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sKo BENTO TEReA FEIRA 20 DE NOVEMBRO DE 1900 S. CATHARINA

,

Faltecímento,

I Chapa do Partido Republicano Catharinense pendenga?
Sabemos por telegramma recebi-

,

E' de traz, (J mestre-escola,

<lo de Florianopolis, ter fallecido no para deputados ao Congresso Representativo do Estado 1 que deve ser
Vender uma propriedade, receber"

Áraranguá, na madrugada de 18 do suffragada pelo eleitorado d'este municipio, na eleição de 2 de De- a sua importancia do infeliz e in-

corrente, o nosso inditoso correli- zenebro vindouro. ! cauto comprador; negar depois a.

gionario Coronel Apolinario Perei- Par-a Deput:ul�)s I transacção, pretendendo novamente

ra.
\ I a posse e, ainda, por contrapezo e

O Partido Republicano Cathari- Coronel Antonio Pereira da Silva e Oliueira ! ponto final, encarcerar a misera vícti-
ma, - não é cousa para qualqu c.;-,

nense perdeu um braço forte com' Coronel Manoel Francisco Moreira
,

,

-

Pois íêl-a o mestre escola e não
o desaparecimento na fileira repu- Abílio [ustiniano d'Olivei ra
blicana, do Coronel Apolinário Pe- Luis Abry
reira que chefiava o partido no Coronel Henrique Rupp
Areranguá com a maior dedicação Coronel João Cabral de lJI/ello
e com grande prestigio, e repre- Caetano Vieira da Costa
sentava, aquelle importante munici- Major Vidal José d'Oliveira Ramos Jor ,

pio no Congresso Representativo do Tenente- Coronel José :'Ma�f1'icio dos Santos
Estado. Reinaldo Gomes Tavares

D'aqui enviamos a' familia do Manuel dos Santos Lostada
[mudo e demais parentes os nossos Francisco Antonio d'Oliveira Margarida
sentidos pezames , Ouvidio Jose da Roza

Jose Vicente de Carvalho Filho
Major Hyppolito Boüeux .

foi senão uma, das mil escroque
ries que ornam a sua accidentada
fama.

Entretanto, piedosas mãos livra
ram as economias do Sr. Strauch
de descer ao pontaguelico ventre
de Gugunhama, e ao' propno
Strauch, de alguns rnezes de de

tenção.
Lá pelo Paraná, disem certos:

jurnaes que o successo foi mais;
completo. No Tubarão, não me

drou a semente �
DEPUTADO FEDERAL Muda agora o campo de expe-

No dia 8 do corrente, fui reconhe- nencias; mas o chimico é o mesmo.
cido deputado e tomou assento na Ca-

G h ' d T� 1 I'tI'
mara o illustre Sr. Dr. Luiz Gualberto , ugun ama e oem (j aque la en/a: o ve ho Felizmente a Laguna sabe dar o
eleito no escrutinio de tó de Setembro. . IAmeric�., devido apreço aos detrabues, aos,

p. findo, realisado neste Estado. A epígraphe de que nos servi-. A broa, agora, e outra; e esta, aventureiros.
- ----------- -- mos nestas linhas, é o novo bap-I pelos modos, affigurase-nos mais

.

Pôde o Sr. Gugunhama torcer
OUESTÃO DE LIlVlITES tismo dado nas aguas do Tubarão saborosa; Gugunhama poderá ainda a espiral dos seus conheeí-

No �"l)ia;io da Tarde" de Coritiba, G
'

ao mestre-escola reenhalgh, hOfe roel-a patriarchalrnente, livre das mentos necplus ultra; e) se das
de 8 do corrente, encontramos a se-

guinte noticia: conhecido por aquello epitheto. vistas do Coronel Cabral, e á
som-, regiões

da politica e da hornepa-
»Chegou hontem a esta capital o Aos rapazes da escola, não qua- bra do augusto venerando galle- thia, por onde agora vagueia, dig-

distincto catharinense dr , Herque Val- drou, porem, o nome; preferem go que se julga um sabia por nar-se olhar ainda para a engenha
ga, que vem comrnissionando, segun- elles, e com muita razão, que dê saber U1n pouco de portuguez ria, que o espera, como a joueiedo nos consta, pelo governo de Santa

ao arrevezado gentil homem, e, á Liiia abandonada. talvez mude
Catharina para tratar com o deste . rançoso. ,

Estado de assumptos que se prendem guiza de luminosa cauda, o sub- Assim classificado por Gugunha- de opinião no tçcante á barra da.
á velha questão de limites. titulo de COMETi.. BrÉLA. ma, o gal/ego, que se julga um Laguna.

r

O dr. Henrique Valga é un: n:oço Com effeito, a apparição do sabia, etc.., tem hoje o poder de Lembrem-se os Iagtrnenses que
de .talen.to e exerce com p�o�clencla ajENGENHElRO LU:vnNARIA, neste fim de trazer, aos pés humilhado e

en-I.o Gugunhama foi Ü' mais ardente
advocacia no toro do seu Estado natal. seculo, não deixo de lembrar affi- grosrador, o amigo que lhe fez campeão da abertura daquella barra.

--�--�UX�IO
-----

nidades mais ou menos claras com tão rasgado elogio. c., .(silencio por emquantc) .•.
O President� da Republicá vetou o as desgraças que os povos antigos Muito desejariamos ver a cara Pobre Sr. Duarte ... Ü melhor

projecto de lei que convertia em auxi- criam ver na approximação dos do Sr. Duarte com a derrocada que tem a fazer, e passar com [1:.

lia o imprestimo de 2 mil contos que fulgurantes vagabundos. que acaba de levar. Paciencia e... trouxa antes da chegada do feroz
a União fez a este Estado em r894. Na politica) então, foi um chari- cale a bocca, porque outro poder ambicioso, que boa dentadura no
--�-------------

. vari dos demonios; GUGUNHAMA- mais alto se alevanta. , . I va para melhor triturar a broa mu-
Dr. HERCILIO LUZ. BIELA) OU cousa que o valha, mo- Fique convencido de que a emo- nicipa], .

Da capital federal chegou a Floria-

Inopolis no dia 7 do corrente o Sr.Dr. narchista intransigente até Abril, tividade do mestre escola Gugunha- Deixe em paz o- pobre B]EtA,.que
Hercilio Pedro da Luz. mudou de rotulo sem tir-te nem ma, ha muito desappareceu no tor-j

se fez seu successor forçado; terna,
-------------- guir-te. E isto, esta rnetamorphose velinho das suas falcatrúas , porem, a rivalidade, porque o des-

ESTRADA Da. FRANCISCA miraculosa, não teve outra razão O coração ... esse, coitado! talvez venturado politico, farto das tenta-
Foi dispensado do cargo de director senão um excesso de appetite, ou- esteja hypothecado, na esperança tívas iníructiferas aos cofres publi-da Estrada Da. Francisca o Sr.Pedro' T r

tro fim senão uma brôa; a brôa, de ser rehavido nunca escamoteá- cos, esta agora drsposto a finar-seJosé de Souza Lobo e nomeado para
substituil-o o leitor da mesma Sr. porem, rolou-lhe das mãos, fugio- ção qualquer. no rarnerrão do abe, n�ma beati-
Werner Rickes. lhe, deixando-a na pasmaceira do E por fallarmos em hypothecas, tude modorr�nta.
---.--- -�---�---- abc... lembrámo-nos de que o Sr. Gugu- E para vingar-se, Sr. Duarte,

REMOÇÃO. Agora, as baterias têm outro al- aharna, mudando os penates para não se esqueça de fundar mais um
De Joinville foi removido para FIo- vo: a Laguua, onde) no dizer do a Laguna, é um heróe... gremio escolar com o magestoso

rianopolis, o telegraphista Valdemar h' G h O n 1 d C 11 G Il

Ferreira, sendo substituido pelo Sr. monarc ista ugun a) existe a a- encontre com o .Strauch ha l I u o e
If

o ega ugunlí-ama.'
Olybio Lopes, sobrinho do nosso cor- gua como uníca cousa bóa e on- de ser cousa pathetica.. . I Tubarão, 20-0utubro-900
l'elig,iol)ario� de�utadQ To��ntibo, de,fd não V{VÇ () uniço hQmem Qual dos.· Q,ois abrirá. mão d�' 'B. B. L.

-
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Ao Publico.
o abaixo assignarlo, para os fins de

direito, vem declarar que tendo sido
constituido em 3 de Novembro do anno

proximo findo passador bastante procu
rador de Francisca Thomazia de Lacer
da, com voderes para tratar de todos
os seus negocios, deixou d.e ser

procn-Irador da lllesma Snra• em 5 de Junho
do corrente almo conforme carta e .do
cumento por mim firmado em poder da!
alludicla D. Franeisca Lacerda, ficando
desta forma isento de toda e qualquer
responsa,bilidade desde a data em que
deixei de ser procurador d'aquella Snr'.

Campo Alegre 12 de Novembro de 1900

J03c-alllim da Silva Dias.
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1. Theil

PH01'I'iOTORIA PUI3LICA. 1 de Vasconcllos, escrivão o escrevi,
IFoi nomead,o r,romotor publico da I (a�sigr.ado) ll-la7loel Pimente! de Barros,

com�rc[\ de .Ioinville o Sr. Pedro JoseiBzttmcoltl't. I
de Souza Lobo.

1--------------·----------J�RY
--------

"Edital de praça
CI

-

ta \1'11� no di _: O Doutor Manoel Pimentel de' Barros
leganH) a es 1 ", ta IJ, I

), • T '_ D n' de.fi d ' , 1
_,
"enl o J II 'y na ,-; I Bittencour t, urz de irerto a ornar-

a 'irn e respot o e, I PIO,,,- I

d S- 13 "'-

ma secção de 3 de Dezembro: Roberto 1 ca e ao, entoo
, I

@"(»
\Norell e Serapião Mar�ondes, aquelle I d

F a�� saoer ao>. �ue �,PI:,;;�e�te edl,�a� �
acha-se prezo na cadela d'esta villa e I

e praça com � plas� oe �

J
la: vir

este sendo o seu crime afiançavel i em que o OffiClé'J, de justlç� ao JUIZO,

acha-se entre nós aguardando aquell�! Carl�s Engel servindo porte�l:o dos a�l-
di " trs ern jul aame to "

ditorios ha de trazer a publico pregaoIa pclra en I dr , l c '- n . _,,

I de venda e arrernataçao a quem mH1S

--------------,1 der, e maior lanço offerecer, em o dia
. PRESIDENTE DA REPUBLICA

10 do mez de Dezembro próximo vin-

Foi reeleito presidente da Republica I douro,
as ro horas �a manh�, á porta

dos Estados Unidos da America do; da casa das audiencias do JUIZ0, os

Norte o Sr. Mac Kinley , I bens abaixo declarados, penhorados a

_____ . ; Guilherme Seiffer e sua mulher. para

ROUBO DE ANIMAES. I pagam�;nto da hypotheca e custas da
I execuçao que lhes n.ove o credor hy-

Ultimamente, dentro de um mez, I pothecario João Schissl, cujos bens são,
mais ou menos, tem-se dado alguns os seguintes: Um terreno com casa

roubos de cavallos e a poucos dias o I na Villa de Carrpo Ales re d'esta Co
Sr. Theobaldino, enca. regado da esta marca, fazendo o terreno frente na

ção telegraphica, fOI victirna d'aquelles estrada Dona Francisca e em uma ou

amigos do alheio, que roubarão-lhe uma, tra rua da Villa Com trinta metros em

egua tordílha, do porreiro junto a casa
i
cada uma, conJrontando por um lado'

on�e funcciona o telegrapho e onde I com terrerro de Francisco Bueno Franco
reside aquelle encarregado. e pai' outro C011 terreno de Guilherme

Müller, tambem com trinta metros em
�..."'''...'''.......,..,.......''''••,.lI'''''',,_.,.'''''''''llII'...!_1 cada um lado, contendo a aréa de no-

, Vf:centos metros quadrados; sendo a

ED ITAL I casa (construída de pedras c tijollos,
Doutor Mannoel Pimentel' de Bar-! coberta de telhas. tendo n'uma frente

TOS.
Bittencourt Juiz de Direito e

". duas podas e qllat�0 janellas e n'outl�a
de Orphãos da Comarca de S. Ben- uma porta e duas .lanellas. com consl-

i

to etc. I
nha 3\1neXa a mesma caza e mais ur-."a

Faço saber aos que o presente e-; depedencia:, tambem annexa que ser/e

ditaI de praça virem, que o ofRcial) de é',çougue e mais dous ranchos sepll-
de justiça servindo de porteiro dos I rados servindo u-m para deposito de

auditorios ha de trazer a publico, lenha e outro para estrebaria; tenc10

pregão de venda' e arremataçao ou a casa balcso, prateleiras e diversas de

praças, Com o praso de um. dia, de I visões de taboa: e na cosinha ch�pa
uma para, as optras, no dia 3.0 do I dc, terra no togao � mais benfeItorlos I
corrente as 10 horas da manha, no! eXlskntes na propnedade, tudo aval1a

luO'ar do costume os bens seguintes
� do por cinco contos de reis (5:000.00D}I

U� terreno situado na EstradalJona E <'juem no mesmo bem quizer lan-IFrancisca deste Municipio no kil?- çar com,pllreça neste juizo em o dia e

metro 86, tendo de frente na dIta hora aCima declaral10s" E para constar·

Estrada 25 metros e de tundo 50 I se pas�'ou o presente que será affixado

metros, confrenta por um lado com no lagar do c\l�tul1le e mais duas co

terreno ele Otto Kãsemodel e por I piss uma para ser publicada na im-

outro com dItos de Theodoro Mor- prensa e nutra para ser affixada na

genstern, avaliado por (450.000) porta da casa da camara de CamiJo

IQuatrocentos e cin.coenta mi,l. reis. Ale�p_e: Dado e passado n'estll Villa
Uma casa tOllstrmda ele tlJollos e de Sao Bento, 19 de Novembro de

cobrto de telhas com ".lma porta e r900. Eu Luiz de Vascencellos, escri-

quatro janellas de frente, sita no ter- vão o escrevi.
reno acima descripto, e avaliada por Manoel Pimentel de Barros Bdtencourt

(2:200.000) Dois contos e duzentos
Imil reis; cujos bens forão, parte - PC. '_ .... "'I ====- ==

delles separados para pagamento dos Icredores e adjudicados ao inventari-.
ante Frederico Guilherme Zimmer.
parte dadô em pagamento da meia

çao deste, e parte dada aos herdei
ros Hugo Zimmer, Theodoro Zim
mel' e Paulo Zimmer, de suas legi
timas maternas e sao levados em

hasta publica para serem arremata·

dos por q uem mais der e maior lan
ço offerecer; o requerimento do in-

.

ventariante, do 'herdeiro maior Hugo
Zimmer e do credor Hypoltecario
Theodoro Morgenstern; o primeiro
pae dos ditos menores Theodoro
Zimmer e Paulo Zimmer, para que
seja o producto pertencente á estes
dois ultimas, recolhidos ao cofre dos
Orphão, em virtude de não poder
dito inventariante solver as dividas,
cóncordadas, no inventa::-io e para Para claresa.firmamos a; presente de-
as quaes forão parte dos ditos bens

. Ao Commercio, claração.
serarados, dpveúdo a primeira praça �NNA ®C}{RCEDER S _ Bento 5 de Novembro- de 1900'"
ter lugar no dia 28, a segunda no .7\(os abaix0 assignados declarámos Jo-sé Affonso Ayres Cnbas
29 e a ultima no dia 30 acima de- E que temos nesta data dissolvido nossa Emygdio AjjonsO' Ayres Cuhas �

clarado. E, para conhecimento de �íOÃO DE &,j1).XMA ®VBAS c�za commercial � sociedaue para ,c}'i�r -- - --, ,- - ----

todos mandeI passar o presente para � Cf:? i't sita no lagar "RIo-Preto" deste MUlll-

Jíser affixado no lugar do costume, participão a todas as pessoas eipio, fiealldo todo o activo e passivo Rufe ®t�o� i}u jebetm
e um. copia deste para ser publicado de sua amizade terem contratado j da referi�a soc!ed.ade eommercial a car- I m�ei'e.pela mi prensa. Dado e pass�do nesta , l go do SOCIO CEmlgólo 2[ffOllSO 2[\?rcs ([tlhas I .,., ,

Villa de S. Bento, aos 10 dias do casamento.
e o sacio Jose ?[TfollSO 2[\?l'es ([uhas isen-lmez de Novembro de 1900. Eu Luiz) Campo) 7 dr: 'J'(,ol!'t;.m,bro de 1900.' to de toda e qualquer resI,Jonsabilidade .. �etrattro�,e �, 76, �uíiuª Q3tÜª.fi..

�ar41Ílc;rohll.'fd, für Q3[aª"Orcgefter, non ..... W. @5 cg tu e n f.

�lt bel! �ngenb3eH ?molDcr fü1' ®treiÚjo1'cgefter . Q; . 9)1 o f cg f e.
�ltn �ee�e Bícb für m.;olb�orn u. �iono u. �. ® � u fi e r t ,

�Ottfo�bia ?molaer für �loªorcgefte1' non �. � r o n f e �

�tibbdf�i4e �ono [ür ®treidjorrI)eftcr non �f. sr: r e m t> [e r •

I I. T hei1
�ubolf;IDlR�fd, fü1' �íClªorcf)eftcr non .. � �. li f e r t ,
�uett fü� i}luei �iolinett non �.�le�eL
�u liebc� �ug, bu ricber ®teru 2ieb jür
�iffon unb �iono non � . ffi e i cgl1 rb t ,

9 �otGbRltter �réU3�OnR für ®trcirIlorcgcftrr non st'1'emplcr",
10 ®ri luiebe� gut ?mofaer für ®�reiÚ)orc�cfter n. il.@iirtncr.

I I I, Theil
11 �i!htne�ttttg un �lRnctJ IDCorícg f· ®treiÚ)ord)eft. 1). $ €1'ger_
12 �ebd JlUG ijreifd)ü�, ?mCllb�orn 11. �iallo o. Q:. 9JL n .?meúer_
13 �efilier;1mR�fd, [ür �iono, 4;�iinbig ton Q;.stetteret�
14 Z5ugettbluft @111opp für ®treid)orc�efter toll Q:. ffi ei ll�a 1'1.
15 ijibde �ei;tc� �ono für �iftoll 11. �iono ton ... @ cf ar t �

911'. 1
snr. 2
9h. 3
SJ1r. 4
9(r� 5

911'. 6

SJ1r. 7
snr. 8

snr.
911'.

inr.
911'.
911'.
911'.
911'.

Uneingcfllbcne fJabeu feiueu 3ntritt.

®onutR!l bcu 25. �lOl1ember �lbettb� 8 lUjt, hn �41arC
be� fertn IDlll� ®f.lguer

Theater> 'll1D�d, ua.li
:1.,

UlVI PAR DE COMMENJ)ADORE5
Comedia em um Acto

PERSONAGENS:

&.W1f'-G�J�Ou Commendador e Capitalista
;J<o)��Q;gK� II Capitalisfa e Commendador
�K�W&�II filha de Affonso

��m>,LR�JG)g empregado 'publico
J!'-O§!Eo bilontra
�l[LW l�J�O II

musico.

6c(Jtuanf in einem �Ut.

pCr)Ollcll:
ill1 a�. ® p i � e r, �abrifant
�1 n no, feine �1'att
(SJ o tt f ri e b B ii rttln cg e lt, �Ipot1)cfer
<S o p � i e, SDienftmübcf)en

(gintrittspreis: füt: 9J1itgrieber á íYamirie ?Rs. 1000 aUeinftef)enbe �mm %3, 1'O0'()
:Damen ?Rs, 500, �inber %3� 300,
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