencidencia as multas

destes Artigos serão cobrados no do
bro.
Revogão se as disposições em con

traria,
Publique-se e cumpra-se,

Superih 'endellct'a Afum"cipa! de S. Ben
to aos 15 de :Junho de 1898.

r.!]aulo r!]arucker..

�

1. Feldmarsch deutscher Sãngcr v. Karl Hunger ,

O liebes treues Mutterherz v. F. Burkoroits:

Couplet.
Uebers Jahr mein Schatz v.

Gott schütz dich lieb Mútterlein
Die Menagerie
vVenn die Quellen silbern fliessen v.

Liederpotpourri v.

Vagabundenhumor auf der Landst rasse
Liederspiel v. C. fUl1ghâhnel

Anfang 8 U hr.
'

dferrn 1$000
J)amen §OO !fls.
c'Jfmder goo 11

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

PIz. Til tfers.
v. K. F Miethlil1g.

K. Hafer.
Karl Hunger.

no prazo de quinze dias, que deixa
ram de comparecer por justa cauza, con
forme estabeleceu o artigo 114 da lei

O Dr. Manuel Adeodato de Souza 205 de 18 de OutublO de 1895. E
Junior, presidente do Tribunal do Ju- para que chegue ao conhecimepto dos
ry desta Comarca, na fgrma c!la Lei: mesmos interessados, mandei lavrar o

Faço saber que na forma da lei, presente Edital que será affixado no
multei na quantia de 20$000 a cada I lugar de costume e publicado pela
um dos jurados seguintes: Satyro imprensa. Sala das sessões do Jury
Paulo da Silva, Gustavo Mühlmal,n em 19 de Junho de 1898. Eu João
por terem faltado a sessão de hoje, Roberto Sanford, escrlvao interino do
podençlo Os mesmos interessados serem Jury o escrívi (assignado) Manuel
releyadQs d€l:s ditªs multaslse jllstificar�m Adeodflto d� Souz(:t Junior, I

ECL:ital

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


