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Perioo imminenfe
Noticiam, o f:! [ornaes de Join

ville o apparecimento de vari:
oaeasos de variola naquella ci
dade trazida por viajantes da
E, S, PaulO'Rio Grande, tendo
já a terrlvel doença vicfmudo
algumas pCSROllS,

.

Não sabemos si existe Aqui
'Delegado da Hyglene que to'

.. me providenc'as para que o mal
não nos entre em casa,

Na falta delle, deve sem du:
vida, existir autoridade fi quem
incumba VeIH!' pela saude pu'
blica e que trate de Impedir a

entrada do repellente morbus.
Não ha aluda, felizmente

'.'.
'; motivos para alarmar, mas e

.... sempre melhor prevenir que
lastimar,
Si á autoridade compete to'

mal' medidas que salvaguardem
a sande do povo. deve este,
todavia, preuruniree, adoptan
do os meios preveutivos fJn� :1

aeiencia aconselha.
E no caso) nenhum mais

faeil nem mail'! seguro' do que
.. a vaccina que está ao alcance
de todo�,

.

Não DOS descuidemos pois.
Vacclnemouos e vaceineinoa
1108S0S filhos para podermos
sem l'éceio ê'llfrental' o formida'
vel flagello,
ot::::::> __

o nosso Codigo Penal ue texto toi mudificudo parn es'

1890 limita.se ri prohibir a re: te outro: "Andita vel visa inter
velação do segredo profissiu' cnraudum , 1I1"i, reipublicac cf'
nal sem esmdur as posslb i li.la- 'fel'l'i intersit, sileutio SUppl'('s'
des lezaes por meio das quaes surum". Foi baseado neste
a mesma podese dar, ASRim, texto que I) Cod. Penal Iruueez
ao artigo 192, declara: "He' estabeleceu a condlcção-' 'ró
velar qualquer pesaoa.o segre. ra dos casos emque a lei ohri'
do de que tirei' noticia, ou ":0' ga os médicos II se eoustltui
nhecimento, em razão de oFfi' rem denunciadores", '.' ,

cio, emprego ou proffissão. Na nossa fnculdadé de Me'
Pena-ele prisão cellular por ,Iidna os wtdictls' pronunciam

1 t\ 3 meses e suspeusâo de em latim o juramento, cuja tra'
officío, e npreg» Ou profissão ducção e a seguinte: Admirti'
por 6 meses a um anno." do no interior dos lares, meus

O Cod. Peno Italiano é mais olhos não verão o que ahi Se

explic.to, PO!!05 cstahelece no l/llssal', minha lingua cnhll'á os

art- 1(j3: "Quem quer que, em segredos que rue forem confia:
razão do próprio patudo, offi- dos, e meu estado não sel'vil"t
cio, profissão ou arte, t onhe- par'a corromper Os costumes
eedor de um segredo, o -revela nem para favorecer os crimes"
sem [nsta causa, podendo oc' .' Esse jurumeuto é pronuueia
casiouar dumuo, é punido do com toda fi solemuidade,
etc," após O que, o medico que o fez,
A nossa legislação, portanto, sente todo Q peso <la "responsa

sobre o asaum pto, resente-se bilidnde que aesumi U perante
duma ralha gruve, não l,l'even' a sociedade.
do os casos em que a revelação A esta incumbe Agir, para
do segredo profissional se pode seu desnggmvo, punlndo o fa'
dar sem que isto constitua cá- eultatlvo, itempre que este faltar

com o prometrído no acto de
ser investido tias suas func:
ções,
Por falta de espaço no pro'

xtmo numero trataremos dos Ii,
mitt�s do segredo medico.

GUbi&J'to de Lau.'IeJ'da

Diario da Manhã �

Clrcularà tmpreteri velmeute
no dia 2 de Setern bro entran

te o grande matutino carioca
"Diário da Manhã" jornal im
préssopeloa processos mais mo'
demos ainda não introduzidos
no BI'R:.il, com supplementos
de rotogravura, trazendo além
de excellente collabornção de
escriptores naclouaes e extran:

geiros, iufnrmaçêas telegraphl:
cas e epistolares optimas e utí:
liesimaa informações que íute
ressam ao commercio, à indus'
tria e á agricultura e ao publí
co em geral.

•••

PALI'1'OS A :MERICANeJS

"GRANDE PRIZE"
Caixinhas com 1000 pa'

litos
Deposital'io& Gar.e� Ôr' Damaso

Paraná - Santa Catharina

Caixa Postal 293. CURITYBA

�

Segredo profissional
.A qualquer pessoa ai' quem

um facto é revellado earn a Nn Inglaterra, quanto ao se:

eondieção de guardar sigtllo gredo medico perante 08 tribu'
sobre o mesmo, incumbe a obri: naes, domina a theorra de

gação moral de não denunciaI' rrhaylol', na fRita de legislação
o a outrem, sob pena, d e o eí;pecial: "N ii., lia segredo me'

fazendo, cometter com isto dh:o pel'uute os triblloa�s", Os
uma indiscrição. • inglezes, adoptando el:)te priú'
A pona, neste caso, nom"lue cipio. revelam bem o seu senao

.

,"
se pune ii pessoa tndiscreta é de justiça, pol., perante

'.

esta,
de acoimaI'a de '1mexr.riquei' desappal'ece ó interesso iudi.
1'80" perante o publiéo, 1nva1i' vidual para pt'edominal' uni'

dando'a par'a o serviço das camente o da sociedade abala'

confldencias alhdas... da por um cri.ue,

E não s.ei de mai6 rigorosa Antigamente, era o segredo
punição do que esta,. principal' profissional simpleamente um,
mente �para. as mulheres fala- dever, como se ji1fel'e do jura'
deií-as, e que tem obl'igado a mento est�belee.ido por Hippo'
muitas, por desgosto, a entrar crates: "Vit' 011 ouvir no exel"

para o convento .. , �icio �le miuÍHl al'te, ou mesmo

Mas não cogitamos clqni de fÓl'a do (1.1eU mln�sterio, no com'
tal thema, por clemais <limeil mereio dos homens e que não

e extenso para ser tratado devel'à ser divulgado, eu ('011"

n'um simples artigo de jornaL. siderarei como coisa secreta e

Encaramos Ç> aSElumpto debai' calar'me'ei",

xo do ponto rle vio:;ta juridko, A Faculllade de MeJ'lCina
onde a logica das conc!u$ões e de Paris syuthBtisou este jura
a autoridade dos conceitos fi' mento nõ segninte texto, latiso.
clftn a; cargb:de eminentes le' "Algrorum arcana, visa, andi,'
:gisladol'es' de diffel'entes pai' ta, intelIecta, e1imi::!ct némo."·

Depois de algum tempo ozes,

, /i

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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De ordem do sr. Superin' .�..
'

Vil das malditâs febres, maleitas e stlzõel1, poia, j� Itendente Municipal levo ao co o.�. 83 encontra·á venda em toi.l.<t a plüt� o D.1ais efficaz
.' .'.nhecim ento de todos os inte' 'AS> ffit;lio de combRtel'3s rapidamente,' .

.

,

I'csi3ados que dmante todó o t� Não lia mais febres! Não ha luais. s�zões! I'mE'z de Setembro SEn'à cobrado ® é o grito ,que parte de touas as bocclllll depois q lle
'

sem lllulta nesta; r!'besouraria Effi. nppa�'e,cemm as afl1madas .,' ... .' "
&J
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d2:l ""o phnft'naceuticc ,; ,

' . ®\'laes e terrestres e, findo e'lte � Ba.rreto Prbno &ti.

prazoo respectivo il1lpoBtO 80 .,� Estas piluI a):! constituem. o·· mais soberano medica' ®serà recebido com multa de ':tª mento para ql!1aly'uer quahdade de lebre.. ..., �10 010 nos pt'Íi1leiros tl'ez me' F� A
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No:tas'BeHgios'�s Blumenau, em 12 de Ago&'�. .. Gaspa.r ....
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s. C.a.·tharina ..
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Otlnit�-fejl.'a, á.$.,3..• J.,2 d�, t./iO'.'
to de 1925. crlJ' A' venda em:toda a parte . .�'IZ I L' 1 7 l,:r 1Z' \ASl.' llepreseutantl: nesta' cidade Antoni4,ll Ç)....\ Figue.ilt"edo ....Nl1de) t1oul'rinà chl'istã, na egrejll '.
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Nofas' di\íeps3s
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.

Estafetas do' Talegrapho,
Fo] spresentado no Senado

um projecto !11IHH!HlHi<) restn

beiecer o quadro dos estllfe:tnf;
do 'l'elegrapbo, com vencimen
tos fixos,
O pl'ojeeto faculta aos actu:

fies mensageiros o augrnento
de diária até g$OOO, com direi'
to a aecesso pam estafeta de
classe,

Um 'l;Elrneh'o carIO.

Ha tempos' falleccll em Via:
mão um 1'1"0 estaucielro, o SI'

Coronel S(jJ'npião Jo�é G�I.l
lart, deisaudo uma respeitavel
bolada para, OS seus herdei
ros ..

.Afim de í[ IlC .

não hou e esse

descontentes (I Coronel f ez o

seu testamento uão 80 esque:
ceudo de ninguem.

Foi P.COl' porq ue dois cunha'
dos . julg;(ul(!Il'se preindicados
por algumas (b,:)P()8iç�ÕeB ao teF.f .

tador propuseruu: urna acção
de nullidade elo teatauicntu,
obtelli!ogauhn de causa.

Erul'E:pl'esalia o lnventarinir
te :Sel'apiúo Filho, processou
um dOA antores por (H'iIHe de
furto .de um terueiro peH(mcen.
te no espolio.

Couclueos os autos ao .Juis
este impronuueiou o accusurlo
e condclllllOU o lUventnl'inute
ao pagamento das üustHH, au'

dando a eOllsa por üiucoentu
e seis (WU tos de róis;

ExpO!Si:iQão do leite e (]fod'
V:!l�,OS.

.

HeàliH�H'·se·{\ na Capital Fc"
deral, de 12 aSO de Outubro

p, vint1ot1ro a la, E:qlOSição
Naeioual de .Lejte e ,Deriva'
dus.

---;......__._

A�l3umulaçÕe$ ll'em:a.me'
·'.l'adas,

. (,)S ín'lustigadores da po1i'
cia nortí:\'umerieana descobri'
ram fiue o COI'queI' \Villgray
chefe. dQmittido d'a Divisáo Fe
deral de Narçófií::Os e trez au'

xilifl);eS venI1i'lI).1, quando no

d esmpen!\o de suas fUrlcçõeli!;,
.d.rogi�8 !)Od\1RS aO J pesl1loal do
baH lond da ci\lade, ganhando
com i'lsO milhões de dol1ars.

E�'CR" '·"7'1""·M NO'S"",':!J SJ::i. ':c ,: li, J,' . .... :

"VE\üHn ',Ih' a bondade de
reclamar seu cor.ceituado
iorua! cnn:; 'é, ::J con ti n uns cor

rerias de ,,\:.;;; na priucipnl
via desta Mie .•JÚ não 'Se
pode aml« lH'larl�'a.15 de Nc,
verubro f,i' correr o risco de
ser atropeliudo. A principio,
quando aSuperintendeucia Mil'
nicipal fez publicar n'A OIDA'
DE U111' aviso para cohibir o

abuso de certos "chauireurs"
mandando reduzir dentro do
perímetro urbano a velocidade
dos autos, aífixaudo até AVI'
SOS em certos pontos da eida
de, podia transitar'se mais .li
vremente' sem receio de asfi'
xia pelo pó .. ,

Que é do sr, fis�ul?

Lanço, pois, esse appello ao

IH', Itedu(:toI', na esperança de,
com as providencias que soli:
citar daSuperinteudcncia nesse

sentido, não contiuucmos su
'

jeitos ao ahiis» desmedldo dos
"chauífeurs' .

Peja publicação destas
linbas, muito Hg1'tHlec(�

Um constante leitor.

'SOCHeDAI) [�
CQMMgn,(1IA.L

Uomposta dos BI'S. Mario
Nogueira, Dr. Antonio (lar'
cez e Damaso Macedo Hibus
(loustituiU'se em Curityha, it
rua ;José Bonifacio !l', 10, SOO

}lI'ado, fi finna COUllllercilll No'
gueira, Gl:lt'üez & Dllmaso qlle
se dediea ao rarno. de repre'
sentações em geral.
Agradecemos á nova firma

.9. gentil communiüação que nos

fez.

Edital

"
-" --' "', .

li eratura escol hlda
� e quaside graca.-+-
p

�

.

bADA' NUMERO DO tIHOIVfANCE>JORNAL"
PUBLICA UMA OiBRaOOMPLKJ'A

CUSTA 'APENAS 300 ltEIS
No intuito dediifuntlir fi boa leitura, esta pub licação quinzenal tem realizado

um verdadeiro milagre, o cle facilitar o. grande publico JJr;lsileil'O obras que flté
hoje so poderiam sei' ndquir+das nas livrarias por 5$000 e (\$000 carIe, volume;
e algumas que não Se encontrnm traduzidas cm portuguez, pala inacreditavol
quantia de 300 réis. Até hoje já foram publicadas as seguillr,es:

10 numero-e "A Criança Abandonada" de A Gaudete "Curiango" de A f
f'ouso Schrnidt; 2--"0 Dr. Coppellius" de Hoffmanr, c "Os HUlnildes" de
Vicente de Carvalho; 31)-"0 .Capitão Veneno" de Pedro A· de Alarcon; 4(1-,.
"Canto do Natal" d� Carlos Dickens e "O Outro" de Edgard PO[�; 50-''lJ,na
Paixâo Romanticn" de Joaquim Manoel de Macede e "Harmonia" ele Affonso
Schrnidt; 60.":' "Vam'ls com Elle". ele Henrique Sienkiewichz e "A Bolsa de
Sedu" de Joaquim Manoel de Macedo: 'l0-uA Senhorita Primavera" de Paulo'
Marguerite; 8o-"CornEllia" de Miguel Ccrv:tntes e ."Selvagc,u" de Vicente de
Carvalho; 90-"0 Polo em Chamas" de Heitor Flelcbmann,: 10s-"Brullllls"
ele Lorenzo Stanchina e "O Attest�ld() de Obíto., de L. T. Meadc e CJifford Ha'
lifax; Uo-"AveiltúràS de Martin Burucy.. de O Henry; 120-",\ Mestra dei
Bairrn., de. Edmundo de Anileis e 130-"0 Medico Louco., de Lconidas An
dreleí].

B.ssignatlll'l1 anuual (24 numeros) 8$000 para
qualquer ponto dó Paiz.

Pedidos .a
HA ECLECTICA" - Rua Boa Vis'

ta n° 24--Caixa Postal 539 -- S. PAUI.JO.

Hotel Brasil o cidadão . Pedro' Antonio
Martlus, Sub'Delegudo de Po.
licia do l!;stl'icto do Iudayal,
Torno puhlico aos proprie

tarioa de eachorroa, que e pro'
líibido telos solto« nas ruas e

esrradas deste diétricto, devido
a' hydrophobia gl·assante.

.

Os cachorros que d'ora em

-leaute forem encontrados soltos
nas ruas e estradl,ls, serãQ mor

tos.
.

ndayal, 8 ele Abosto Je lH25
O Sub'Delegado de Policia

(rzssig) Pe,fro Antonio Jl1artí,'J

ALAMEDA DH.. BLUMENAU

Propriciarto: ANTONIO TONOLLI

Excellente cozi Ilha, Especialidade em

comidas iwliilll;!S,
.

Vinhos nncionaes e

�!xt.l'al\f�ciroH. BOltH quartos. Pr(�I.�üS' 11:0.
alcance de todos.

Asswio. Ordum. Presteza,

�".__ . ._ ••��.__ ," __ '�_" __ �_'V, "'�.

3o't'C\.�s �\t\\��\ .

Advogado

cl'irne, áucl, conmwl'cio

Reflid�l1cill: - IIO'l'f�[, HRASIL

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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. '--'Pelo ielerrranho 1 n�"�,"gens pre�t.das ao paiz usar'em alguns joga<1ores do I timentos finos, o qne ,iif,llIioa
& fi visinho e nmao, que tantas "tearn" do prejudicial e ineffi' também que ainda ternos muita

provas de carinho e amizade ciente iogo individual. gente "que tomou chà em pe'
nos tem dado, resultando que Em compensação, no "team" queno". .

o pan-iotism« do po;ro urugun: visitante � defesa em excel: Acham'f:le, pors, de pnrabens
yo iguala ao do povo. brasllei le,nte e a lm,hu l:Jtac.aute hac,a, todos 08 elúbes que tomaram
1'0, s?ll1,ente, .uais combinada e d,lS' parte na testa de DOITllugO,

eiplinada que a do adveraarto.
O "reazn" local tem um excel:
lente "oenter-Iorward", com

óptima distribuição e rapidez
de passes e "drihhlos',', que ..Remoção •

muito contribuíram pata man: Foi removido de S. Bento
ter o seu "teani' no ataque, a para Indayal o A�ente Ftsoal
ponto de dominar qU381 por do Cousuuio sr, Erich Gael"
completo o adversarío. tnel',

'I'erminado este jogo, que foi
o melhor da tarde devido á

óptima "performance" de a ur

boa os "teams", eutraram em

campo as equipes dos Caveiras
e Az de Copas, compostas de
elementos princip'antes no

"Foot'Ball" local. Por isso, foi
um jogo 'lue causou hilaridade
na ussistencía; divertida com

1;1. afobação e trambnlhões dos

jogadores, Estes prornettern,
contudo, priucipallllente ove,

loz Bitú.
tOBO, Terminou o ioga, que foi só

rI'· I ···.1 4(}
,

eve ogar o pnrnerro Jog'o, ue . mtuutos para os dots
que foi entre II Brasil F. C., tempos, com a victori i dos Cu'
desta cidade, e o rrupy F, C" veiras pelo "seol'e" de iso-

-O publico acom pnuha .corn de Jnrnguà, termiuaudo a vi' Fiualmente, entraram em cam

muito interesse a discussão em ctoriu do club local pelo score po as equipes do Blumenauen
tlJl'nq da lei do inqllilillllto na de Bx2. tlC F. O" tlestll eidtule, e o S,
Oamar», cuia votação éincerta, Iroi um jngo hem equilibra' C. Paysanrlu, de Brusque
devourlo ser npresentadoe ama: do, uotandoae que os dois O "tcam" local porteu'se,
nhã informes fi respeito pela "teams" estavam em perfeita como eril da esperar, (la altUl'1:1
Commitisão de HiuHllÇHl.l, forma. das suas tradi<;ões, não desme·
-liA NOli,;ia'1 pl1bl;�a floh; Nos príll1eiros minutos do recendo, entretanto, do seu

telegrauHnas \Im de Pnl'Ís 011' 1'. tempo, conseguiu o rrnpy adversarlo, q\ll1 desenvolveu
tro de Nova York, a7fírmllndo lima grande Vftntllj!em sobre um logo bastante efllcaz.
que a nWlsão argentiníl u(1qui' o adversario, pois· ab!'jn o Durante o pl'imeiro tempo
riu d uzen!N! cu;;.is metl'alhatlo' scaJ'e, marcando um goal pal'fl não conse·g'ubI nenhum dos !con�
ras e muitas mnniç,ões, Intor' suas COl'C::I, tendol'es Sobrepujar o auversa'
mam tambem a compra de 8 Reagiu con}" energia O team rio, resultando, por isso, um

avióeH de bombardeio á i'Hnf' !oud, 110tauclo'se na linha c1iau' empate de OxO. Mas no seglln'
tund anel Ail'plane Oompany teiJ'a um grande esforço dos do meio tempo, desenvoh'endo °
Ltc1,,: jogadores para marcar o qoal local jogo eHiciente, obteve
-O Senador Paulo de de empate.

"

para as suas cores a victoria
FronHa pedio ao senado a c.on· lt}LU consequencia, passou a alt�e�lld�; yasando po�' 3 ve�es
vocação de UIU sessão seel'8tH pllgna a se travar no campD

o goal do adversarlo. AElSlm

para tratar da representação do team visitante, cuia defesa terruinou essa brilhante pugna
do BruF3il nas restas do Cente' fez pl'odigios f.Hll'ã s!ilvar o qoal com a victoria cio Blumenàueu'
nado Ul'llguayo. O Senado ne' das perigosas investidas brasi' se por 3xO,
g'ou apoio ao requerimento' O liellses, conduzidas m�gistl'al' Foi uma bella. tarde spol'ti:
Senador li'rontín expoz entãO mente pelos excellentes tor' 'la a que offereeeu o bympathi'
o ll10ti IJO que o levara a fazer wCl1'ds André e Emílio, Afinal co clube dascvrers alv.Í'l'ubl'o
I

' , '

ta. pedido,. dizendo que o com um penr.tlty mal'cítdo ('ontra ao puhlico desta cidade,
Oentenul'jo do Ul'UgllHy lem' o rrupy, ficou empatada J par; E é para se sa:ientar, como

brava O dcsmem1:H'lHnento de tida, termlnançlo assim o pri' exemplo, a ordem e a calma
.lIma provinda hrasileira e qUH meiro tempo, No segundo, fez com que se eondl1zirarn osjoga'
!:Ião el'ajus�o se fizesse oBra o clubevisitaütemais U!111lgoal' dores de todos os "tefinlS", o

si! representar lla'luelIa cele' e conseguiu o local dois goals que prova tambEnn) por parte
bl,'ução. afilbos por' ·penalty". O jogo dOEI mesmos; a bôa cOUlpl'eheu'

:Replicou O Senador Azere'. foi I:lempre mais favol'avel ao são qn�. tem o lindo "sport"
do entre applauBos geraes di- Brasil que, ai não augm8ntou bretão) Pratic.al'odcbsamaneira
zendo que eram jL1Btas as ho' 16 ('scóre" a seu favor, foi por é mostrar pÓft edl1caçãi) e 2en'

Fpolis 21-

-Falleeeu em Tubarão o

Vio'IH'jO de Imaruby Padre
t>

. ,

Antonio MaHnas.

-Esü\ sendo assentado o

assoalho da ponte Independeu'
ela,
-O deputado Alvaro Cu'

.
tão estreou uo Cóngl'esso Ia:

sendo o elogio íunebre do em'

geuheíro Gonzaga Campos.
;..._l!"'O\ removldo de 'I'rom:

.bU(lO para 'Rio do Cedro nesse

muuicipio o professor Frede:
rico N avarro.

=-Será lC'i'arla à scena bre:
vemente tt burleta "Não se

mexa" de Clementino Britto,
em beneficio da Maternidade,

lUo 20
-A legaçáo hespaubola des:

mente a noticia (lue circulou

hoje em Paris de ter havido
um.attentadu contra o rei da

.
Hespanha,
-Seguiu houtem 00 "Purà ,

para Muult;vidéo 11 embaixada
.

especial chefiada pelo StmauoJ'
Lauro MUller,

Foot-Ball
----._

Com.nemorando o 5'. anuí'
vorsario da sua fundação, rea:
lisou o Blumenaueuse F, O,)
desta cidade, uma bellissima
festa sportiva, cuja Iemhrança
serà seru pre grata a todos que
a assistirom,
A) S 2 horas da tarde, no

:�ampo do clube de Gymnas'
rica, COCl1éÇOl1 um animado tal'
neio de (oat·ball, no qual to'
runram parte elementos daqui
e de íôra.

, L\. tlssistencia ern a mais
nU,l\Cr081l e selecta poss' vel,
"t . 1 " tOl'ceUUO em ermos, sem

offeusa aos jogadores, o qne
deu ás partidas realisadas unI

aspecto verdadeiramente nmis.

Varias

RaciUio8'I.'Ião.
Em a noticia da visita á fa'

b,l;ca de Chocolate dos BIll'S,

Hottmaun & aia, escaparanr
n08 os nomes dos srs. Major
Fraüeiseo Margarida Presidente
do Conselho e'Oe1. Pereira ne-.
legado Especial que tHi-,/,bern
ali estiveram,

-i-

Onomastico

Festejou a. I G o seu dia oUO'·

mastrco o Revmo. Frei Jus:
quim do Collegio Franciscano
(Festa cidade,

���-

ANNIVERSARIOS

Festejaram fi. 10 A Senhori'
ta Nemes in Margal'ich�
A 15 - -A Exma: S1'&. n.

Eugenia Abl'y, esposa do sr,

Otto A Ul'Yi fi Exma. sra D.
Elisa Margarida, esposa do sr.

. Maior Francisco Nta rgaridll di'
g'110 Presideute do Oonselho.·

A 17 -o sr, Pharmaceutico
Paulo Oncken.
----���--�

OBRASDA MArnUZ
Acham'se muito adeal1tadas

.

as 01.)1'8"8 da Matriz desta. ,li,
dude, a�hando'se quasi cond\ll".
da a pintm'a do tecto.e· pare'
deR, já estando coueluida asa'

christia.
.� .........

FALLECIMENTOS
Fallel:€lu no dia 15, no lIas'

pital Santa Cathar�na a. sra,

Emilia Kegel"tia dos srs. AI'
berto e Oswaldo Múellmallu,
-Oecorreu no dowiogq Hi,

o traDSpa"1Se da .

sra, flértba
8cheidemanteI, esposa dó sr:
Feliz ScheidernsIltel,
-FaUeceu ;em. Itaiahy{ se'

glmda feira ultima, a sra. N�lly
Assebu.l'g,. viuvn do EH'. .JoãO
Aiilsebllrg, e clinhadªdo sr Fre'
derico Schadrack,. commel'tÚau'
te nesta- cidàde.

.
.

.

Pezames âMJamilías eniuctatlàs
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pura cclleções, Enorme e' escolhido
f<Orll1nentó 'de sellos, catalogos,
"ll),uns, lentes, pincas ele..

,

Quo lquer coileciunador '. pd"itr:t,
visitando é!t� casa, COJúl'i\JPllatnr
l\'1'l,lI.;li\ coHec<í!'mó. .

,. . ,
.. ,!

A �� "i:�r) Ü rr), ,,,[R;,t='!t !f"'� i f,':,
P""1;. � • (A D CA C . .%. fi .r ct.

Jo:Ü(' gn'711 pl'CeiMl
oHis;ial. SEIBT p,,:Ç"fANG "-:;'

'.'b.. \.J ' :",.::1 L,.

'r, ,
•

Q! i'!"IJ �l'l'�' \!(,pu,Q"b 'n U, ,Ji!
Subida -._�Bfo d:ó

�J<.'.co\J CU;)·\�::,vo
P.. reco '·�1'as 1,>"'1"'"''''11'''''0'''''.a.,\�"rV '" 1.1."" X ,:;J..�� • .')�:.>I,�,��.... '_ ....'h

i:�iO: 110 'Sul
' " lÍ1!)ÜOO

LmM,l
'

SS:;fIOU

.Horario
,

Pilr k: dCPIÚfl '"b cll('l:;td�, do t!'cm;;"

IS h(!t'aL�; " chega flPl ::> bt"Í'Lb dü. i:nnll!1f{ ..

,

As, quarta:; ,e Il'olllingo (tOi 6. !rO!'i19.
Aato+-Línie

�UU!DA-"HIO DO 'SUL
Jacob Dalfovo

.

'I.;:thrpl'cisc:
, .Hiu <lo Sul':: "

LOUlt(1,'
"

,

.'

F;dll'phtl� .' .'

:\h1'al)1-1'., Snhída,' nach Anltntlf't. lb�I"Z{"1�(;:"
um I; Uh; ,!lal'hrtil'llo', .:

'

'.

:\ii�J.;;1'1)'�il�3 '�l'�':l, tS�;);\tll;I����' 'nrn' 6
.. ,

Hnn: São PÜHlo o,t'fet'cGf:.l!l1 seu gnmrle
O()l'·�{') <I I," 'I f'l A I' 1"1' ,,,,

..

[fI' 1
I, ... k) � (.'-\ ,01' la :. hZJ. 1.

(1i' opt:imD, f111Alidade," f:;hl'ícndas Clll�

búu l\ll1lo . ./1' pedido tombem se oolloca
I

j(;Ül'eil'ôs' imtH'e [Hás únril, as 1"11"1" ,,'
,

" ,. "J ,.::, di"S.
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