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SÃO BENTO TEReA fEIRA 27 DE f�OVEMBRO DE 1900 s. CATHARH�A

AOS NOSSOS CORRElI- I Chapa do Partido Republicano Oatharinense 'I ? =. livro. é a narr�ção cir-
... 'cumstancJ;-,da daquella amizade ter-

GIONARrOS ECONCIDADAOS'para deputados ao Congresso Representativo do Estado, que deve serlna, muito intima, mas de qu� nin

suffragada pelo eleitorado d'este município, na eleição de 2 de De- I guem suppunha que ella tivesse
São nossos candidatos aos suí-

zembro vindouro. .guardado uma recordação tão ama-

fragios das urnas, nas proximas d velo, Par-a Deputn os
eleições de deputados estaduaes de __� � �.. _. ..

2 de Dezembro, os nomes dos nos- .

.

Oticeira �ot,a.� @<� :;:'@J�Q,lhi��n'b.Q'Coronel Antonio Pereira da Silva e ,

sos prestigiosos amigos e correligio- Coronel "vlanJel Francisco Moreira I Termina cm 31 de Dezembro .10.
nados constantes da chapa que em

Abilio Iustiniano d'Oliueira corrente .anno, o prazo para o re-
outro lugar publicamos. Luíz Abry colhimento, sem desconto, de no-

Por isso, o Directorio do Parti- I tas do Governo e bilhetes da emis-Coronel Henrique Ruppdo Republicano de São Bento, in-
Coronel Iaãa Cabral de 111ello são bancaria em sua totalidade, e

terpretando as. aspirações cio mes-
Caetano Vieira da Costa que passou a cargo do. Governo,

mo Partido, cumprindo um dever
fofajor Vidal José d'Oliueira Ramos Jor .

ex-vi do decreto n.2.406, de 16
sagrado, recornmenda as candida-

Tenente-Coronel José Mauricio dos Santos de Dezembro de 1896, a saber;
turas dos puros republicanos acima

Reinaldo Gomes ]auares Notas do Thesouro Federal:
á decisão da" urnas.

Manue! dos Santos Lostada SOO$. da 5.a, 200$ da 60., 50$ das
Nenhuma outra chapa nas espe- Francisco Antonio d'Oliueira Margarida 6a, e 70., e 20$ das 70., e 8a•

cialissimas condições do momento
Ouvidio �. osé da Roza Bilhetes dos Bancos;

elifficil pç>rque atravessa a r-essa
Jose Vicente de Carvalho Filho Credito Popular do Brazil, Emissor

querida Patria, mais fé inspira co-
Major ]fyppolito Boiteux .

do Norte, Estados Unidos do Bra-
mo si-stentaculo de paz e ordeml I zil,

Emissor da Bahia, Emissor de
para o futuro de nosso Estado. Pernambuco, Emissor do Sul, União

O republicanos 'Gue a compõem I

I
de S. Paulo, Nacional do Brazil,

teem um passado brilhante que MOI'te de um í'eiliccil'o f caseiras e elle melhorou, mas ne- Banco do Brazil, nova emissão.
vem provar a sua dediçação pela Do Gaúcho do Rio Grande do I gando sempre e firme que o réptil Republica do Brazil ,

Republica c pelo progresso de S. Sul extrahimos o seguinte: llhe houvesse causado qualquer dam- As notas do Governo, ora em.

��at�aI�i�a, -corno def�r,sores, das »Falleceu neste municipio, o ce- J no, continuou doente e fallecendo i substit�lição e �odo.s os bilhetes
instituicõcs que nos regem; e de- lebre feiticeiro e curandeiro, o ne-: 5 dias depois em casa do cidadão: bancários que nao tiverem SIOO a
ver de todos nós acotal-a com to- gro Marianno, que ainda ha bem Miguel Pacéico onde tinha estabe-. presentados ao troco na caixa de
ela coherencia e leal�ade politica. pouco tempo tanto deu que falar lecido o seu quartel general. I Amortização ou nas r�partições fe-Na campanha eleitoral de 2 de por ser encontrado dormindo com' Assim desappareceu do mundo deraes nos Estados, ate ao fim do
Dezembro faz-se preciso que seja- cinco mulheres no mesmo quarto. : um dos maiores farçantes e que alludido prazo, incorrerão em des-.
mos muito unidos e fortes, para o Com a morte do notável ma-I tanto damno causou entre algumas conto, na fórma das disposições
fim de sahir victoriosa das urnas draqueíro ficaram as auctoridades familias ignorantes e incautas; mor- em vigor.
eleitoraes a verdade da vontade

I deste municipio livres de futuros
I
reu victi�a de seus próprios sorti- ----o�---�-�..--.-popular. ,incúmmodos pelo fanatismo que já legios, PO'IS querendo passar por I Elcíeão })(icsldencral. .

.

Da ampla liberdade no pleito do
I se ia desenvolvendo em torno do � santo e muito versado na sciencia

I �onforn�e já noticiam.os, foi re-
dia de 2 de Dezembro e do es-

J miserável especulador . I de Esculápio, não quiz confessar eleito presidente dos Estados Uni-
forço nosso" s�hirão triumphantes A morte segundo nos contou estar mordido pelo' réptil, que o''

dos

.

d�
.

América do Norte, o Sr.
os nossos candidatos. pessóa bem informada deu-se da victimou.« Mac K inly .

Pedimos aos nossos adversarios forma seguinte: o negro Marianno ----------. o --
• O pleito eleitoral não correu

a quem são garantidos todas as apanhou uma cobra e poz-se a di- Nova condernnução. livre.
regalias na lei eleitoral que aguar- vertir-se com dia, fazendo passe Jose de Souza VeIloso, um dos Se tivesse havido liberdade de
dern de nos a «brigação sublime e e outras manobras afim de desper- heróes :do attentado de 5 de No- voto, provavelmente teria sido elei
o dever de

. envIdarm�s todas as tal' admiração nas pessôas que se I vembto, praticado contra o Dr. to o Sr. Brian, candidato mais
nossas energias em prol da nossa achavam presentes. I Prudente de Moraes, em novo [ul- simpathico ao povo.
chapa para o fim de a vel-a-mos Pouco depois, acredita-se que a gamento toi condemnada pelo Jury Aos pretos foi prohibido exercer-
sahir víctorosamente . . cobra o houvesse mordiJo, e elle da Capital Federal á 30 annos de em o direito de voto.
A's urnas correligionarios e con- então matou-a e jogando-a fóra, prisão. A' vista desse attentado, os pre�

cidadãos! exclamou: I
-�------------�.. Ltos insurgiram-se, atacando as me-

-Esta cobra mandaram para me Um Ilvro, ' sas eleitoraes, havendo desordens
@!!!�!'!!!!!"�!!!!!!!!I!!�!!"'!!!�!!!!�I!!!!!!!!!!!'!"",!!!!!J morder, de proposito, mas estão A policia allemã acaba de pro- de toda a sorte.

enganados eu sou santo e a mim hibir a venda e de sequestrar toda Houve intervenção da força pu ..

nada acontece. a edição de um livro recentemen- blica.
No dia lo de Dezembro vindou- Indagando os presentes se lhe ha- te apparecido e intitulado »A's E' caso de darmos viva á liber-

1'0, as 10 horas da manhã, terá via acontecido alguma coisa, res- minhas relações com o imperador dade de voto na grande republicá!
lugar o exame annual das alumnas pondeu que não. Guilherme I1.« -.---------�.�'--

da escola publica do sexo femini- Passados momentos começou a Este livro foi escrípto pela con- UMA DESCOBERTA
no d'esta Villa, regida pela profes- queixar-se e teve uma vertigem, dessa Wendell, que foi ha tempos Um joalheiro de Londres dirigio ao

i'pnl .imerina. pa � �yrt�� Hyyr�I1� çl�ram-lh� então Y�ri?:s bç]?eragens arnente do imperador �

.

I Rel,lt Colle�io de Mediçinç, uma com-

EXAMES.
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municaçào em que dizia que tendo demnado como um ullrage á conscien- pensadas as que frequentaram es- f, na ViII a de Carr.po Alecre d'esta Co-
casualmente descoberto o meio de cu-li cia humana e como uma traicào Ú f d t 1colas municipaes ou particulares. !

marca, ,([7.CI1? O. erreno rente na

rar todas as doenças infecciosas que I causa do progresso.
'

SELo Bento 23 Novembro 1900.
estrada I:ona F rancisca e em urna ou-

têm origem na garganta ou nos pul-j-------'-------------'.--- O C E I
'tia rua o a Vitla com trmta metros ern

mões, �e apressava a part�ciral-<), pa- I .�J'ia(.�:10 de naBinha!>'. 'hefe .S(O ar y
I cada um a , confrontando [OI' r m iado

r�, qu: _l�e ado�:t��"t:" p�r :s�o Ci,ue _, ,os 1 Existe na ilha Pugct-Sound, nos �

i» . .felzPJ)e l]iana 1l/;oijJ. I com terreno ele Francisco Blle�oFrdnco
r,e�ultal,us maravilhosos (}S tlllh,�l ve'l-,E t do U ide n.rr ç, -'

.. d de le por outro COTo terreno de Guilherme
ficado em cessoas ele sua prop la f. _

s a os mos, uma ül,sen a e
"_"'--�""I "l"'i . t .: • ,'. - ,

miíia. r 'v 1.1

[criação de gallinhas curiosíssima el:--------------··-----
--"---- ... --.,------

�'<l�I,� e�i;nt�����n�0�;�)�;lnl;�:n�aa::��:lIl�);' r�:��
E' simples a historia da alludida des- fque provavelmente e a umca do EDI'rAL 'vecentos metros quadrados; sendo 11

co�crta: . . _ _
I seu gerera. no mundo. Pertence casa coustruida de pedi as e tijollos,

O joalheiro usava lo acido 111tllCO e I Doutor Manno e l Pimentel de Bar-' j' <'

, c., .

\ -
.

-

-ao sr. Georges Hillies e occupa to- coberta ue telhas" tcnuo n uma ,frenteda prata. Um dia deparou que o fu- I d: ilh 1 � d . de 1 000
ros Bittericourt JUIZ de Dire:to e duas portas e quatro janellas e noutra

mo desprendido do acido ao corroer o. (l. a I a, que e e cerca e. de Orphaos da Comarca de S. Ben- uma porta e duas [anellas, com consi-
metal podia ser inhajado para destruir. geiras , to etc. nha aunexa a mesma' caza e mais uma

tambem os gerrnens d'algumas doen-
I

FIa dez annos que essa fasenda Faço saber aos que ° presente e· depedencia, tarnbern annexa que serve

ças , ,J:\5t,:I�OU isto e teve a certeza �a I foi fundada, principiando com fei _

dital de praça virem, que o offieial de açougue e mais deus rancho� sepa
sua efficacia em um caso de ditteria ção muito modesta. O seu dono

de justiça servindo de porteiro dos rados servindo um para deposito de,
violenta em uma pessoa da sua farni-

e fundador só cuidava em vender
auditorios ha de trazer a publico lenha e ou�ro para. estrebaria; tendo

lia, que se curou radicalmente com in-
. .

.
.

pregão de venda e' arremataçao ou a casa balcão, prateleiras e diversas de
halações do fUt11Q que o acido nitnco ,g.allmhas e frangos nas cidades _VI- praças, Com o praso de um dia, de visões de taboas e na cosinha chapa
prodL�z gua.n Jo ataca os rnetaes , sinhas e como essas poveaçoes Ul11h para as outras, no dia 30 do de ferro no Iogào e mais benfeitorias
O joalheiro empregou o �lesmo pro-leram pouco populosas, o negocio corrente ás' ro horas da manha, no existentes na proprredade, tudo avalia-.cesso �m .ca�o� de escarlatino , con-lnão era grande. HI)J':e o sr, Geor- lugar do costume os bens c;eguintes do por cinco contos de reis (5:.000,000)

surnpçao mciprenta, catharros

= H 1,1
_

l'
.

_.(.';
Um terreno situado na Estrada l.iona E quem no IlleSl110 bem quizer lan-

()s anginas simulas etc sempre com ges I es nao nmta o seu traíego Francisca deste Municipio no 1.1·l,()_ '
, ' ,

)," •

'
rr , r,) '.' '"

•

�
"

u "-' "L çar compareça neste JUIZO em o dia e

feliz exito.
. , ,

a essas cidades exportando galli- metro 86, tendo de frente D8 dita hora acima declarados. E para constar

Resolve�l, .

portanto" parttclpal·o
.

a I nhas, frangos e perus para Nova- Estrada 25 metros e de tundo 'iO se passou o presente que será affixado
Real Academia do Medicina de Londres, l York e até para S. Francisco da metros, confrenta por um lado com no logar do c.-stume e mais duas co

que responJeu.". prohibindo-Ihe o em-!, da California 0-racas [. admirave!
terreno. ,de Otto Ki\semodel e por piAS uma para �er ptlblicada na 1m-

P'e o de re1nedzos "ecI etos! ' b outro com dItos de TI'leo'!l)I'O !'I1or-I g, " '. '

.

d d
'

ç E
' - - 'prensa e outra para ser affiXfltia na

_� I teIa e �stradas e leno dos s- genstern, avaliado por (450.000) porta ela casa da camara li: Campo
M:L\.NI�LA. I tados-Ul:ldos. Q1Jatroeentos e cincoenta mil reis. Aleg-re: Dado e passado n'esta Villa,

Dizem das Flltpplllas: I O ultimo recenseamento dava Uma casa cOllstruida de tijolIos e de São Benw, 19 de Novembro de
» Ha i;lcessantes combates nas ilhas

I para a fasenda da trallinaceos es-
cobrto de telhas com '1ma porta e 1900. Eu Luiz de Vascencellos, e6cri-

Visayas e Lnzon e peleja· se diariamen-/ 1
-

. 9 'O
b

r h quatro janellas de. frente, sita no ter- V30 o escrevi.
te mesmo ás portes de Ivlanilla. Os, ta popu açao. ,.00 ,ga!lll as,2.000 reno aCIma descri-pto, e ava [iada pol- Malloel Pimentel de Ba1:TOS Bittmcourt
americanos toram hrçadas a evacuar: pcrus� 5.000 ganços, 10.000 patos (2:200.000) Dois contos e dmentos
varias povoações. Os des�a�arr.e!ltos ge j

e mais de 100.000 frangos. mil reis; CU}OS bens farão, palté:��_ �_��i!PQJ�.����"�_�'
Camannes tiveram de retirar par:.! nHO, ._______

delles separados para pagamento dos·
-

. .

serem tn�cidados.. Em Laguna,. tres! A lnáluenza credores e adjlldicaJos ;·w inventario Ao Publ'ic'o.
comp<l.nr.las amencanas foram dcstro-j E.' h' .' d N t d S·

ante Frederico Guilherme Zirnmer.
cadas pelos tagalos. Aguinaldo r.pr!-! .

xtléb Imos
_

as » o.as e- .c�: parte dado em pagamento da meia- O abaixo assig'nado> para os fins dr;
S10nOLl um destamento de 200 amen- I

enCla« do, ",101 na! do Commerclo çao deste, e parte dada aos b-erc:ei- r direito, vem dedarar que teu(lo sido·

c,anos, desarmando-os e dando-lhes iii 1 O seguinte; ros Hugo Zimmer, Theodoro Lil11-1 const.ituido em 3 de Novembro, do allIlO

lIberdade. I Nc momento actual em que a mer e Paulo Zimmer, de suas legi- Pl'oxirno nlld{) pass<1(10, bastante proen-
N I

.

q t 11 zes �1' I timas n�aternas (; sao levados el-,l /rador de Frant.:ista 'l'holllazia de., La'�'L'-
?S u lImos. ua 1'0 I e ,em '\,1ll- I influenza cstá fazendo victimas em

lo"

dana0, 0S amerIcanos perderam 268; . hasta pi.!blica para serem arremata·' eh, com poeleres llnra tratar de todos
oe os filippinos 105. tod?s o? lugares damos uma recel- dos por quem mais der é maIOr lal1- fÜ's sens negodos, (leixou (le ser proeu-

Os insurrectos nã(, acceitaram a am- ta mfallIvel do dr. G. C. Ro-sa, da \,0 ot1erecer; o requerimel1todo i� rador da mesma. �.l1l'''. em 5 ele Junho
nistia concedida pelo general 1\1ac-Ar- Liglaterra; publiGOU elle um impor- ;'entariante� do herdeirO maIor Hu�o I do torrente an�o tonforme carta e do
thur. tante estudo acerca de influenza Z\l11l11er e do credor Hypoltecano I

t�llmento por n11111 firmado em poder da
______________ ,

'

. A .', d 'd' ffi _

Theodoro �orge)1stern; o primeIro allndicla D. ]1'rallá-:ca Lacerda, ficanr!o
UM MACACO. l na mellctl e o,s I eme lOS e lca

pae düs chiOS menores Theodoro desta fOl'rna isellto ele toda e qualquer'
No Tram;vaal, antes da guerra, ha-I

zes par� combate-la.. . Zi�11mer e Paulo Zimmer, p::!.ra que resp')llsabilidacle. (lesde a data em que·
via um macaco que e::-ercia as lul1cções I

ConsIste o rer�edlo em cozlr:nen- ']
seJ� o prod�ct? per�'õ'n�ente á estes deixei de se'r llroeurador d'aquelIa Snr"_

de o'uarda em uma lmha ferrea e que I to da caneHa em doses repetldas dOIS ultlmos, r ecoLhldo::. ao cofre dos OàIDPO Alegre U de Novembro fle 19.00.
ti , " ) .

de certo voltará para o emprego) logo f afim de saturar os tecidos e matar O,rph?O, em. virtude de nào poder .. ftu.... im tlll Sih'a Dialli.

que terminem as hostilldades r d d ç 1:1 d
dIto inventarIante solver as dIVIdas,

,

.

10 gerrnen gera or . essa .te re e" '

d �
. .

O dono que recebIa o ordenado,
I _.

_ '-o . I
concor allas.,_ no Inventa::-I� e para

tinha-o ensinado a manejar o J1SCO da ollgefYl mlcl�blana. I as quaes forao parte dos dItos bens·

estação e a agitar a bandeira signal., Nas pnmelras 24 horas tome-se s,erarados, deven.do a primeira praça �}�

d
'.

d 1 t 1 d 8 d %'\)\NNA {ê!�O{Ra:));'CR,

O macaco, quando ouvia o toque da I meia. onca e COIZlmento e canel a er ugar Da Ia 2 , a segun é! no "1<',.<-<;,y" Iv

campainha electrica amlUnciando a· de meia' em meia hora ate com- 29 e a ultin-:8: !lO dia 30 acima de-. E
approximacão do comboio, corria logo I 1 t

.

d' A t' d 1t' I daradtl. h para conl·ec:melltn de ,., 'II' �

a fechar a' grade, ia procura: a ban-[ p
e ar; seIS os�s .•'"\_ par Ir a U· 1- toelos mandei passar o presente para �OÃO D>I: �IJY(A 1�\VBAS

delrola encarnada dava o swnal de ma dose tome se de duas em duas
I ser affix<-ldo no I llv,a r do costume, I _

.. _

corneta e abria o disco. b

horas, ate a temperatura tornar-se I e um copia deste para ser publicado dPal tlclpao. a todas as pessoas'
.

Durante este tempo, o dono fumava normal.
I pela imprensa. Dado e pass��do nesta e sua amIzade terem contratado.

tranquillamente o SE.U cachimbo. Finalmente deve em seQ.'uida Atlla de S. Bento, aos 10 dias do càsamento.
_------------------ d

. .

. _' "

4
IJ)" me7. Tele Nl)Vembro d� 1900. E,u L':llz Camno de- '7V'ove"l1.1:bro de 19,00,.SU L DA AFRICA

a mm.lst! ar se o cozl,ne.nto vezes de vasconc1los, esclIvao o escrevt.
r ,7 v'\...

O grupo inglez da Conferencia da Paz �or dIa durante d.ous_dIas �onsecl�-I (assigr:ado) Manoel Pimel/tel de Banos -="..._,___.-"'I""'-'..., ...."''''''''''''',,,...,..,._

adoptou unanimemente para ser pro tIvos. Esta medlcaçao fOI expen- EztienCOlt1't.

posta ao Congresso da Paz, reUnIdo em mentada por esparo de 8 annos ---------------- f" IJT
.

q___,:l\T::1 10
Paris, a seguinte resolução: com resultados esplendidos. E l' 1 1 N

10. O governo inglez recusou todas
� cnta (e praça r a semana pas-

as propostas tendentes a submetter á sm.....- '"'"""!'- O Düutor Manoel Pimentel de 8arros sada entrou no

arbitragem o conflicto da Africa do Sul. Bittencourt) Juiz de DJrcito da COl1lélJ'- meu P o t r e i ro
2°. Os gOVf'rl10S das repuolicas sul- Publicação. ca de S<lO Bento, i .

um cavallo des-
africanas, pelo contrano, aceitaram a

Cumprindo a determinação de S. F aço saber ao" que o presente editalll conhecido e co-
arbitragem e continuam a solicitai-a. de praça com o praso de :2 ) dias \ ir- !

P t t C
.

t
-

I Exa• o Sr.Dr . (;overnador do Esta- .-, ..........== -'===mo até ag-araar an o, o ongresso ln ernacIOna em que o oft1cial de justIça do JUIZO, I -_
da Paz vê-se obrigado a formular o do e em additamento ao officio Cal los Engel �ervindo p0rteiro dos éH!-1 nao foi procurad,o, publico este pe-
seguinte juizo:

. ,

cIrcular do Dr. Inspector Geral da ditorios ha de trazer a publico, pregão I Ia imprensa. O respectivo, propr;e
lo. A resp,onsab�lldade d� 5u.eq;a llr1strucÇãO Publica de, 27 de Dezem- de

_

v'!nda � arremataç��o. a �Llem nH,lis" tario pode levar o .cavallo pago as
actual cabe so ao ooverno blltanm�o. bro de 1898 fa�o puolIco que são dei, e maIOr lanço oflerecel) em o lLlaldespezas do portrelro e do atl11un-

20• O emprego da força, desprezan-. ' ," Ia do mez de Dezembro proximo \'in-I
.

do-se a ar?i�r�ge�) constitue um crime obng�dos a fregel:tar es�olas todas I douro, as 10 horas da manhã, á porta
CIO.

contra a clvlltsaçao e contra a huma- as cnanças de maIS de o e menos 1 da casa das audiencias do juizo, os S. Bento, 23 Novembro 1900.
nidade.

.. .

de 15 ar.nos, de idade, cujos pais, bens abaIXO dedarados, pel1horados a I ,(f..//lJ.J?/e.G.
3°. O procedImento do governo :n- tudores ou curadores residem den- Guilherme Seiffer e sua mulher, para l ff

dglez, desp�ezadnd(H) as recommendaço:s ,tro do raio de 3 kllometr,os distaF1� pagam:nto da hypotheca e custas

da�.
Estrada Ria Negro.

a convençao e aya 6 empreganao

'I
execuçao que fbes n,ove o credor hy-

a força bruta para, esmagar as republi- te d� escola". _
pothecario João Schrssl, cujos bens são ��9-

cas sul-africanas, e e deve ser con- Dessa obngatonedade sao dis- os seguintes: Um terreno. com casal. ���
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