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o Brasil e a guerra 
Footeiooarneoto dos baneos allemii68 
Como medida consequente da 

entrada do Brasil na guerra, o 
Governo, pelo Ministerio da Fa
zenda, tomou a si, como se sabe, 
a fiscalisação dos bancos allemães 
no Rio, designando para esse fim 
altos funooionarios daquelle Mi

nisterio. 
Essa medida não podia deixar 

de ser completada em tempo 
opportuno: ella obedecia apenas, 
no momento, a motivos de ca
racter urgente e de ordem e in
tuitos normalizadores da nossa 
situação, assim creada, e atten
tendo ainda á natureza das 
operações de taes estabelecimentos 
que se estendiam por todo o vasto 
perimetro do territorio nacional. 

Passado que foi, porém, o tempo 
necessario para ter produzido tal 
medida os effeitos desejados, en
controu-se o Governo nas condi
ções de completar tal medida, 
tornada sufficiente ao fim colli
mado. 

Assim, o snr. Antonio Carlos, 
Ministro da Fazenda, determinou 
hontem, ainda por intermedio 
dos respectivos fiscaes que fossem 
limitadas as operações dos bancos 
allemães e suas agencias apenas 
ia liquidações, o que importará na 
cessação do seu funccionamento 
atentI·o do mais breve prazo. 

o eommenio alIemlo 
Rio, 26. Sabe-se que o governo 

Ｂｾｉｲ･ｬＡ･ｮｴ｡ｲＧ￡＠ em breve um projecto 
regulando o commercio allemão. 

R ｡ｕｦｾｾ｡＠ mundial 
A situação militar 

Londres, 26. - Informam do 
campo de batalha da França que 
os francezes sustentam a linha 
que corre de noroeste para sul
este, partindo de Armentiéres, ao 
lul de Ourcq (não confundir com 
a cidade do mesmo nome ao 
norte da França) dahi vae a Marfe 
para chegar a Treloup. A frente 
de batalha se encontra a 12 milhas 
de Fére-en Tardenois que está 
agora sob o fogo dos canhões de 
grande alcance dos francezes. As 
posições em que os alJemães se 
mantêm estão se tornando cada 
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vez mais criticas. Os francezes 
cortaram definitivamente a linha 
ferre a entre Chateau-Thierry e 
Soissons e Plessier-en-Hulen. O 
avanço em Vrigny dá maior pos
sibilidade aos francezes de obterem 
o saliente formado pelo Vesles 
e pelo Ardre. 

Fismes ainda não se encontra 
ao alcance dos tiros dos canhões 
alliados. Os allemães emprégaram 
até agora 64 divisões. Ha indicios 
seguros de que o inimigo. está 
retirando reservas de todas as 
partes menos do exercito do prin
cipe Ruprecht que está bem pro
vido de homens por temerem os 
allemães numa energica offensiva 
britannica. O poder do inimigo 
está declinando sensivelmente. 
Assim as qualidades militares da 
infantaria evidentemente vão em 
decadencia sensivel. Em Droves 
varios contingentes allemães fo
ram cercados pelos alliados, espe
rando-se a sua captura a cada 
momento. 

Londres, 24. Fallando nesta 
Cápital, o General Smuts, membro 
do Gabinete de Guerra, disse 
que a situação militar actual é 
das mais interessantes e cheias 
de esperanças. 

.Não nos assiste o -direito de 
nos deixar arrastar por esperanças 
extravagantes para um futuro 
immediato, mas os acontecimen
tos do ultimo mez dão-nos mo
tivos sufficientes para estarmos 
de bom humor. 

Aoffensiva allemã que se iniciou 
na primavera com sorprendente 
successo no Som me e no Aisne, 
acaba de soffrer um revez for
midavel mais uma vez, no Marne. 

O aspecto das co usas mudou 
e, esperamos que, desta vez, 
definitivamente. 

O claro feito nos Exercitos 
alliados pela defecção da Russia 
foi preenchido por materiaes mais 
solidos dos Estádos Unidos, che
gando rapidamente através do 
Oceano Atlantico, em parcellas 
mensaes, mais de um quarto de 
milhão de homens. 

Faltará pouco para que a 
America tenha na França um 
Exercito tão grande como os 
Exercitos da Inglaterra e França, 
combinados. 

Se a Allemanha não pOde des. 
fechar o golpe decisivo antes da 
entrada dos Americanos na guerra, 

ｾ
Ｍ -

qual será a sua posição quando Ao norte do Ouroq conquista
elIes se apresentarem em scena mosLe Plessier-Hulen, attingimos 
com as suas forças completas? as orlas a oeste de Oulchy-Ia
Podemos, pois com plena con- Viller e apoderamo-nos da aldeia 
fiança, encarar o fim da luta, de Montgru-Saint Hilaire. 
quer elle esteja afastado ou pro- . Ao sul do Ourcq, os franco
ximo, fim que é tão certo quanto americanos atravessaram a estra
é certo nascer o soL" da de Chateau-Thierry e levaram 

a linha mais um kilometro além. 

Comm unicados officiaBS 
Communicado francez 

Paris, 23. - O communicado 
francez da noite, de hontem, diz: 

.No correr do dia, os allemães, 
contra-atacando poderosamente, 
tentaram sustar a progreilsão, entre 
o Marne e o Ourcq, dos franco
americanos, os quaes, resistindo 
a todos os assaltos inimigos, 
accentuaram o seu avanço. 

Passamos além das alturas a 
lebte de Lacroix e Griselles, con
quistamos Epieds e ganhamos 
terreno ao norte do monte Saint
Pierre. 

Entre o Marne e Reims apezar 
de l'ehhidos combates que nenhum 
resultado deram para o inimigo, 
mantemos as nossas linhas nos 
bosques de Courton e Du Roi. 

Mais ao norte, os britannicos 
realizaram um avanço, em que 
fizeram duzentos prisioneiros e 
tomaram quarenta metralhadoras. 

Ao norte do Ourcq e na Cham
pagne houve grande actividadê de 
artilharia, sem acção de infantaria. 

Os nossos aviões lançaram 50 
toneladas de projectis nas vias 
de communicação, nos acantona
mentos nos bivaques inimigos nos 
valles de Vesles e André. 

Bombardeamos violentamente 
as "gares" deLaon, Fismes. Berry
ou-Bac e de Fére-en-Tardenois, 
que estavam apinhadas de tropas 
e de comboios. 

Provocamos em Fére·en-Tarde
nois um immenso incendio, se· 
guido de explosões, um incendio 
em Fismes e metralhamos abun
dantemente as tropas. 

Reduzimos ao silencio as ba
terias allemí'íes de Courtémont, 
Houcheres e Villeneuve, que esta
vam em g,rande actividade. 

Abatemos nove aviões inimigos. 

Paris,24. O communicado fran· 
cez da noite, de hontem, informa: 

.De uma parte e da outra do 
Ourcq, apezar da resistencia tenaz 
das novas reservas inimigas, ob
tivemos resultados satisfactorios. 

Apoderamo-nos da aldeia de 
Recourt e da maior parte do 
bosque de Chatelet. 

Na margem direita do Marne 
realizamos novos progressos ao 
norte do monte Saint Pierre e 
Charteves, que é inteiramente 
nosso, e alargamos a cabeça da 
ponte de Jaulgonne. 

Entre o Marne e Reims con
tinuam violentos os combates. 

Entre o Ardre e Vrigny, os 
franco-inglezes atacam fortes po
sições e progridem mais de um 
kilometro, infligindo avultadas 
perdas ao inimigo. 

Os britannicos capturaram 300 
soldados e cinco canhões. 

Ao norte de Montdidier, graças 
a uma operação local, conquista
mos Mailly.Raineval, Sauvillers e 
Aubevillers. Fizemos 1500 prisio
neiros, sendo trinta officiaes." 

Commtmicado allemão 
Londre@, 23. O Estado maior 

allemão communica com data de 
22; o seguinte: 

Grupo de exercito do Principe 
Rupprecht: 

Depois de violento duello de 
artilharia na margem do Ancre, 
a infanteria britannica emprehen
deu varios ataques na zona de 
Beaumont-Hamel, os quaes fo
ram rechassados, soffrendo os ata
cantes enormes perdas. Alguns 
ataques das tropas britannicas a 
oeste e sudoeste de Hebuterne, 
igualmente fracassaram. 

Grupo de exercito do Kron
prinz: 

Entre Fortenoy e Nouvron e 
ao norte do Aisne rechassamos 
com contra· ataques, as acomet
tidas 10CRes do inimigo. 

Entre o Aisne e o Mame o 
adversario procurou hontem dici
dir a batalha mediante o em
prego de numerosas divisões sen
do porém, rechassado com gran
des perdas. 

As tropas coloniaes francezas, 
argelinas, tunesiallas, marrocca. 
nas e senegalezes estavam dis
tribuidos entre as divisões fran-
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cezaa e como aríete, iam atraz 
doa Ｚｴ･ｾ｢ｯ＠ alliadoa, aailiando 

migo empregou tambem podaro- os Estados Unidos. O ata-
888 lorçaa SaqUCIII ntra ....... II'P foi eHectuado ás 2 ho e 

si"""'" por noa tomadas 40 minutos, sendo lançados ｾｏｔｉｃ＠
o avanço. 

Combatiam tambem IllUe os 
brancos fran ..... ｾ＠ tropll ｾ･ﾭ
amenMn88, em cUlas fiJas ｾﾭ
ravam muitos negros, eegum o 
a 81tes as trop88 britannicaa e 
italianas. 

Depois de doua dias de Juta, 
a força combattente e de ｡ｴ｡ｱｾ･＠
das n088as tropas se Jez sentir 
novamente, tendo· se l' acostu
mado ao systema de ataque do 
inimigo, que ataca sem a. nec?s
aaria preparaçio de artilhana, 
empreganao como base de seus 
aaa&ltoa verdadeiras massas de 
ctanka>, syatema que ao princi
pio MUSOU certa sorpreza. 

r ｾ＠ e o norte ｾｯ＠ ｾ ［＠ .. tra o costado sete torpedos, 
ltOpU britannicu e Italianas au- dos quaes allingiram O alvo. 
Dliaram n'este ponto OI franee- A's 9 e 30 de sabbado o vapor, 
.... Pelo effeito do n0880 fogo Que havia resistido aGI primeiro 
e de nOSS08 contra· ataquei 08 ataque, continuava a sua viagem, 
aall8ltantes foram repellidos, ten- quando foi novamente atacado 
do, durante a luta, soffrido gran- pelos submarinos, que não ha
des perdas. viam abandonado a sua rota, 

Hontem deITllbamos 24 aero- sendo então attingido por um 

O.t"ntdel_ 
" aIliaM u ... _ ... 

Londres, 21 (A. H.) -
diogramma do governo 
conhecido nesta capi 

planos inimigos. terceiro torpedo. O navio pouco 
depois afundava. 

que foi publicado em MOSCO! 

A luta de hontem pode. ser com
parada em quanto ás façanhas dos 
chefes e soldados, assim como 
peloa resultados victoriosos que 
com grandes entoa obtivemos, 
'anteriormente realiaada n'este 
meamo campo de batalha. 

Nas alturas a sudoeste de Sois
sons, os ataques lançados pelo 
inimigo contra a cidade, depois 
de um fogo muito violento e logo 
depois redobrado, foram quebra
dos pelas nossas tropas. 

A infanteria inimiga, precedi
da de ctankso, atacou sete ve
zes seguidamente a estrada de 
rodagem de Soi"son a Chateau 
Thierr)', bem como ao norte de 
Ourcq e ao norte de Hartennes, 
sendo esses assaltos quebrados 
na sua maior parte diante de 
nossas linhas. 

Ao sudoeste de Hartennes fi
zemos retroceder, por meio de 
nossos contra-ataques o inimigo 
que nos dirigia assaltos de sua 
infanteria e que d'ali se retirou, 
depois de ter perdido densas mas
sas sob o fogo destructor da nos
sa fuzilaria e de nossas metra
lhadoras. 

Tambem ao sul do Ourcq nos
sos contra· ataques quebraram o 
assaJt{) do ad.ersario. 

Ao noroeste de Chateau-Thier· 
ry nossos regimentos mantiveram 
victoriosamente suas posições 
contra os fortes e repetidos ata
ques das tropas americanas, que 
soffreram perdas particularmente 
fortes. 

! !J1Ierra no mar 
- A respeito do ultimo en

contro naval no Adriatico o al
mirantado austriaco publicou o 
seguinte communicado: Na ma 
nhã de 12 do corrente uma es
quadrilha de torpedeiros e caça
torpedeiros inimigos travou-se 
em luta no norte do Adriatico 
com nossos torpedeiros. Apesar 
da superioridade nume-rica do 
inimigo, a luta terminou com a 
destruição de um grande des
troyer italiano incendiado e a 
inulilisação de outro que soffreu 
serias avarias. O resto dos na 
vios adversarios refirou-se rapi
damente. Os nossos navios sof
freram poucos damnos e sómente 
se lamentam 2 feridos. 

Londres, 24 (H.) - As perdas 
de tonelagem das marinhas mer
cantes britannica, alliadas e neu
tras causadas por operações de 
submarinos inimigos e acciden
tes maritimos, durante o mez de 
Junho deste anno, são para os 
inglezes de 161.062 e para os 
alliados!e neutros de 114.567,num 
total de 275.629 toneladas brutas. 

Os dados correspondentes ao 
mez de Maio de 1918 eram para 
os britannicos de 225.689 e para 
os alliados e neutros de 131.845, 
perfazendo um total de 357.534 
toneladas brutas. 

As perdas inglezas e dos allia
dos e neutros, em consequencia 
de accidentes maritimos, são 
menores para o mez de Junho 
de 1918 que qualquer um dos 
mezes, não importa qual, depois 
de Setembro de 1916. 

As perdas para o trimestre 
terminado a 30 de Junho deste 
anno são mais fracas que para 
todo o trimestre seguinte ao 
terceiro trimestre de 1916. 

. ｰｾｮｴ･＠ a noite, sem que o 
murugo nos molestasse, retíra
mos nossas tropas ao norte e 
nordeste de Chateau Thierry. 

Na margem meridional do Mar
ne, o inimigo, depois de uma 
preparação de artilharia que du
rou quatro horas, debaixo da pro
tecção do violento fogo de nu
merosos ctanks., deu varios ata
ques combinados contra nossas 
posições qUtl haviamos evacuado 
durante a noite anterior, baten
do .inutilmente sobre as posições 
vaslas. 

A tonelagem dos vapores de 
500 toneladas brutas !lara cima, 
entrados e sahidos nos portos 
do Reino Unido, provenientes 
ou destinados a portos de além 
mar, em JunhO de 1918, foi de 
7.430.386 toneladas. 

Londres, 24 (H.) - O paquete 
cJustitia. , de trinta e duas mil 
toneladas, foi posto a pique ao 
largo da costa da Irlanda por 
um submarino allemão. 

Noticias de ultima hora an
nunciam Que a bordo do c Jus
ticia. , que deslocava trinta e 
duas mil toneladas, ia grande 
numero de tripulantes, quatro
centos dos quaes wnseguiram 
salvar-se e chegar á costa da 
Irlanda. Affirma-se que apenas 
um dos torpedos lançados attin
giu o alvo, varando o costado, 
atfingindo a casa das machinas, 
que ficou completamente estra
gada, e fazendo parar o navio. 

O cJusticia. foi construido em 
1917, em estaleiros inglezes, para 
a Holland America Line, mas, 
antes de ficar terminada a sua 
construcção, foi requisitado pelo 
governo britannico. era um dos 
mais bellos e rapidos navios 
mercantes e destinado ao tra
fego de passageiros entre a In
glaterra e os Estados Unidos. 

O cOagblad . de Stockholm 
publica um artigo do seu criti
co naval, analysando os effeitos 
da campanha submarina e fa
zendo as seguintes reflexões: 
E' evidente que na Grã-Breta
nha, tanto nos circulos navaes. 

seguinte decreto: 
cEm virtude do ､Ｂ｣ＬＬＭｉＮＮｾＮﾭ

de destacamentos 
inglezes na costa da Mu 
e da intE!lligencia de 
francezes com os ｣ｯｮｴｲＧ｡ＭＧｲｬＧｾＬｮｬ＠
cionarios, ordena·se ás i 
ções militares e aos ｳｯｬｬ､ｾｴ Ｂ＠
que não prestem auxilio ala_ 
aos officiaes de terra e 
glezes e francezes, impeçam 
de irem de uma cidade a 
e vigiem os seus aetos.> 

Os tureos reeoeetam 18 hostilidades 
os italianos na TripolitaJúl 

Roma, 24 (U. P.) - Infolrmlll l 
de Milão: 

O principe Osman fuad, 
Turquia, assumiu o 
supremo do exercito turco 
operações na Lybia, 
communicações aqui rece 
de Zurich. 

Os mesm os telegrammas 
nuneiam que tal acontpri,m,' nloll 
indica que os turcos voltam 
vamente a reencetar as hosti 
dades con tra os italianos 
Tripolitania. 

como nas espheras do governo, Hustria·Huogria e a A1lemaoha nr., .... " 
reina grande descontentamento urna nOla olfeosira eontra a 
pelo fracasso de todas as me- Roma, 24 (U. P.) _ Os 
didas. postas em p.ratica pelas municados recebidos hoje 
autoridades da mannha. afim de correspondentes italianos 
contrabalançar os effeltos dos Suissa annunciam que os 
torpedeamet;tos Ｎｳｯ｢ｲｾ＠ a torye · stro·hungaros estão planeja 
lagem mundial d.lspomvel. ｏｉｾｓ＠ uma triplice offens' t 
passados, o cOally News. faZia re " , Iva con ra 
alguma::; considerações que re. f rytes ｉｴｾｬｴ｡ｮ｡ｳＡ＠ ｾ＠ qual '-UI""'" 
vestem extrema importancia co - de IDvesltdas t.nllttares, nas 
mo ser a de que cse os alliados tes da Albam.a e de Ven 
não conseguem conjurar os ef- rde uma .of!enslva naval na 
feitos da campanha submarina, do Adnaltco. . . 
dentro de breve prazo seria A ｾｳｴ･＠ pl,ano a.mblclOSO 
impossivel pensar em obter ja- austrlacos e precISO ｡ｾ､＠
mais a victoria final em favor que, segundo se sou De, 
da Entente .• Accrescentou o dito ｰｲ･ｴｾｮ､･ｭ＠ desencadear 
diario, que em Julho e Agosto fenslva aerea ao longo de 
a fo me faria estragos em algu. a frente. . 
mas regiões da Grã.Bretanha Para levara effelto este 
pois a excessiva falta de tone: programma,? supremo comrRj 
lagem. paTa transportar artigos do do exerct.to a 
de pnmelra ne.cessidade, havia conta com a aJuda da 

A morte do ezareviteh 

Nosso fogo, em um flanqueio 
parcial, dirigido da margem se
ptentrional do Mame, causou 
grandes perdas ao inimigo. 

Ao sudeste de Reirns, o ini. 

foram em numero de oito os 
submarinos allemães que na 
sexta-feira atacaram o transat
lantico c Justitia., em viagem 

cread.o, nos. ulltmos mezes, ver
dadeu:.as cTlses ｾｬｩｭ･ｮｴｩ｣ｩ｡ｳ＠ que 
poderao prodUZir consequencias 
lamentaveis. O citado critico diz 
que os.submarinos allemães des
de mUitos mezes estão afundan
do ｭ･ｮｳ｡ｬｾ･ｮｴ･＠ quantidades de 
ｴｯｮ･ｬ｡ｧ･ｾ＠ Irreparaveis, pois as 
construcsoes não alcançam nun. 
ca a mais de 160.000 toneladas 
e os afundamentos chegam a 
660.000 toneladas. 

Londres, 24 (U. P.) 
publica hOje o cBerliner 
Anzeiger., baseando.se 
ｴｾｬ･ｧｲ｡ｭｭ｡＠ que diz ter 
､ｬｲｾ｣ｴ｡ｭ･ｮｴ･＠ de Moscou, o 
revltch da Russia morreu 
consequencia dos maus 
e. do pessimo passadio, 
dias depois da execução 
seu pae. 
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ＮｊｊｾＢ＠ ct .... do abalroamenWo 
ova York, M. -Â.AIIoeia- oebeu pándea AIr6i1 

ted PreMa ｾ｜ｳ･ｵ＠ oommunica- do logo a fazer 1Ig1l&-
d terd d - NIo podendo .. r o .Iudull&lt 

QIo e Ama am e que o jor- J.. d I Pri ci di Udi 
nal eocialilta • Vonvllrts-, de Ber- re.,oca o ｾ･＠ o. n pe -
Um annuncia que a Allemanha ne-, e .deVldo ao forte mar, OI 
fez ' BU estõeB ao Governo - hel- seUB tripulantel, vendo que eBte 
Ｇｮ｡ｮｨｯｆｾｯ＠ sentido de ser promo- eBtava presteB a naufragar, tranB-
"'. f' d portaram-1lB em seus escaleres pa-
Vida uma con erenCla e paz. ra bordo daquelle navio italiano, 

Amsterdam, 24. (U. P.) - Os 
ultimas termos da paz dos alle
mães, segundo as suggestões fei
tas pelo governo da Allemanha 
ao hespanhol e publicado pelo 
c Vorwllrts», são os seguintes: 

1.0) Não haver annexações a 
léste; 

2.°) nenhuma indemnisação de 
guerra; 

3.°) os tratados de paz com a 
Russia e com a Rumania con
tinuarão como estão, não deven
do haver questão por parte dos 
alliados; 

4.°) a questão do futuro da Bel
gica e da autonomia das peque
nas nações, serão ajustadas na 
Conferencia da Paz; 

5.°) a questão das nações bal
kanicas tambem será estudada 
na Conferencia da Paz; 

6.°) todas as colonias allemans 
deverão serrestituidas, continuan
do o cstatu quo ante bellum» ; 

7.°) liberdade dos mares ; 
8.°) desmantelamento da for

taleza do Gibraltar e franquea
mento do canaL de Suez ; 

9.°) os vapores allemães terão 
o direito de abastecer-se em to
das as estações de carvão. 

Noticiario 
Intel'V6nçao ledoral na Amazonia 

Os poderes constituidos do es
tado do Amazonas requisitaram 
a intervenção do Governo fede
ral nos termos da Constituição, 
por motivo da solução dos com
promissos com os credores es
trangeiros. Não será de estra
nhar, que a intervenção federal 
se effectue sem restricção, isto é, 
assumindo o Governo da União, 
por intermedio de um interven
tor, a administração daquelle Es
tado. 

Uma divida de 9 milhões de lrantos 
A Societé Internacionale de 

Voiés Ferrées de Bruxellas pro
poz uma acção contra a Cia. Es
trada de Ferro Goyaz afim de 
competil-a a satisfazer a sua di
vida para com aquella compa
nhia, da qual se diz credora de 
9 milhões de francos. 

Abalroamento do vapores 
Por um radiogramma expedi

do do vapor italiano .Príncipe 
di U dine» sabe-se ter occorrido 
100 milhas da barra do Rio Gran
de um abalroamento entre este 
vapor e o vapor inglez .Induna», 
em viagem de Buenos Ayres pa
ra a Europa. AccreBcentava o 
deBpacho que em conBequencia 

onde foram recolhidos. O radio
gramma terminava dizendo que 
o vapor inglez fõra abandonado, 
quando já estava totalmente per
dido, proseguindo então viagem 
o .Pnncipe di Udine» para o 
porto de destino. O .Induna» 
que pertencia á .S. S. Induna 
Company-, desloca 4.426 tone
ladas. 

Brasil-Uruguay 
Com toda a solemnidade foi 

assignado no dia 22 o tratado 
perdoando a divida que a Re
publica do Uruguay tinha para 
com o BrasiL 

O acto teve lagar com toda a 
solemnidade, a elle assistindo o 
dr. Lauro Müller a quem se deve 
a iniciativa. 

O tratado estabelece a creação 
de um instituto de trabalho para 
uso dos dous paizes, em partes 
iguaes, de um e outro lado da 
fronteira commum. 

O instuto educará em commum 
as gerações das duas Republicas. 

A divida era de 1.063.820 ster
linos ao juro de 50;. . 

Da importancia da divida o 
Uruguay tirará uma parte para 
a construcção de uma grande 
ponte internacional no rio Ja
guarão. 

Greve operaria 
Rebentou, afinal, em Porto 

Alegre, a greve de protesto con
tra a carestia de vida, ha dias 
annunciada. A Federação ope
raria proclamou a greve geral, a 
qual entretanto a maioria da clas
se operaria não adheriu. 

Segundo as ultimaB noticias, 
devido ás energicas providencias 
adaptadas pelo governo estadoal, 
considera-se completamente abor
dada o movimento. 

bilflo ailitM 
Foi aberto um credito especial 

de 2000 contos de reiB para a 
organisaçio e demais despezaB 
do I16rviço de aviaQio militar. 

I.vu em.atel 
A' CommiBBio de FinanQU do 

Senado foi apreBentado pelo Se
nador Joio Luiz AlveB um pro
jecto que autorisa o poder exe
cutivo a elevar a 212 mil contoB 
a emiBBIo de papel-moeda de que 
trata o deoreto n_ 12.963 de 10 
de Abril do oorrente anno, que 
era de 60 mil contoa, ueim c0-
mo de emittir mais atÁ 6 v_ 
Bobre o ouro aiate.te no Th. 
BOuro ou o que for por elle ad
quirido, .. eobre o ouro ､ｾﾭ
tado no axtraupiro por conta do 

Naufragou nas proximida
des dl! Long (sland, devido a 
uma explosão, o cruzador-cou
raçado americano .San Diego.-

- Chegou a Curityba no dia 
25 a embaixada italiana presi
dida pelo sr. Vito Luciani e que 
veio ao nosso paiz, n'uma visita 
de confraternisação, revestindo
se de desusado brilhantismo a 
recepção. 

- O governo chinez resolveu 
participar da intervenção militar 
na Siberia, de accordo com o 
Japão. 

- Communicam de Berlim 
que o sr. von Helffer:ch, o ex
vice-chanceller do imperio alle
mão, foi nomeado representante 
diplomatico da AlIemanha em 
Moskou, em substituição do sr_ 
von Mirbach, representante as
sassinado. 

- A Republica de Honduras 
declarou guerra á AlIemanha, 
no dia 19 do corrente. 

- O ministro do Chile na 
Allemanha communicou que o 
governo allemão e a casa ar
madora de Hamburgo acceitam 
as propostas de arrendamento 
dos vapores allemães que se 
acham em portos chilenos. 

- Chegou a Gothenburg o 
conde de Luxburg, ex-ministro 
da Allemanha na Argentina. 

- A . Gazeta de Colonia. des
mente cathegoricamente os boa
tos propalados de que se tenha 
atlentado contra as vidas do 
Kaiser e do general Hrndenburg. 

- O rei ]org;! V da Ingla
terra ordenou luto de 4 mezes 
pela morte do ex-czar Nicolau 
da Russia. 

- Communica o • Berliner
Zeitung. que o alto com mando 
allemão possue informações se
guras de que está fazendo es
tragos uma grande epidemia de 
cholera morbus entre as tropas 
alliadas no Marne, pelo que é 
muito provavel que obrigue os 
allemães a abandonar aquella 
zona_ 

DO ESTf\DO -
Florianopolil, 23_ - O vapor 

.Ruy Barlioeaa do Lloyd Braai
leiro quando le approximava 
deatA porto, vindo de Rio Grande, 
bateu, li 1 hora, devido a intensa 
cerraQio, na Pedra ltacolony no 
mesmo lugar onde ha dias nau
fragou o vapor italiano .General 
Saleaa_ 

O .Rl1y BIrboea. eoffreu um 
rombo na u1tura das ｭｾ｡ｳＬ＠
mas felimDeDte, devido OI com
partimentoe ele elltaDquel as 
bombas de bmdo coDMgUiram 
der ftIIo .. asaa. podendo o 
vapor ｡Ｑｾ＠ ... porto, onde 

AvI_ eeeIM'''tte. eo-·,'."oe __ pIIIea 
10- d. Trln., 4 de Agosto, RIo ｨ｡ｾ＠

culto em Joinville. 
1\ d. Trln., 1\ de Agosto, ás 9'/2 ho

ras de manhã culto em lolnville. 
K&DJI .Illler, Pastor. 

f\N NU NelOS 

Hans Miohaelis I S.bara 
têm o prazer de participar o 
contracto de casamento de sua 
filha ElIrle4l com o Snr. i4llne 
1'1 .. 11._ 

Joinville, 28-7-1918. 

Elfrieda Kichaelia 
Eduardo lIeDMiDg 

participam o contracto de seu 
casamento. 

. 
Luiz Miera e Senhora 

têm o prazer de participar o 
contracto de casamento de sua 
filha Rilda com o Snr. Eug8DÍo 
Franco de Barro .. 

)oinvilie, 28-7-918. 

Hilda liers 
e 

Eugenio Fraoto .de larres 
participam que contractaram 

casamento. 
)oinville, 28-7-918. 

eeelM8 

Atten9ãoI 
Em vista dos elevados preços 

do gado, os abaixo assignados 
vêem-se obrigados a vender 
d'ora em diante o kilo -de carne 
verde pelos preços de 

900 reis, 1$000 e 1$100. 
Outrosim avisam a todos fre

guezes de cadernetas que todas 
as contas devem ser pagas 
pontualmente até o dia 5 de 
cada mez_ 2.2 

Aap'sto 8toel 
GlilHme lera." 
AIIudo B .. e ..... 
rel'lllRdo I.,e ..... 
Otto Ｘ･ｾｲｍ･ｲＮ＠
Oito I .. e ..... 
Jorle s._er. 

Palha pleada, 
peneirada e livre de poeira. 
offerecem á preço barato 3.2 

B:1lhDe • W'lnter 
fabrica de Palhões 

UDiio da Viotori&-
MA: Saccos para a palha os 

compradores deverão remeHer. 

DA-se 
Uç6ea de p ..... 

Para tratar U 
Rua do Norte 29. 
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Pr • ao s/lJ'. friP
eVIDO ciscõ Melcllert 

para vir entender-se commigo 
dentro de 15 dias sobre a sua 
divida, caso contrario, pa.ra em
bolso da mesma, venderei Ps ob
jectos deixados em meu poder. 
3.1 Bertba KrAtsebmer. 

Viuva Ida Schlemm 
participa ao commercio que 
nesta data seu filho Ernesto 
Schlemm Sobro adquiriu por 
compra o corfume de. sua pro
priedade, com todo actlvo e pas
sivo do que pede tomar conhe
cimento. 

JoiunIle, 25 de Julho de 1918. 
V.'·· Ida Scblemm. 

o abaixo assignado referindo
se a declaração acima commu
nica a praça que continua com 
o cortume e espera merecer a 
mesma confiança que a firma 
extincta gozava. 1 
ｾｮ･ｳｴｯ＠ Schlemm Sobro 

Acabam be chegar as 
Ｚｵｬｾ｡ｳ＠ novidades: 

em musicas 
naelonaes e estrangeiras: 

Fa.n 'i:a.sias,. 
Roz:z::..ancee,. 

ｾ･Ｎ］ｨ＠ ...... 
Valsa ... 

., 
a) 

"" 

ｾＮ＠ MINERVINll 
IMPORTANTE! LEIA!l! 

CI o importante industrial Affonso E. Varella, Rua 
'5 Ipyranga Nr. 27, S. Paulo, diz: 
C1l -Minha esposa soffreu 3 annos, usando afamados f remedios e medicos de fama a trataram tambem, de 
"" inflamações uterinas com symptomas subjectivos va

.... rios; acabando por submellel-a a uma operação, com 
10 exito. Mezes depois. esses mesmos symptomas e o 2 mesmo martyrio reappareceram com intensidade. Novos 
c::n tratamentos; porém, com pouco resultado. A Provi
a) dencia, talvez, fez que uma senhora dahi, em visita a 

a::'" minha casa, aconselhou a sua precíõsa - M I N E R-
V I N Eh. Procurei aqui, não a achei; mandei-a vir 

"" dahi pelo correio. No fim de 6 vidros, sentia-se sen&. sivelmente melhor; depois do 15. vidro perfeitamente 
curada! Ha 5 mezes tem passado divinamente. Seria 

10 milagre talvez? 
CI E' a nudez da verdade, e assim sendo, julgo um -g sagrado dever o meu reconhecimento que será eterno >. 

10 
::s 
CI 
C) 

O Snr. LUIZ FLEIT, Estrada D. Francisca. kil. 19, 
Joinville, diz : 

-Tenho o prazer de lhe partecipar que minha 
senhora usou a sua - M i n e r v i na > para doença 

(';) 
c ... 
o ,... 
C 
3 
O 
'tt 
(\) 
CII 

O 
C 

g. 
Q 
(\) 
CII 
CII 
O 
CII 

Q. 
O 

C ,... 
10 
CI 
ｾ＠

C 
a) 

O 
"'O 

(\) 
'"3 
O 

que ha muitos annos vinha soffrendo, sem acha r um 
remedio que lhe fizesse proveito, apezar de ter pro- (\) 
curado todos ｯｾ Ｎ＠ recursos medicos. Depois de 9 vidros. 3 
encontra-se perfeitamente curada. 

3.3 Tango ... eto_ eto_ 
Musicas para canto em ｾ＠

portuguez, francez e italiano. 

Accei te os meus agradecimentos por esse motivo . G'\ 
e peço-lhe publicar este para uso das senhoras que 3 
soffrem.> 

(\) 

ompo i(ilt eriginat pm lÍolino e piano 10 N 
(\) 

SlLlo "nu 
ａｲＧｑＮｾ＠ •• 

Sabbado. 3 de Age ... 

Cran4e :a 
htrab: Senhores 1$000 

Senhoras $300 
Capella "BolI" 

Kino Salão Berner 
Domingo, 4 de Agosto 

Cinema 
F11m.s sensac10naaa 

ｾｦｦｩ､ ｮ｡＠ ｡ｾ＠ ｭ｡ｲｾｾｮｾｩｲｾ＠
Belz & Barnack 

communicam ao respeitavel pu. 
blico que abriram na Rua libertA 
n. 32 uma 

afficina de marceneiro B tornelrD 
recommendando-se para lodos 
e quaesquer trabalhos do seu 

offieio. 8.5 
especialidade: 

Moveis e construcções. 

Canoinhas 
Communico ao respeitavel 

publico que adquiri o conhecido 
e bem acreditado 

HOTEL 
Vendem·se na casa CI 

O foi n:tSftn n:t,,:t todas "'0
0 

do Sr. Ernesto Ritzmann. Com· 
.I 11 u: I:'IIL:II pletamente renovado recom· 

Rua 15 de Novembro n. 7 ... (ê) mendo o mesmo aos exmos. 

CII 

Cada semana novidades CI Acha-se em toda parte. Preço 4$500. Duzia 40$000 ; C snrs. viajantes, garantindo at-
Preços de catalago. ｾ＠ pelo correio mais 2$000. E. A. Goncalves, Caixa Postal 7, _ tencioso tratamento, asseio 

EsereVanl-nhas ＢＬｾ＠ Joinville e em todas as casas de atacado desta praça e · u promptidão no serviço . 
...." nos depositarios A. Baptista & Cia, Joinville e Malra. O Guilherme Uannemann. 

iI.IIItritanas e outras, assim como 
quaesquer mOfei de e triptorio, tem 
sempre em deposito 

Cluistiano Kasting 
e ,eemla e •• mÍ! de e eriptlrio. 

Rua S. Catharina n. 5 3.3 

Mntlla Edilicadora 
Sorteio Mensal 

TO sorteia realisado a 20 do 
corrente mez foram sorteadas as 
seguintes cadernetas, respectiva
mente com o Lo, 2.° e3.opremios: 

N.o 78, pertencente ao Sr. Hugo 
Fischer, residente em São Bento , 
e que concorreu ao sorteio com 
os numeros 0.155 e 0.156. 

N.o 70, pertencente ao Snr. V. 
M. Wittitz, residente em Joinville , 
e que concorreu ao sorteio com 
os llumeros 0.139 e 0.140. 

Xo 43, pertencente ao Sr. José 
Soares de Oliveira, residente em 
Palhoça, e que concorreu ao sor
teio com os numeros 0.085 e 0.086. 

Pela Mutua Edilicadora 
Mar:o Lobo, Director-Gerente. 

Albnms de Poesias 
recommenda 

c. w. Boebm. 

'SeSOJOIOP seJ6aJ vuna i sazam Z ma sep!oqJJomaq Cimento, 
nacional e estrangeiro 

Fannna ｐｩｲ｡ｾ･ｩｲ｡ｾ｡＠ \ ｰ｡ｾｾ･ｾｾｾｾｾ［［ｴＺＡ｡＠ ｣ｲ･｡ｾｾＮ＠ ｾｰｮｯ＠ ｾＺｾＺ ｬｬｾｾｾｾｬｾ［ｮｾｉｏｾ＠ ｊｾｏ＠
Safra de 1918 Rua Cachoeira N. 18_ ara ilW IiIww W ｩｾ＠
Precisa-se com urgencia de 

pessoal para o corte de canna 
e outros serviços. 

Aluga-se ｵｾ｡＠ casa de mo
radia na rua Jacobo. 

Para tratar com 3.3 
PAGA-SE BEM. 

Trata-se com o encarregado I AI 
no escriptorio da Fazenda. 5.5 uga-se para o 15 de Agosto 

J . '11 d J Ih 1 uma casa de mo-

Carlos Reeck. 

OlnVI e, 15 e u o de 918. radia com terreno de plantação 
A Ca.sa. do A .... ço e pasto. 'Para tratar com 3.3 

. . Carlos Scbmldt 
precisa um homem seno para Ro& Commandaote Saloroino de 11 ｾ＠
O armazem, que sabe acarretar. eo 00(1. 

CINEMA FLORESTA Creado 
Precisa-se de um rapaz de 

14 a 16 an nos de idade. 3.3 
Guilherme Schulz, 

Rua 9 de Março 52. 

MO,,:t encontra occup_ação 
1'1 \11 durantp a manha em 

pequena familia. Para informa
ções n'esta tVDoQraphia. 3.2 

Creaclo 
Precisa-se de um bom creado. 

Pedro Mayerle 
3.3 Rua Santa Catharina. 

Amanhã! Amanhã! 
31 de Julho 

film de successo 
RIta Finança 

Fox-FUm 
em 8 partes 

Theatro Nicodemns 
Domingo, 4 de Agosto 

Cinema 

Sellos postaes 
em sortimentos na 

Agradecimento 
C':lmprimos o doloroso dever 

parllclpar a lodos nossos a 
conhecidos que aprouve a Deus 
mar desta para melhor vida eterna 
nossa querida mãe, avó e bisavó 

Maria Cbrlstlna Nlelso ... 
nata Berger 

lallecida em 23 do corrente na 
de 80 annos 4 mezes e 2t dias. 

Agradecemos penhoradamente a 
dos os nossos amigos, visinhos e 
rentes pelas flores que manda 
a todos que acompanharam a 
lalleclda á Sua ultima morada 
especIa l ao P. Schlünzen pelas 
ｰ｡ｬ｡ｾｲ｡ｳ＠ consoladoras na casa 
tuana e no cemiterio. 

Em da 
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