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dente da Repuhlica, cumplícidade; e por esta seria

Após o descerramento Jo processado desde que o crime
quadvo que se achava coberto fosse descoberto.
pela bandeira nacional o sr,Cu' Corisideraudo ...• o assumpto, Fabricas de tecido de

pitão Thonié Rodrigues digno Afranio Peixoto spreeenta os algodão,
Commandante da Companhia pontos de vista seguintes: I) Uma estatística recentemerr
fez uma bella allocução explícan Interesse do doente pelos. se: te feita pelo Centro Industrial
do os motivos â'aquella home- gredos de seus males; 2)Inlc' de FiàçaO eTecelllgem de AI'
nngelll e enaltecendo as virtude resae do medico em servír a' .godão demon�,t�'a jJ_Qe exísteno
eivieas e Q. acção e 0. patrlotis' própria causa, servindo ao in Brasil 244 fabricas de tecíilos
mo do preclaro Chefe da Na' teresse do doente; 3) Interesse de algodãO cofu'íltn 'capital de
çâo, da socledade em proteger a H26.700:000$ÜOO.

.

Além dos oHiciafs e iufe: esses interesses, de mutuo ai.':
Em 1924" trabalharam ellas

riül'tlls da briosa unidade, com' cordo, salvo quando iiittjresses com 2,500:000 fuao!'.' e 65,700
pareceram ao acto os 51'S, Drs maiores collectivoa, estiverem .tearea produzindo 700 milhões,
Amadeu Luz e Breves Filho, em jogo e forem lesados pe'

de metros de tecidos coutee:
CeI. Manoel Pereira da Silvfi, lo segredo profissional. «iouado pO'l' 110.000 operari'
Major, Francisco Mm'garida.,· OS."

E' este, indubi ta velmente, o
l'llas.' Max Hering, João Octáviauo J'

.'
.

....;._._�

R P" A
me 11m' modo de se regular a Despaébo macabr-o '. .

As medid is que cão ser amos,. euro '. leantara Pe' li 't
- .
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d
d I I· 1" reira, Padre Ernesto E·.!111nen' ln1l açao (O segreoe 'wc, {CO. 'A. IJoliéia rio·:u.l'and"''''''e está"
a optadas pc a po jeia lão c. N
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de, sem duvida, produzi! be: doefer, ReiuoJdo Auton e Ce
r ao pensam asstm, por m, apuraudo o casodo appareci'

ZHl' Silveira.
os partidarios do segredo abso' mento em S. LeQP.Qldo de umnefico effeito, pondo tel'JI10 aos luto, que chegam a ponto de I 1abusos flue estamos constànte' �__ J 1 d .esque .eto 111maDO despaebadocon emuar a reve açãO o se' dentro de 11m caixão elI1Larca'mente presenciando e são por. S d d

.

fé ]
.', 1)",
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..grod.o pro'lt'silf1lllll.al gre orne lCO a - oa proprta.pes do em Porto Alegre.como-een-isso merecedoras de applau. 5 lj UI!) HHn ( f 4" 1 f I
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soa� qu l? 1ver COD11a( o ao ,a.c.,u do um caixão de larani no.
sos. . �'" -=-_ tativo. E' o parece.r de Didot, . .' '�_'_'"

1'-""

,(Continu.ação) conforme se conclue doma I;c'
-: ; .' .

Genelt'OIõl dimenticios
'

Não são as tratadistas.. con: 'o "li t t da . aul .

ç.u � li S l'U ao cm a. em Etnquauto' aqui 'Continua'se'HOMENAGENS AO SR. ('ardes em determ.inal· com pre: 1851
PRESIDJI�NrrE DA cisãO 0'1 limite� do segredo ..me'

. fi v'endel' earue i3'eCên a 3$500
dico.

S. Lima, de accol'do com o kilo assli6al' refinado a 1$700
HEPlJBLIUA. . Guel'l'iel',eLctollrneau, diz <'om e 1$800, etc, são I)bservadosA�sim é que, para. uns, o se'No G:tOllléte do Comman' acerto ,1ue, para haveI' revela' nas feir8s livl'es earmaí',eus de

.:J 9'
.' gredo deve ser absoluto a, para d·.:J é'ua

.
a, C. 1\1. P. l'caHsoU'se 1 ção o lõeg'n\uo. não preCISO eme. I'g.enCiano.Ri.o: cal'ue,"eccaoutros, corno os evo llci('nistas '

.,' .
...

DO eabbado nlt;mo a inaugui'a- que este seja publicl'luo on Iii' 2. ,700; arroz 1$000, assucal'.l''''
. que optam IJttlas concessões e. l I t· 1

'"

ção do .retrato do Exmo. Sr- v.uigaao, .ouBrando a Siül.p,es finado, 1 $300, .b.anha ".5$00.0,'l'estric:ções solicitadas pelo pro'Dr, Arthül' Bernárdes, Pl'esi' communica",ão a outro., ce
.. hoJas.l.$.400, f:l.rinha. de.trl,'go'gre9so, osegredo deve ser 1'8'

{e_'_
..
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::::::::>
lativo, ;Por ; isso qu�, sendo assim,; 1.400, etc. ':'.

'
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Julgt!-IDos mais ace.rtlldo est�. um medico não pode confIar ",,"�-=-=-'
ilQ.�'.

modo ele ver, desde que o mes'
um segredo fi sua mulher .e, do ,,,<fI ""�

1],10 representa o. lnterease soo
mellmo modo, f!lzBl-o uma pál" A'I �

'cí�l por qualquer modo que se
teira a seu marido, sem .que p. : �

: encare fi qUHstão .. Si ha casos
n.li e outro incidam na infrac' fi $UeER SABOffEUl\ .

.

em que o medico deve gll�rdal' ção dti lei. .

,. ; . f"
completo sigillopal'fi náo arroio

ti Bafseada',.1 poi�'l' n,efl8�B d�' �. '1. \i.\'l
llllf com fi,

i
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L�.":'bonra e o bom nome duma fa" nentes mestres nacionae's e ex:;i �
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oiilia, oútros ha, cOiltudo OD trangelros, pocl(1 u Justiça, éom J'.i· .'"
." .... .
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que o seu silêncio coi:lsti,de um . segurança, decidir qlllles ()s � .�
crime, por ser' tal consiuerado casos em que se 1a;lpÕe a l'eve'

....

� O MELHOR UENTRÉOS HELHORtS �
nm ·facto cl'Ímlnoso que o meEl'" lnção dosegred()[I1�ai(Ío. 5· ..

. ·"f .

010 acoberte' E' o caso dó v}e' ". E e este nu) dos pOlltosmai8 Ir .... ." ..•'�...,"

dICO que, chamado a. ijoccor. intereSsllntes e m�is,
.

d.if�iceis � ..
P
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ANHO ETOItETT.t.e,.... ,.'reI' �ma lX\.ulher que .soffreti (> em Medicina Legal, em, que a. ':tl\ a"
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..o prHticou, não a denuncia à em· sI. qlle do . aC,usadoes',,� pA'T

JUstiça. Aqui clIe' não deve tudo que &� faça-dasIElis, etra' 'i
..

'

,

4......•....i::túa
..rd.·.ar se.gr.. ed.o. 'pois

..q"'n8.· () .tados sobre o ass.u.n... �ptQ.•. ; 'f..,
�eBmo tomáriá caracter da' Gjlbe.?·tQ â�' L'acercla ·�i4,)jr-

Providencia acertada
o sr: Tenente Corouel De'

legado Ef;tpeeial J 'esta Üomar:
ea 8utórisado pelo Poder Exe:

, ..

cativo �{IlDicipal está tomando

energicas providencias para
reprimir o [\buso dos r;Jw-uftew's
e de alguns proprietarios de au

tos particulares qlle entendendo

que as ruas desta Cidade foram
feitas exelns: camente para. seu
uso e kWl'ventía an.larn por elo
las numa carreira louca, levan
tando cortinas de poeira e stro

pelando os mlseros mortaes que
se julgam com direito a SI."·

servirem tambem das mesmas

',�I a
I

",'."..

�,�cffi�8'�
�edaetores

OetavimlO R�ml09
.;]i. )<"\el'l'eh'a da SHvt)
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Maerobio jornalista Irineu Marinho, anti' AU.liHllda pelos cschorroa
Completou 120 annos no go director, da (IA Noite" e esta conseguiu cravar o facão

dia 5 do corrente o sr, Poly' dil'ect;)r' proprietarlo do "O na boeca .do jaguar, a'hrindo
C3l'pO R;beiro residente em Gleho", um profundo ferimento e iro'
Ponta Grossa e que vive, em posarbilifaudoa de continuar a

tlompanhia ile sua mulher go' Um tumulo de 9.000 arrnos lueta.
'

saudo perfeita, sande, A' Em seguida Amerrco atirou
" anuncia um despacho da

"United Presa'; que o proles'
forte pancada com o",machado

A instl"ueqão ém Minas SOl' Corêa descõhriu em Alem' na cabeça do animal que cahio
,

P' sem vida.
O Dr, M1:\llo Vianna. Presi: quer, ortugal, uma sepultura

dente de Minas abrio um ore: de: pedra polida a machado

dito de 1.000 coutos para a
eonstruida ha nova mil annos e

oonstrucção de predies escoo q,ue eonticha OSS08, e dentes,

.lares. '

N otieia.urn telegramma (ta
"United Presa" que quando

. se celebrava a festa, de N. S.
das Neves na cidade de Aulla,
na Itália, o pequeno Saviuo
A.lcides Unvioli, de 6 anuoa de

'

Lacta de duas crianças
idade, que sonda de paralysia ,contra ,um jaguar.
nas pEH'llRf.l tl�,sde qne nascera, rrrabalhavam na roça de seu
levltutou'sc l'epeutinu.JJeflte cor))

pae Lourenço flotéga, no logar
a maior agili�adEl, pCl'<1oJ'I'enil<i Potl'€iro da SUl'm, " Münicípio
a pé a JistaL'l.cIa de 5 kil9mc' ,de Julio de Castilho DO Rio
tros.

'

Grande do Sul, os meninos Pc'
O peqll{�nQ acl1a'sc perfeita' deo e Americo,' de 13 e 14

mente eUl'ndo. '

HUiJoS de idade, quando, ouvi-
ram constantes lil.tidos de dois
p6queno8 clwhol'l'oS que os a'

eompnohavam.
Trataram de vei·mmll' o que

havia, dirigindo'se
'

ambos ao

local, armádos de facão e IDa,'

cIlado. Em lá chega�do depa'
taram .com um jaguar 'trepaclo
em uma pe� lI�na arvore, 1'OS'

nando e améaçando 08 cachor
ros.

Os doi� "corajoBoó rapazes,
sem. medIre,ill, o 'peJigo que
C01Tl.amí metteram o machado
no tro:nc(j da arvore' e coroeça'
,ram a cortaI'a para derruba'

" Suicfdou'j)e ellliJoinvil1e� Iio rem a fera.

Quartel do, 13". B� p. ij Te' ..,]�J8ta aos primeiros golpes
ll,ente MigueLd.e,01iveira;: atlrou'se ao �hão fj investio
." '

'_',','_',�
',' ,

"

,çontra Pctl'rinbo qnejá" aguar"
dava de faeão em pÜnho,

'

rrravou'se'à lriçta entre a te'
vibrante i ra é a criança.

" "
'

Um boi phenomenal
,

UA Folha da llanháil de S.
Paulo, estampou ba dias apho:
tographia de um boi,cOUlpl'�d()
em Barretos .pelo Oornmissa'

.

rio de gtJ.do peJa quantia de
doís contos. '. ' '

"

Esse annlmal. tem sobre o

dorso, perféí tamente delineado,
um pn to com a sua. pelle na'

tural,
Um empn�ztldo de circo oí'

fereceu 40 contos por elle,

Fallencia
A Companhia Industria de

Papeis G" Oal·tonagem de S.
Paulo, requereu fal�enci�l'i ' ele'
vando,se o passivo a 70.000
contos de ,1'ei'5.

FaUeoiluento
Faneeen emltájuba a Exma

}j"posado ar. pi'; Wenceslau
, ,'Braz>, eX'Prcsidéufe da Hepu'

bliea,
'"

��� ..•..

Suicídio

, -

.....,:- ','",

,,'lx'h10U Mitrhi,ho,
Ft\lle�eu fio ;àló' o

--'-1-,-

Divorcio presidencIal
.

.'� ,Pl'es�deute da República
da, 1 urq UIa Mustaphá Kemal
.Paehá aivorciou-se de sua es'

posa Latiíe Ranoum,

Até á J,l0UeiaI
,

Audacrosos ladrões penetra'
rain no edifício da Repartição
Ceutral da. Policia em Partz

� 'roubars.u uma grande quau
tidade de notas de banco e

titules aegociavejs na Bolsa, da
secçüo dos ol,)jectns perdidos.

Epidemi,a de Oholel'a.

Em Shallgai irrompeu terri:
vel epidemia de eholera, veri:
ficando-se diariamente muitos
casbs 7<1 taes.

--;-

praça e particulares, (lllmpr:�m
a postura muaielpal que deter
mina aos .autos ii andarem com
a velocidade rednzida na zona
urbana, seu lo os infractores
multados ,e 'na relncidenoia
�pre808. Outroaim, quando 4 pnl'
te policial, chamo a attenção
para o uso de armas prohihi:
das, ,q�e �amb,em serÁ objecto
de sena flsnal,"mção por" parte

, d�st.a Delegacia, que agírá ener
,

Escrevem ...nos I gtcamente contra aquelles que
=_' '�' __ " audar�m "Jll'mados, Delegada

A velocidade dos autos no pe: Especial de Policia em Blumé:
rimeiro urbano, nau, 24 de Agosto de 1925.
Sr. Directol' d: A CIDADÉ ,(As�lgtladó) 2'enente Coro'
A attitude do vosso conce.: nel Pereira daBilva.

toado jornal, dando publlcida: • l1li •

de em suas columnas a' 11QUl Notas�,i'R811'g' I'OS?, (\reclamação contra a excessiva • ,l)

velocidade dos autos nas prjn: , Amanhã, ás 6 horas da tar:

eipaes arterias desta cidade, de, Ladainha e Bençam do San: ,

desrespeitando por essa' fOl'ína tissimo. ,"

as disposições regulamentares, 'l'erçt:l'feii'a, ás 6 da tarde,
é digna dos maiores en comi os. devoção em honra de Sauto, ,,'

A laboriosa população de Antonio.
'

Blurnenau, inteiramente solida' Quarta feira, ás 6 horas da, "

ria com a 4lOídade", preqligia' tarde, devoção em honra de
rá certamente tão, nobilissimo S. José.

gesto, manifestando á synlpatbi ',' Quintafelra, as 3 112 horas ,,'

ea folha o seu incondicional da tarde, doutrina chrlstã. '

applauso. Sextl1't�il'a, às 5 3{4j missa
Entre os respeitadores das solemne. A's 5 horas da tarde

leis, existem os' 'recalcitrantes reunião das seladoras do Apos:
(1U�, ostensivamente, fazem tolado da Oracão; ás G', de.

praça de sua falta de patríotia' voção em honra do Sagrado
mo e de bom senso. Coração de Jesus.

Felizmente, estes constituem '

No proxímo domingo, Com'
a minoria; e basta apenas um mt1nh�o geral do �postolado da
pouco de energia da autorida' C?raça? e adoraçao do Suotís'

de, competen te, pa 118. 'fazeI'os' SlffiO ,i':3acl'am;-nto. ;

cb€'gar aocutnpl'imento do de' A,S!O 112, mtssa solGmne
ver,

em acçao de graças, na ioteu'
E' o que espel'a�os da aca' çllo do S1', 'renente Heyuolcto

taQa autoridade pondo termo a
HUbhes

'

"

tão p;l'aveíl'reguluridade que, ha
A'eS honis da tal'ue, encer' ,

tlla!to! \rem depondo contra OR
ramento da adoração do San;

nossos ,fóros de povo culto e tissi!llO;
,

'

,

civilisado.
,', Collecta pat'a oSanto Padl'c;

As ]e18 foram feitas para

"

Na collecta feita para o Sa�'
serem. respeitadas. to Padre, no dia 16;10 correul

Urge} portauto, Uma provi'
te1 entraram 604$600 reis. '

dencia energic1. '
"Em nome do Exmo. e RVllIo.

Sr. Bispo Diocesano, o Vigi�'
'

; Bluroenau, 25 ile Agosto de l'Íó dA parochia agradece cor'
1925. ',' ',,;, dialinente ao Apostolado da;
Um. am�qo d� 'IA G1DADE" Oração, á Pia união da� Fi'

_--.... \ha6 de Maria que tã'o geue,rO")'

A'
,', samente organizaram a _'olleéta

'.' Delegacia Especial de Po� e 3 todos que com seu óbulo ,

licia, auforisadà pelo poder exe' ,colitribuiram para o helio te',

cuti�o MuniGipal;"�os pede para
�ultado da mesma; ",':'

publlcaI'mos o segulllte:'"
" "

' " "

A'V ISO *** Venclem-se tre� caSa8 $i,
tas em ltajahy," a rua L�-u'!'o

Torno publico quê;
:

de hoje Müller, junto' ti casa ,K6nder;
€lm diante(vão ser, toInadas me' Off(jr�as devem ser dirigida(d
d'a

' "
" " D. Mat'Ía Mueller' dos Reís"rtla

� aa rIgorosas para" que", OS .lI1.é1ina Bdr'rtJto, 71 "';'Rio de Jei-
oQuductores de automoveiS de neir'o,

'" ", ,,', "

"
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Pelo telegrapho
Fpol1s 28,

Hontem de manhã foi en:

conti'udo na Rua Brusque morto
mysteriosameu te o menor Gus

tavo Fidelirl vendedor de pas-
teis. '

Revistado:: os bolsos não foi
encontrado dinheiro algum.
Suppõe'se trstarse de um cri'
me.

A policia abriu iuqueriro.

-Realisoll'se honrem no.

"I'heatro Alvaro de Carvalho
recital npreciada �declama dora
Ruth Magalhães queIoi apre'
sentada pelo depu tado Ivo

Aquino.

-:-Sob a preaidencia do Od.

Rauliuo Horn reuniraur ee hou

tem no Congresso do Es: ado

representantes dos Municipios
para a escolha de trez delega'
dos à Con veução Nacional. ]To'

l,'um escolbidos OEl deputad0& fe'

del'iles Dl's. I!'errcll'íl Lima,
Adolphu Konder e EUlIlllndo

J;.,uz'

-Falleeetl 1IOll tenl Sl'u.
Gllilhel'mina Bom Galloís es'

. posa do engeuueil'O Emílio Gal'
····Jois.

Rio 20

.. :-0 "C\ll'l'eio da Manhã"
noticia que a Acnde�nia BI'a'
sileira vae acabar feiiitas instl'
tui ndo ordenado mcnsal de
500$000.

mentados eáso da RevIsta do

Supremo Tribunal, A Inda não

apresentou Oommlesão porqM
deseja ouvil' depoimento prin:
«lpal Director Revista Murmo
Fontainba.

.

--Foi posto em liberdade o

pI'ofes�,ol' JOsé Oittciea,
- De I: de Setembro em dj

ante vigorarão novas tabellas
Estrada Feno S·· Paulo Rio
Grande cuia majoração preju:
dieará commereio e industrie
Paraná e Santa Catharina, Bsn
cadas conferenciaram ti respei:
to com o Minrarro da Viação,
- (10 Jornar' publica uma

nota dizendo estar iuíormado
ter dito o sr, vValdOmil'o Ma,

gulhães vicepresidente MilJas

que o Dr, Melio Vianna con,

tlnua a resistir á apresentaçào
do seu nome para vice. presr
dente da Repnblica, mas qlle
entretanto () seu nOlJle sCl'à a'

presentado e eOllsag'l'a.:lo para
esse cargo na Convenção e que
diante disso terá se c.urvar au'

te o veredictnrn das uruas, as'

socialldc)':,e à chapa Wasbin'

gtoll Luiz,

-Falln:se que :la missão do

Jepntado A rthUl' Caetano acttr
alniente em viagem no lTl'uglluy
resultará o 8ssentllmento duma
candidatura da opposiÇãO,

-Communicaro de HOiPa

que a partida dó aviador italia:
no Eugenio Casagl'ande para
<l Amcl'lca do Sul parece esta!'

marcada para meÍado de Setem
bro'

O �liui8tel'jj) da ACl'onallt;:
ca I�ontribnirà com me;o milhãO
de lirRs para esse Taid.
------��----

Novidades liferarias

.

-,·Em homenagem ao Dllque
d.e C!l.x.ias ii. Directoria de

Lloyd Brasileiro deu f'BSe nO'

111e ao paqaMe Benevente· que
, e�tá pussau\-\o por uma trfioS'
.. fOrmaç[Lo 'afim de tornar'se um

.

dos mais· luxuosos e conforta,
7eis navios (lU 8.. fazem. 1. Cal're·l·'... �;.���mBlli'�

:ra .1)Ul'U Monteviueo. Alma Cabloca pOr' ?aulo Setubal
A Mulher por JJ1whelet .

--Estudantes reno·idos aOIU' - A Masca'ra da Morte

.binal'am os lll€.;OS sdlicitar nu' .

.

por Hoffrnann
lol'Í<1ades liberdade professo}' AMulher Va'inpiro .-.

13l'uUO Lobo,
por lloffmann

0_.grandfl sucCP,sso literario

-Decretada nomeação Di' Henry �oA'd, lI:lihha vida e·
r�ctOl" Geral serviço Povoa' minha obra,

_
..

mentoDl', DLllpl�e Pinheiro Ma'
chado.

. �Assernblêa Banco do Bra'
�,il foi eleito hoie Dr. Mal'io
Bl'ant pura ci\rgo Director.

... Dep'llado
. ?oã0 Manga'

" beira 'declaJ'Oll J!l .. tem, . quasi
'.pl'ompta expQsição factos docu' I

Convido 03 Sra. Oonselhei�

Livraria CARL WARLE. I'OS Municipaes par� c9l1lpare'
cel'em.{1 proxíru,a· sessão deste
Oonselho, qu� terá .1 ligar no diá

... 4 de. Setêrllhl'O (Sextll �eir�)
..

às lOboras da ·tiJauhã rlo,Pa:
ço da (Ja�ara ....MunicipaI,

.... .

.

.. BltllU,enao, ern �2 de 'A��sto
de UJ25.... ,

.

.... ..

.

.

. ·1!r�n�iscofJflt))9ki�aá,f:PreÜ(Jente.
, ,. .., ..,.. . ..........�........��...._...............�.;;.;

__'-<i!..!IJ"......
VI�:il1J \Jíifu�!rnAJpI!

Varias
_'. � �-.
""

o CidaJ�� Augusto SUlter, Juiz de Paz
em exercicio, do Di�tricto da sêde da

Dos Srs. W .... Iter J'ahn e Pau Comürc.a na fortna da leí, etc,

lo Kubitzky 1'(3 aebemos delies-
Faço saber aos q\lé o Presellte edital vi;

l

vem que por parte 'de Hilda BaY!lle' foi

(la commuuieação de terem �prcs!'!ntf\da a � petição' do tcôr seguinle:

consrituido nesta cid�Hie· um
Exrno. Sr. JUIZ de Paz do 1', díatricio da

Comarca de Blnmeuau. Diz Hilda Bar caiB
escriptorfo com uercial de Re: h:lVendo pot. exequcão procedido â penh�ra
presentações, Commiesões COl1 dum� mach íua de costura pertencente a

'.
111 .., Em ilio Aschenbrenner c, nao teudo o mes'

í'llgllações e conta propria, sob 'mo apresentado embargos. dentro do praso
.

a razão social de Jahn & Ku'
legliI, quer agora fazer a avaliflç;ão do dito

I
•

berr., Acontece,. porem, ter o. suppiicado so·
.

")
.. itzkj'. ause t (] d t

.

n a � es e'. município, para hig!irin:
.

ccrt? e nao sabido, pelo. que requer II V,
EXCla. mandar intimar o mesmo por Eili'

tal. com o p�aso.de 30 dias para, findos os

q�laes, na ;pnmelra audiencía deste juizo,
vzr I,Ooval' se em peritos que procedam á
avaliação do dito bem, sob pena de, nITo

COrn):1arllCe�Jdo, serem nomeados .8 uprova'
.

dos 'i, revelia. Nestes termos. E; deferimen"
to: J3111me?�u. 12 deAgosto de r925' p. p:' .

Gyborto I:tl1vade. L�ccrda; "En] cuja peti'
çuo profer] o despacho séguinte: J. Com f;
requer. Blumenn_u, 12 de Agosto de 1925,
A Sutter.j. Em virtude do. que ciw.1l chamo
o mesmo E,mi/ia A$ch�nbrenlier para, passa.
do oS.3D dias comparecer nu .prirneira ·.al1·

;he�cla. .

deste J\liz� para o rim alludido. A�

�Ud[eI1CIl\S do juieo sãõ as quartas'feiras
as onze horas, na sala. das sessões do Con'

s�lho Mnnicipal, Dado e passado nesta

Cld�dc, de �llIlllel'laU, aOs 12 de l!h5. En,
Jose F.el'relrn ,da Silva, f'8cnvãll ad-hoc, o

cscr,el'l. (A ....Slg:.) Augusto S'ltter, Está
conforme o originàl, O Escril'ão Ild'llOc
José Ferret'ra da Silva

Gratos'

Bodam de Ferro,
i O venerando casal Otto e

D. 'I'hereza StlltZ€l' tiveram a

ventura de ;cf)te,ar uo dia 23
o' 65' annivel'sario de seu ca'

sarnento.
Osdoiebous velhi li hos ti ve'

l'�m In,�lis 1ll�1� vez cpportu:
nidade de verIfIcar o quanto são
estimados, vendo' a sua resl:
de::;uhl cheia. de aGl1gas € re;
etuentlo enoJ'me quantidade de
t\':legl'aoomas e cartões de feli'
citu{;ôes,

.

ANNUNCIO
.-.;-_.

rl'ermillal'á em 30 de Setel�'
: UltímatiHmte têm·clàmnifiea'

b
.

. do mão.s c.t'imi.ilósa.� 8.0S isolad()'
.

!'o Vl ndoul';' o !mlSO pará re' d
J res.· as linhas trAnsmissol'as·e

co himento_das I;legllintes notas: I
5$000 estampas 15a (:l iDa, n� ampaà�s da íllnmiuação pn·

10$000 estampa lIa e 12a,
bhca" .A�mpl'ez� Força e��.z

10$000 estampa 12a fabricadas'
pagaLêl um .premlo de 1,oo@'ooo
a ,,9.�ltHn apontai' com proyas,
suHlclentes os autores de taes

damnifíqaçÔes.
na Casa da Moeda. 20$000 es

ta_mpá 12a. 20$000 estampa
lba fabricadas ua O. da Moe'
da. 50$000 estampalla e 12a·,
100$000 eSÚllllpa 11a7 12a,
13a e 15a,

200$000 eslprnpa 12a e 15a,
. 500$000 estampa 98, ,ê lia,

-'-'--��'+I>-.........Il1>0'
..

__

Hotel Brasil
.. ALAM:EDA DR, BLUMENAU •

Pl'Oprietl\.rio: ANTONIO TONOl:LI

E_&:celle�tl'. cozinhll; Especialidlldit em
comidas

.

[tahanas,
.
Vinhos naCioilllcs"

eXkangelfos. BOlla quartos;' Pl'et;os ao.

alcance' de· todos.
. .

.

..
.
..

Asseio. Ordem> Prcstl:!za,

-
.. -!_.

Foram promovidos fi tele
graphistas de 5a. classe 08 fiU'

xíliul'es àrs-Ailtonio Schwatti
e Altamiro Lopes respect\vu'
menteeucan'egados das Esta'
ções de Itonpava e IndayaI.

NOS80S paraben�.
Q

Edital
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i SeH�s .

.]lara· colleções. Enorme e escolhido
sortimento de sellos, catalogas,
1111Jun�, lontes, píneas etc,

.

Qualquer eol ieciunador ]Jode'd,
\'lsill'.ndo e:;ta casa, >!:liOlll1tApletalt'
S:LÜ'l Ci!JjJ.!l<3>(��ão.

15 de Novmnhro'-·B1umenan

. .10:\0, Silva pl'CeH!:I um ho n:

óHioial.

(-,'
'"

.1 \ aco'o
,I.)

Prece ;1 �� S."""'i't.'''' 11..,!.c,'I.

Rio ,10 Sul
LOIl(!'!\

Passagens.
108000
8$0(}0

'SEI.1I'J=t.rr.: f.' C'�•• NG,.
...

.I!.,..... ü[ ,:)'.lI. j-\, .t ., x:",

H\ta SÜ,Q Paulo ofíereceni seu grande
stock em OOnOA:�\ ele nÔl'e:> L:H:\QUfT

de optima qualidade, Enhrienrl1l1:l em

IJ a clt) autornüvBis
Subida .. ..:-fUó do SuJ

G\)G\\3oílo
SZlO Paulo . .A' pedido tambem se collooa

Iettreiros sobre fitas para HS mesmas.

Horario
r'o.;(o depojH. I.h ChL\g'(ldn dI) tl'mnaM

IH hUI'iil'J, cht:git IlS n ,boi't\s da ·mr..nhrr,
A:y rpwrbls c !lom:illgo til:) (? hüt'aR.

Auto -:-:--Línie
SUrllll;\---ldO DO SUL

Jacob' Dalíovo
Fuhrpreisc:

Riu do SUl
'Lqnún.

10::;000
g.�;Of)1)

Acdb (:(\IHlnH clvls
,

'c crhniunes
palt'a

'ê(;�tnrc;jrllf:', [df�li�ttes sapátei.,;
tOS e f1olJeiroEi enc(inll'tlIú·Ole·
nó deposito junto ,ao Danço
Nacíona! do COnniiCl'cl\',

Fahl'pl:tll e

;.\ bfahrt Subida, nuch Ankrinf] des Zllges"
}1m H .Uhi- Hilchmittag8,
Mittwodll, und Son[)t'Ig:�i urn 6

,::,'
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