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NOTA rosa como sempre, justiceira �.�

benigna=-o seu programa seráo
hem do' povo eatharinense e a

gloria do seu nome.

O Brasile a Republica serão as

iIllagens perante as quaes servi- '

rf a [Deus, para corresponder
ainda os impulsos', dos nossos co-

raçoes christãos, '

A causa
.

da ,civilisação tIa
América e da Europa, que con

vimos chamar a causa dos allia
dos, será 'u, causa. rIa «Republicà»,
por que este jornal é brasileiro)'
por que este jornal lutará' onde
a Hatria estiver.

'

'fendo desaparecido, em vir
tude da nossa encrgica , d�diea�
ç�,o ao .exmo, sr. dr. Hercilio Luz,
.illustre governadol' do Estado,
com .elle reappareeemos, parH
promover ri progresso

- desta' ter
ra BIU que nascemos, levando, o

nosso valente e incomparável

,

REPUBLICA
Com n mml.mça de g'O\'t'I"110

ln II itH. cousn jà tem HHldad,Q lia

IlO�8a terra I pois; (lt-l-'tn Vf'Z o

••
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D. JOAO BHAGA

No' dia 4 do 'corrente. ono-
ti d � }:'I

'

mas lCO e S. i ranciseo dr As-
Ris, poutificou, na igreja Matriz
d('�tc\ cida de, o rev(ll�,). sr. d:
João Brag«, ;t.ligno Bispo de Co-

physieas, .previsto no anig«
303 do Codigo PelwJ, de qUt'
se acha aecusado peja Premo
teria Publica da Comarca de
Blumenau, e autorizando o arti
go lH4 da Lei n' 9I9 de 22
de Setembro de 1911 áoitação
dó "éo ausente dodistncto com

o prazo de 15 dias, pelo pre
sente edital será citado o réo

- Emilio vValter, a comparecer
na sala das sessões Jo dito
'I'ribnnal no dia 9 de Outubro
próximo vindouro, as des horas,
af m de se ver processado t�

julgado pelo crime defenido no

referido artigo, sob pena dt�
revelia. E para que chegueae
couhecimento .de todos, .. :� {�J
presente edital será affixad«
no Jogar doeostúme e publicado
peja imprensa Iudayal, en, 21

,

de Setembro de 1918. fl�H ,:
� .1 •

Frederico �liiJ1er, escrIvão .,': .

o :\ACIOKAL
� • �.'t'3:'t':.��"Il_.. r_M."':"lR"QIIíI'IC_I__"__:_F-�- 1 _n_, n_. -=--!'-- ..._......._.....__..._i1111_"' '_' ......_JljP'_Z·�.1__..... ,, _

a.qui subscriptas para
de Guerra Allemães.

Foram iumuneras as listas que
corriam por todos os recantos e

ra, digno Inspector de sande
d' q uelle porto.

A ,indi tn�a moça, que fi cruel

pun'ü arrd,JHtou no verdor dos

aunos, era ali UUl:to ��tillladn

da chuva torrencial, que ea-hin
no dia 28 do passado, data da
referida posse.

'Na noite desse di«, corno o

tempo tivesse melhorado ltotlVe
'

8gg1ornéraçãa de povo no j;lnlim
onde tocaram UUHS bandas de,

que ama uheceu

Rmig'n e eompauheiro Sr. Frau- lis, as dignas professóras do gru- -Passou, no dia 1" do cor

cisco }Iargarida q!te fOI recebi po escolar :desta cidade, sra. Ju- rente) o anuiversario natalicio da
do UI) ea,j')'\ por muitos :nnio'os, ditJl Simone e s:-nhorita Oda Oli- senhorita Virgínia Fontes, dis

com elJt� também veíu ��ua ;el�'L:, amb:s _/ll�las _do nORs.o tincta professora �o Grupo Es

o' '! "', ,_ ',' .:. . d.n�lgo -Iosé Christovão d� Oh- colar da vls�nha cidade de Ita
hltlltr. f,:ha seúhorita ,l'-ll mezra

I veira, residente n'àquella cidade. I jahy e, no dia 4, o de sua";' o'entil
'�latg:.H·!{la.

-

irmã senhorita Oecy Fonte;,/::) �
TEN[NTE BRleIO G'UILHON -Fez anuos no dia 3 do fluen-

Hegresjou de Florianópolis on- te, H. sra. d. Alma Zadrosny, di
de esteve funccionando n'um gnu esposa do nosso amigo Luiz
con selh o de guerra o sr. r: ten- Zadrosny.
ente Antonio Brieio Guilhon, di-
gno comrnandante do eontingen

Sim} está convertendo ern ca � te Federai, aqui acantouado.
nhões o bronze das estátuas.

E' exacto que a AUenumha
tracta da canonisaçâo do kaiser �

Não. A Allemanha está canho
nisando QS seus grandes homens.

I 'i?
fi • • • • • .. ..

CL\E}f.A_
EDITAES

•

(Assignad(�) Max' Clasen:

-------------------------

ANNUNCIOS
,

,

AVISO

lu_pedindo-lHe o
•

meu mH11

VIA.JANTES
Estivel'am nesta eid,_de

1de Outubro
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