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o Brasil e a guerra 
o Gommmio Gom 08 aUeml1&s DO paiz 

Lemos no .Jornal do Commercio> 
de S. Paulo. 

Um matutino divulgou a noticia 
de que dentro em breve appa
receria no Congresso um pro]ecto 
regulando as nossas transacções 
com os allemães dentro do nosso 
paiz. Procurando saber de que 
se tratava, conseguimos apurar 
que esse projecto foi elaborado 
pelo Sr. Alcindo Guanabara. O 
seu fim é prohihir o commercio 
com os allemães no Brasil, pois 
até agora só se cogitou das nossas 
relações com o inimigo no estran
geiro. A unica providencia tomada 
contra os allemães no Brasil foi 
a tomada polos AlIiados. Por isso 
p. que o projecto cogita do as
sumpto. E para bem synthetizal-o, 
póde-se dizer que elle cria a lista 
negra no Brasil. 

Como se tratasse, porém, de 
um assumpto importantissimo, o 
Senador carioca não quiz entregar 
o projecto ao Senado sem pri
meiro ouvÍ!' o Governo a respeito. 
Este, actualmente o estuda. Só
mente depois da opinião do Go
verno é que elle terá andamento 
no Parlamento. 

R ｧｕｾｾｾ￪ｊ＠ mundial 
A situação militar 

("Correio da Manhã" de 26.) 
As ultimas noticias da frente 

franceza deixam suppôr que está 
a chegar o momento final das 
operações determinadas pela con
tra-offensiva do general Foch. 
Referem os telegrammas que os 
allemães, no intuito de impedir 
que o desastre assuma proporções 
mais penosas, recorrem as forças 
dos sectores tranquillos. Isso tem 
feito com que a sua retirada seja 
realizada em ordem de batalha, 
registrando-se até alguns contra
ataques felizes, como o que elles 
realizaram contra as forças allia
das em Tréloup e na aldeia de 
Chassins, occupando-as, embora 
depois as tivessem de abandonar, 
por força de nova pressão dos 
alliados. 

Esses contra-ataques, effectua
dos de fórma a perturbar, como 
em casos desta ordem, a acçAo 
das tropas em contra-offensiva, 

)oinville, Quinta-feira, 1 õe Agosto 1918. No. ｾＹＮ＠

põem a descoberto a preoccupa
ção do estado-maior germanico, 
de operar o recúo, conservando 
a perfeita articulação dos seus 
exerci tos e as suas faculdades 
combativas, 'afim de que elles 
possam bem sustentar-se uma vez 
encontrada a nova linha em que 
hajam de se estabelecer. 

A formação dessa linha é no 
momento o objectivo principal 
dos commandos. O modo por 
que se desenvolve o ataque alliado 
e a resistencia' mantida pelos 
allemães colloca todo o triangulo 
Soissons-Chateau-Thierry-Reims 
sob a actuação de uma disputa 
violenta. Vae·se modificando len
tamente o dispositiyo germanico, 
mas tudo indica que essa modi
ficação p, erá accelerar-se, em
bora a cu tracção das linhas 
produza, como é natural, o forta
lecimento da resistellcia augmen
tado com tropas novas que, cha
madas ás linhas de batalha, vão 
sendo identificadas pelos alliados. 

Ha informações de que os 
inglezes procedem a uma rap.ida 
concentração no flanco esquerdo 
das forças allemãs, para ahi em
prehenderem movimento mais ou 
menos parecidos com os realiza
dos por francezes e americanos 
no flanco direito, o ponto justa
mente por, onde começou a des
encadear-se a contra-offensiva. 
Não causará surpresa essa inicia
tiva britannica. No flanco esquer
do, as ｦｯｾ＠ germanicas apresen
tam maior solidez, e nas regiões 
em que elle se apoia o recúo se 
faz ainda mais vagarosamente do 
que no resto da frente. 

A pressão ingleia ahi levada 
a effeito com tropas numerosas 
teria como resultado apertar o 
saliente de Reims, para forçar a 
sua desoccupação nas condições 
em que parece desejal-a o com
mando aUiado, isto é, de maneira 
que os allemães só pudessem 
estabelizar-se numa linha além 
do Aisne, a que de facto mais 
conviria aos exerci tos alliados. 

Ha, porém, a notar na noticia, 
que empresta aquelles propositos 
aos inglezes, a circumstancia de 
que, ao norte, em frente ás suas 
linhas, se encontram os exercitos 
do principe herdeiro da Baviera, 
promptos a entrar em acção ao 
primeiro signal de snfraqueci
mento que divise no adversario. 

Nessas circumstancias, a ｲ･ｴｾｾｬｾ･ｮｴＺ＠ de retirada teve inicio na 
guarda britannica necessita de tarde de sabbado e se tornou 
grandes cuidados, só podendo mais accentuado no sul do "sacco" 
ser desfalcada á proporção que o Soissons-Reims. O inimigo não 
fôr a dos exercitos do principe só abandonou o norte do Mame 
Ruprecht. - mas, na sua retirada ambos os 

Mas aguardemos os aconteci- flancos do exercito allmão de 
mentos. Fére-en-Tardennoia estão sendo 

fortemente acossados e ｾ､ｯｳ＠
Paris, 29. Pro segue a franca pelos franco-americanos que ata

retirada do exercito allemão ao cam de todos os lados. Parece 
longo de toda linha de frente do absolutamente impossivel que o 
Ourcq ao Marne. Os franco-ameri- inirrligo em face da forte pressão 
canos chegaram á margem sul alliada--. possa conservar a cidade. 
do Ourcq e continuam avançando A artilliaria alliada não descansa. 
e exercendo forte pressão contra Do todos os lados chovem obuzes 
as defesas allemães de Fére-en- contra cada pollegada de terreno 
Tardennois. Ha seguros indicios occupado pelo inimigo, tornando 
para esperar que o inimigo eva- impossivel a sua permanencia 
cuará completamente Fére·en- em localidades tão persistente
Tardennois muito antes do que mentes bombardeadas. 
era ésperado. O progresso dos 
alliados ao longo da linha de 
batalha do Marne, ultimamente 
não tem encontrado grande re
sistencia. A floresta de Fére já 
está completamente conquistada 
pelos franco-americanos. A reti
rada do inimigo é feita tão ra
pidamente que em muitos pontoi 
os 'alliados que o perseguem de 
perto perdem ·o contacto com os 
fugitivos. Os allemães estão em 
debandada especialmente na li
nha do Ourcq ao Marne. As 
forças inimigas, embora em fuga 
não deixam de atacar constante
mente os flancos dos alliados. OS 
S6U& esforços são sempre detidos. 
Os ataques mais pronunciados se 
repetem mais frequentemente ao 
sul de Soissons. A linha de ba
talha se estende agora por uma 
frente de 50 milhas, muito em
bora não se trave a lucta ao longo 
de toda a frente. A linha de 
defeija que o inimigo oppõe tor
na-se hoje mais do que nunca 
facil de ser quebrada pelos allia
dos devido ao caracter que tomou 
a retirada allemã na parte da 
linha que constitue a frente do 
Marne. Os criticos são de opinião 
que a retirada allemã equivale 
a uma confissão de derrota. Os 
criticos aventam tambem que o 
inimigo talvez esteja concentrando 
divisões para um novo e desespe
rado ataque, o ultimo golpe de 
mão de um jogador, que reco
meçaria noutra frente a iniciativa 
que acaba de lhe ser arrebatada 
no sul. Desta forma contrabalan
çaria o desastre 80ffrido pelo prin
cipe herdeiro. O ultimo movi-

• 

Paris, 29. - Em consequen
cia da retirada allemã ao norte 
do Marne, os francezes occupa
ram mais 20 aldeias e varios 
bosques importantissimos, numa 
frente de 30 kilometros, 

As avançadas francezas atra
vessaram os riaohos Roati e Ves
nenil e marcham em direcção a 
ViIle em Tardenois. Nas mar
gens do Ourcq a cavallaria fran
co norte-americana, em brilhan
tes cargas persegue de perto o 
inimigo, causando grandes bai
xas. 

Londres, 26. (A. A.) - Da fren
te de batalha na França commu
nicam que os allemães persistem 
na resistencia á contra-offensiva 
alliada, lançando na lucta infer
nal novas divisões, retiradas de 
outros pontos, com o empenho 
de não abandonar a sua linha 
do hlarne. Na região florestal 
de Marfaux, no Marne, ao longo 
da ala direita alliada, as bata
lhas succederam-se com um no
tavel encarniçamento, conseguin
do o inimigo occupar a orla oc
cidental do Bois du Rois, enca
minhando-se para o sul, sendo 
em tempo contrariado nos seus 
dllsignios. Tambem ao norte des
se bosque conseguiram ligeiros 
progressos, ao mesmo tempo que 
os itaiianos completavam um 
grande avanço para além de Mar
faux. ameaçando seriamente a 
rectaguarda do inimigo, deten
do o seu impeto. 

Ao longo de toda a ala 88-
querda os alliadol continuaram 
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progredindo. já tendo ｯ｣｣ｵｾ ｯ＠
mai. da metade da nonete e 
Fére. 

Se" York, 29. - ｄ･ｬｰｾ｢ｯｬ＠
do Quartel aeneral ａ ｭ･ｮｾ ｮ ＿＠
annuneiam que o, alleml .. Im
ciaram na madrugada do ｌ ｯｾﾭ
tem o abandono das lUas POII
çOel no lame. O. allemlea co
berto. pela neblina e por den-

nuven artificíaeB de ｾｵｭｯ＠
abandonaram U .U81 po ＱｾＰＸ＠
defendendo ... com um fOl'llllda· 
vel fogo do barragom, ｩｾｭ･､ｩ｡ｴ｡＠
e Ｘｉｦ￭｣｡ｾｭ＠ nte ｣ｯｮｴｲ｡ｾ｡｢､ｯ＠ pela 
artilharia alliada. MUlto. ｧｲｵｾｂ＠
mirnJgo. foram ｣ｾｲ｣｡､ｯＮ＠ e apn
• ionadOJ pelol alliados. 

Pari., 29. - O principe her
dell'O da AlIemanha, segundo os 
deep8cbo. \'indol das linhas de 
frente, Já ｯｭｾｲＨＩｧ｡＠ na presente 
batalha 65 diVlBOe. de tropaa al
lemll de fonna que o principe 
OIgotou completamente ai reser
I'" d ｾｵ･＠ podia lançar mio. 
lalO esplica o. recentes commu· 
nicadOJ annunciando que aa di
\'iaOet do reserv8I para o Kron
prinz, qu OI allemAes hoje pos
luem 110 meno. de 30 divisões 
de trop81 fretcae, que ainda fa
z m part dai reeef\'as do exer
cito e que BO acham actualmonto 
IOb o rommando do principo 
Rupprocht d Bal;era. Annun· 
Iam quo o nanco direito ali -

m o tá pod ro amente refor
ç do por Utu nOI'o exercito ｾｯ｢＠
o commando do g neral Ebens. 

Lomlr @, 29. - Informações 
d ara t r oHieio o diz m quo 
o 111Il'lIlã abandonaram a li
nha 11 Our q continuam a ro
eu r. 

UI I\1tbcaçO d qu o ini-
11111(0 prllt ml Il tobel c r·s no 
\ ', I . 

IH dos a\' nç ratU d d 
honl m no meio 018 alé hOle de 
llIunhA, llum m dia d duo a 
t milha , numa front d vinte 
Ilnlha Tod s o old ias situa
d n r ta uard da linho ini
Illll(, o .ul do \ I , o lâo em 
rhatullla8. 

Commun lOldoa offl oiaes 
Cowmunloado tranoez 

ｾｇｏ＠ trot: reetabelece-m"81 n- . 
ram a , itu89lO. ntre o Aiane e 
o Mame o inimigo, ｴｲｵ･ｮ､ｾ＠ para 
a luta novU l'8I8I'VaB, continuou 
o M U ataque em ma88&, mas 81 

tropSl de von Boehm quebraram 
de modo completo OB 8118ltos do 
adverwario. AI tropas franco· ame
ricanae Boffreram novamente per
das muito pesadas .. ｾ ｮｾ･＠ Nou
ant e Hartennes, o InimIgo ata
cou debalde ci nco vezes. Reto
mámo. outra vez Villemontoire 
ao adversario, que se retirou em 
denslls massas sob o fogo mor
tífero da nossa artilheria. Ao 
norte do Ourcq o nosso fogo Iln
niquilador frustou um ataque que 
estava sendo preparado pelo ad
versario. Os .taUkI» que assal
taram as nossas linhas foram re
dmidos a pedaços e a infanteria 
ｾｵ･＠ OI acompanhava Coi rapel
lIda. Entre o Ourcq e o Marne 
rechassámos tambem fortes in
vestid88 do inimigo. A sudoéste 
de Reims empenharam.se encar
niçados combates que duraram 
todo o dia. Entre o Marne e o 
Ardre o inimigo rapetiu quatro 
ｶ･ｾ･ｳ＠ o seu ataque parcial, sem 
obter vantagens. Ao norte do 
Ardre os francezes , com tropas 
brancas e negras , combateram 
lado a lado com os italianos e 
os inglezes. O ataque dos ita
lianos fo i immediatamente que
brado, e os francezes e iuglezes 
foram repellidos tambem em mui· 
tos pontos, d pois de luta des
･ｾｰ･ｲ｡､｡ﾻ Ｎ＠

Londres. 26. (U. P.) - .Pora 
o sul de Albert, repellimos ata
ques porciaes do inimigo, fazen
do alguns prisioneiros. Entre o 
lUsne e o Marne travaram· se I'io-
1 ntoB ataques parciaes do ini
migo, os quaes foram rechassa
dos. 

denburg .. ti Hriamente doente. 
Foi com grande esforço que GIIND
pareceu a algumaa. daa ｾ･ｬｊｑｏ･ｬ＠
do imperador. Dl&8m amda OI 

meamo, deepachol que o mare
chal allemlo moatra-18 muito fa
tigado, após haver falado por al
gum tempo. Preeentemente, von 
Hindenburg se acha em Bannover. 

Amsterdam, 29. - Telegra
pham de Berlim narrando que 
foi publicada uma nota official 
desmentindo que Hindenburg es
teja atacado de qualquer enfer
midade. 

Um beroe brasileiro 
Roma, 29 - O ultimo boletim 

contendo os nomes dos conde
corados. consigna um louvor ao 
cabo do 10 de Bersa gliere, Con
s tantino Passero, natural de S. 
Paulo e que, commandando acei 
d entalmente um grupo de sol
dados . lançou -se á conquista de 
parte da margem do Piave, en
tã o occupada por um contin 
gente austria co. Cahindo mor
talmente ferido, a pezar da gra 
vidade dos ferimentos. Passero 
continuou a commandar os com
pa nheiros. 

Suissa·Allemanba 
Londres, 26 (A. A.) - Com

municam de Berna, que termi
naram as negociações entre os 
governos da Suissa e AlI emanha, 
sobre o caso do afunda mento 
do vapor hes panhol -Sardiiiero » 
que conduzia o carrega mento 
d e trigo d es tinad o á Suissa. O 
governo da AlIeman ha manifesta 
o seu pesar pelo afundam ento 
daq uell e Va!10r e declara indem· 
nizará a mplamente os interessa· 
dos pelas perdas sof!ridas. 

llm truzadol' inglez torpedeado por nm 
submarino Paro o norte de ulchy.le- ha

t au xpul ámos o inimigo das 
SUBS linhas avançadas para o éste 
de Oret e para o sul do rio Ourcq 
ｾ＠ pel.limos t mbem o ataqYes do 
lrumlgo. 

PaTO o o ste de \"incelle-sur
Marne o inimigo foi rechassado, 
tendo as no as tropas iniciado 
o ataque de Foret Deris e diri
gindo. e para as linha 00 sud
oe te d Reims, onde limpámos 
do inimigo a região dos bosque. 

Lo nd res, 27 (A.) - O almi· 
rantado annuncia que o cruzador 
- Marmora . fo i torpedeado por 
um submarino inimigo terça
feira passada, indo a pique em 
poucos momentos. Da sua tri
pulação faltam dez homens que 
s e suppõe terem perecido. 

Um torpedeiro foi igualmente 
ao fundo por ter batido na costa 
quarta -feira, á noite. esse nau 
fragio morreram treze tripulantes. 

Para o o st de Vrigny, repel
limo viol ntos ('ontra-ataque na 

hampagn . 
Entre o \'olle de uiPl? s e 

ouain 08 ataque do irumigo 
ontr 8S no saa pc içOes fOfOm 

r pellidos, ｾｴｬＸ＠ 008 contra·ata-
que da no tropa '. 

o throno da Finlandia 
Pariz. 27 (U. P.) - - Le Jour

na\> publica hoje um communi 
ca do procedente de Zurich em 
que annuncia que foi offerecido 
ao duque Adolfo Friedrich de 
Mecklenburg Schwerin o throno 
no da Finlandia. 

Accrescenta esse despacho 
que a offerta fo i feita por uma 
delegação de tres membros do 
Landtag linlandez, a qual acom
panhará, a bord o de um COura
ｾ､ｯ＠ o . novo soberano até á 
ｆｭｬ ｡ ｮｾｬ｡Ｌ＠ ond e se realisará a 
coroaçao, pouco depois da che
gada do novo rei. 

pha 
gresso 
proclamou a 
sa antiga 
nisando-a em 
do-a á Russl._ 

Amsterdam, 25 (A. HJ 
correspondente do .lolcal 
zeiger. em Moscou ｴｰｬＬｾＢ＠ .. .;. 
annunciando que o 
Soviets considera a 
. Entente. na costa da 
nia equivalente a uma declatlÍl 
ção de guerra . 

Em vista disso. o 
maximalista vae tomar as 
didas que a situação exige. 

Londres, 26 (A. H .) - Infor
mações de fonte offieial, aulod. 
zam -nos a annuneiar que o J •• 
pão acceitou as propostas do 
governo dos Estados UnidOl 
para ser prestado auxilio ao 
governo instituido pelos tcheco. 
slovacos na Siberia. 

Amst erdam, 29 - Noticias de 
Kiev informam que fo i publica.. 
do nas respectivas capitaes O 
texto do tra tado d e a mizade fir
mado entre os governos in 
pende ntes de DOll e AstrakalL 

Por esse tratado os dois go
vernos reconhecem a autonomia 
de cada Estado contractante e 
promettem mutuo auxili o para 
annexação de outros d is trictos, 
afim de form arem assim o esta
do federal do sul da Russ ia. 

Amsterdam, 26 (U. P.) - Com· 
municam de Moscou que a ex· 
czarina pediu ao govern o bol
sheviki que lh e permi tt isse e 
para um convento na 
acompanhada de suas filhas. 

Adia ntam os telegrammas 
não é intenção da 
permanecer nesse conven 
onde quer ir apenas por 
tempo. O governo 
recusou acceder ao pedido. 

O thinezes prel'ÍDelll·se Da SiberiI 
Londres, 26 (U. P.) -

do informações recebidas 
o governo chinez está 
zando e enviando grande 
Ａｩ､｡ｾ･＠ de tropas, muito 
eqUIpadas. para varios 
da front eira siberiana, 
gundo se sabe as I.",n .. ,", 

ｾｨ･ｶｩｳｴ｡ ｳ＠ estão ｾｰ･ｲ｡ｮ､ｯＮ＠
mformações ind icam que 
turas operações não serão 
com o fim de assum:r o 
de expedição em territorio 
mas no proposito de 
qualquer invasão do solo 
por contingentes 

Pequenas:Notidu 
- O presidente Wilson, 

uma proclamação, a nnuncia 
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o governo IPDUlr' poue. a 31 
do corrente. da tCld. u1kdtas 
telephonicas. telegraphlcas. ca
bos submarinos e estações ra
diographicas ｾｸｩｳｴ･ｮｴ･ｳ＠ nos es
tados Unidos. 

- Um correspondente inglez 
em Paris informa que se espera 
o bombardeio da capital fran
ceza por novos productos da 
balistica allemã em forma muito 
intensa com varias baterias. Ro
bustece essa versão a medida 
tomada pelas autoridades as 
quaes ordenaram o translado 
dos archivos olficiaes para as 
cidades do sul. Os aviadores 
alliados asseguram haver visto 
um grande numero de platafor
mas correspondentes a canhões 
de longo alcance, de maneira 
que .se suppõe que esta vez os 
allemães contam com um bom 
numero de canhões de longo 
alcance. 

- No Club de Engenharia 
no Rio, os srs. Prado filho e 
Amaral Rocha fizeram uma de
monstração pratica das <grelhas 
rotativas. de sua invenção, sys
tema apropriado á queima do 
carvão nacional sem necessida
de do beneficiamento da pulve
risaçãO. 

- Segundo declaração do 
General March ao Comité militar 
do Senado americano o total ge
rai de tropas americanas existen
tes na frança é de um milhão e 
duzentos ecincoenta mil homens. 

- Os Governos de Vienna, 
de Berlim e da Ukrania troca
ram varias notas ratificando o 
tratado de paz. 

- O jornal -La Argentina. 
publica um telegramma de Lon
dres annunciando que o gover
no inglez está resolvido a não 
conceder carvão algum ás em
prezas com capitaes allemães 
existentes na Argentina. 

Desse modo estão ameaçados 
de paralyzação muitos serviços 
publicos. 
• A unica solução do caso será 
o Governo encampar as referi
das emprezas. 

- Informam de Vienna que 
o Barão Hussareck von Hein
lein foi nomeado primeiro Mi
nistro do Governo austriaco em 
substituição ao sr. von Scidler. 
que se demittio. 

Noticiario 
Chegada de naolrag.8 

Rio, 29. Chegaram os naufra
gos do vapor italiano cGiuseppe», 
que explodiu ha poucos dias a 
duzentas milhas de Santa Catha
rina, victima dos espiões allemães 
que collocaram dynamites nos 
porões do vapor, em Buenos Aires, 
perecendo 7 tripulantes, nada se 
salvando. Os naufragos narram os 
horrores por que passaram, em
quanto nas jangadas esperavam 
Ialvação. 

o 11'. E. VOrpD. _embtb:adorj tf,nda 
__ i. 10 .... ..." 

n.dio da no ... ohanceUaria. do 
minietro da ｖｩｾＬ＠ ｾｶｩ｣ｬ･ｄｏｩ＠ .. 
para que a BetIIIda ae 'erro 810 
Paulo-Rio Grande e a Viação 
Ferrea do Rio Grande do Sul 
forneçam, mensalmente, cem va
gões á serraria de propriedade 
da Southern Brasil Lumber and 
Colonisation <":ompany, em Tres 
Barras, no Estado do Paraná, 
destinados exclusivamente ao 
transporte para a cidade de Sant' 
Anna do Livramento de aduellas 
de madeira, de que muito preci
sam os frigorificoil da Argentina, 
empregados em serviços dos gover
nos aliiados para o acondiciona
mento de conservas de carne e 
subproductos da mesma industria. 

Segundo affirmação do repre
sentante dos Estados Unidos da 
America do Norte, os dirigentes 
daquelias vias-ferreas promptifi
caram-se em annuir aos seus 
desejos, tendo, porém, de aguar
darem instrucções do Ministerio 
da Viação. 

O titular desta pasta respondeu, 
porém, ao seu collega das Relações 
Exteriores que, attendendo a que 
se trata, de servir aos alliados, está 
prompto a dar taes providencias 
desde que a Southern Brasil Lum
ber adquira por sua conta o ma
terial necessario para o transporte 
de seus productos, visto que aquel
las estradas, não tendo material 
rodante em abundancia, iriam 
prejudicar grandemente as classes 
productoras de tres Estados do 
extremo sul, que insistentemente 
já as accusam de favorecer no 
fornecimento de vagões as serra
rias filiadas á Brasil Railway, com 
o fim de augmentar os proventos 
desse syndicato. ao qual estão 
filiadas ambas aquellas estradas. 

Ometal 6mpregado no labrieo dos ea· 
uMes all6mies de longo aleance 

Roma, 24. (U. P.) - Os alle
mães, no fabrico de seus canhões 
de longo alcance, empregam uma 
liga de aço com «zirconium», se
gundo informa hoje o jornal .La 
Tribuna», desta capital. 

Diz-se ser esse metal o de maior 
resistencia encontrado até hoje 
no mundo e que só foi desco
berto, por emquanto, no Estado 
de São Paulo, no Brasil. 

N. da R. - De5de algum tempo a 
esta parte constava insistentemente, 
em São Paulo, que havia sido fêita 
uma descoberta sensacional: a do <zir
conium •. AUirma-se mesmo que, antes 
da guerra, esse metal foi exportado. 
em grande quantidade, para a Alie
manha e que, depois, continuaram a 
ser feitas remessas do mesmo artigo 
ｰｾｲ｡＠ os Estados Unidos. Sabe-se ain
da que o <zirconlum' tem sido extra
hido de terras do municiplo de Sao 
João da Boa Vista. 

1 aituçlt de bml .. 
No Senado Federal o senador 

Lopes Gonçalves, explicando a 
situação em que actualmente se 
acha o Estado do Amazonas, mo-

a 
prlncipaee: em 

meiro Jurar. a lua orldea li,... 
çIo finaneelra , oriunda de OOIB

promillOl anteriormente BlBUmi

dOI pelo Governador Jonathw 
Pedroeo em 1915, que realizou 
a canlOlidaçilo da divida esta
doai, isto é, o cfunding> que or
çou em 20 milhões e 500 mil 
francos que deverão ser pagos 
em 1920 pesando nos compro
missos do Governo os juros desse 
dinheiro. Em segundo lugar ha 
a assignalar a extrema crise de 
t.Jansportes que engorgitou a pra
ça de Manáos, não podendo IIS

sim os seus productos ter extra c
ção. Em terceiro lugar, salienta 
o orador que o acto do Governo 
norte-americano prohibindo a im
portação da borracha aggravou 
ainda mais a crise, pois existe 
na praça de Manáos em depo
sito cerca de 5 milhões de kilos 
de borracha que se destinavam 
á praça de Nova York. 

noticia8 locae8 

CamInho Paraty, com Manha 
Rua dos Uria.. 

Fallecldo: Senhora Augulte Lother. 
na se. Wegner. Cam. Paratv. na Idade 
de 27 annol. 

JI&JUI .ma-, Paltor. 

f\N NU NelOS 

","all y Pa. ul 
c 

Bana Schneider 
participam que contractaram 

casamento. 
Blumenau Joinville 

em Julho 1918. 

Sellos postaes 
em sortimentos na 

LlvrlU"la Boe ..... 
Eleiçõ68 Aviso 

Vão se realisar, no Domingo, 
4 do corrente, as eleições para Communico a minha distincta 
Governador e Vice-governador do freguezia que, de hoje em diante 
Estado, Superintendente, Conse- trabalharei na barbearia do sr_ 
lheiros municipaes e Juizes de Amandus Paul, a Rua do Prin
Paz. cipe no. 6. ｮ･ｾ｡＠ cidade, onde 

Não tendo acceito, por moti- continuarei a inteira disposição 
vos particulares, a indicação do dos meus estimados clientes. 
seu nome para o cargo de con- ]oinville, 1 de Agosto 1918. 
selheiro municipal o sr. Henri- Jaclntbo de Miranda. 

que Massoli, fora substituido pelo 1"1 1 d' 
sr. Henrique Alves Dingee, com- "a ｾ｡＠ o 
pondo-se assim a chapa do Par- ｾ＠ ｾ＠
tido republicano catharinense pa- ' Ot.t.o St.el.:n communlc.a 
ra conselheiros municipaes dos aos seus ｦｲｾｧｵ･ＷＮ･ｳ＠ e ao respel
seguintes nomes: Francisco Go- tavel publico em geral que 
mes de Oliveira, Eugenio Morei- recebeu um . 
ra, Mario Lobo, Austergilio Me- novo e grande sortimento de 
nezes e Henrique Dingee. "al"ados modnllnos 

Não havendo opposição, estão ( ｾ＠ "I: 
indigitados, ao que consta, para para homens e senhoras. . 
disputar a minoria, os srs. José que olferece a preços barahssl-
Navarro Lins e Dr. Humberto mos . 
Gusmão. -;-

Falleeimento 
Falleceu no Rio, aonde fora em 

busca de melhoras á sua saude, 
o illustre clinico patricio sr. dr. 
Reinaldo Machado. 

O fallecido possuia todas as 
qualidades que podem elevar 
uma pessoa no conceito de to
dos e a sua vida foi um exem
plo de estudo, dE> trabalho e de 
bondade. 

O dr. Reinaldo Machado era 
natural desta cidade, tendo mais 
tarde fixado residencia em Cu
rityba, onde gozava de maior es
tima e consideração. 

A' familia enlutada os nossos 
pezames. 

Avisos eccleslastlcos 
CoDlDlunldade evangeUea 
10' d. Trin., 4 de Agosto, não haverá 

culto em Joinville. 
1\ d. Trin., 1\ de Agosto, ás 9112 ho

ras de manhã culto em J oinville. 

Outrosim participa que tem a 
venda uma partida de calçados a 

preços redaJddos 
8.5 Ot.t.o St.em. 

Rua 9 de Março n. 40. 

PIoeVlono ao snr. fran
- cisco Melchert 

para vir entender-se commigo 
dentro de 15 dias sobre a sua 
divida, caso contrario, para em
bolso da mesma, venderei os ob
jectos deixados em meu poder. 
3.2 Bertha Kratsehmer. 

Espelhos ､･ＨｾｾｾＡＡｾ＠
em diversos tamanhos, offerece 
3.1 Casa Pleper. 

Albnms de Poesii18 
recommenda 

c. w. Boebm. 

, 
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Hymnos patrioticos 
[ASA BRAZIL 

8&1&0 
Estrada de 511. 

SabbadQ, 3 6e 
A' noile 

Grande 
e Canções militares 

com o supplemento 
Canções da Infancia 

Preço 500 reis 

communica ao respeitavel publico que abril:! uma filial á 
Rua do Norte .... Entrada: Senhores 

Da antJg_ eas_ do Soro V. M. WUtltz, .., Senhoras á venda na 
livraria Boehm. I 

onde tem á disposição dos seus freguezes um grande I Quem não dansar pagará 
sortimento de fazendas, ferragens, louça, de entrada. 

seccos e molhados, . _.-
ｾ＠ que offerece á preços baratíssimos. e ｄｯｭｭｧｾ＠ f ｾ･＠ Agosto, 

Belz & Barnack 
communicam ao respeitavel pu
blico que abriram na Rua Alberto 
ｌｾ＠ uma 

ｾ＠ ANNIBAL MA.CEDO. e ar e, 

ｾ･･･ｾ･･･Ｖ･＠ Grande (Joncei·to 

officiaa de marceneiro e torneiro 
recommendando-se para todos 
e quaesquer trabalhos do seu 

officio. 8.6 
especialidade: 

.oveis e construcções, 

"Bercales" 
Phosphato N° ｾ＠

o melhor 

da capelJa Augusto Steffen. 
Entrada geral para Senhores 

200 rs. 
Quem quizer dansar pagará 

mais 200 rs. 
As Senhoritas têm entrada Iivrt. 

Estefano Morltl. 

SALlO "EmLIO SCHRur 
Annaburgo Cimento, 

nacional e estrangeiro 

e excellente Fortificante 

. - para todo o gado. -
13 Sabbado, 3 de Agosio 

Crande Baile no 6.6 Carlo chneidtr, Encon tra.se em toda parte. 

tutna Edilicadora Pomada· Ｂｍｉｎａｎ･ｏｾａＢ＠
Sorteio Mensal CUSTA Só 1$500! 

TO sorteio realisado a 20 do e> LE IA: 
corrente mez foram sorteadas as ;- r\l, 
seguintes cadernet.as, respectiva- ｾ＠ . O Exmo. Snr. Dr. Abdon Petit Carneiro, de Curityba 
mente com o 1.0, 2.oe3.opremios: dlz: cAttesto sob a fé de meu grau que tenho innumeras O 

N.07 ,pertencente ao Sr. Hugo ..g vezes empregado a cPOMADA hlINANCORA. preparado 
Fischer, residente em São Bento, pelo competentissimo pharmaceutico Snr. Eduardo A. Gon-
e que concorreu ao sorteio com ｾ＠ çalves! de JoinviUe, em todos os casos em que ella é lO 
os numeros 0.155 e 0.156. .;:: prescnpta, obtendo sempre os mais satisfactorios resul- """l 

.0 70, pertencente ao Snr. V. ãS tados.» D 
M. Wittitz, residente em Joinville, = A Snra. D. Carolina Palhares, de Joinville, diz: ::J 
e que concorreu ao sorteio com "'" Venho agradecer-lhe por esta forma o milagre que ,...,. 
os numeros 0.139 e 0.140. e> uma só caixa da sua milagrosa .MINANCORA. me fez. ｾ＠

'o 43, pertencente ao Sr. José "'=' ão ha dinheiro que lhe pague o valor e é tão barata. r\l 
Soares de Oliveira, residente em ｾ＠ Todos os elogios serão poucos. Ha cerca de 9 a 10 annos 
Palhoça, e que concorreu ao sor- ;- nasceu:me no rosto, junto á vista, uma pequena ferida ::;. 
teio com os numeros 0.085 e 0.086. ｾ＠ que fOI aug- Um verda- =. 

Pela Mutua Edificadora ｾ＠ mentando. deiro milagr- 3 
Mario Lobo, Director.Gerente. Q., ｐｲｯ｣ｵｲ･ｾ＠ .tu- e. Só quem 

ｾ＠ do: medicma me vê 11 cica- -. 
Palha picada, 

peneirada e livre de poeira 
offerecem á preço barato 3.3 

KiUme & Winter 
Fabrica de Palhões 

Uniã.o da Victoria. 
OT1: Saccos para a palha os 

compradores deverão remetter. 

A Casa do Aço 
precisa um homem serio para 
o arrrazem, que sabe acarretar. 

Precisa·se de uma boa creada. 
Para tratar com 3.1 

6erm. Lange. 

1110":' encontra occupação 
1'1 \101 durantp. a manhã em 

pequena familia. Para informa
ções n'esta typographia. 3.3 

-= e as mais a- triz acredita lO 
ｾ＠ famadas po: a verdade. O 
ｾ＠ madas ; . so Peço-lhe pu-
ｾ＠ consegm pa- blicar por to-
e> rar a marcha da a parte ()J 
ｾ＠ da doença, a bem dõs r\l 

ｮ｡､ｾ＠ mais: pobres asin-
ｾ＠ Us.el uma so ceridade -r 
<:.;> cruxa da ｳｵｾ＠ destas ex- O 
ｾ＠ cPomadaMi- pressões que ()J 
::: nanco:a. I e será eterna. D 
§ cureI-me. 

"'=' . Attestado ､ｾ＠ centenares dos grandes medicos brazi- Ul 
"'" lerros e de partICulares de todos os Estados do Sul que = se teem curado. ,..., ｾ＠ 1-1 

e f .Edsta pomada cura tambem as boubas de gallinhas e Ul '= en as de todos os animaes domesticos. 
t:::l E' .0 grande especifico para queimaduras toda a sorte -t, 
ｾ＠ de fendas e muitas doenças da pelie.' r\l 

"'=' ., 
..s .. "Embriaguez" -. 
= E te IICIO tara· e tOla um Ó lidro d "R d. . ()J "'=' P 5$000 F o eme 10 !hnlDtori tOntra embriaguei" D 
= ｲ･ｾ＠ .. i:e· ｲ｡ｮｾｯ＠ de porte. Caixa 7, JoiD\'iIIe a E. A. {Ionçah'es: Ul 

Z'&z:c.ed10 Q.oho.-ee no.e b h -A Pomad Mi 00.., P 0. ... :.0.0 .. ' .. _ 

a nancora acha-se em toda a parte I Preço I 500 

S'RlIUmnq SUp!.mJ S'8 ｓｕｰｏｾ＠ U.lnJ 

• 

ｨｴｲｾｨＺ＠
Senhores 1$000 
Senhoras $300 

Capella "0011" 

Kino Salão Bernr 
Domingo, il- de Agosto 

Cinema 
Films s 

Theatro Nico 
Domingo, 4 de Agosto 

Cinema 

Salã.o KrausI 
Domingo, 4 de Agosto 

A' tarde 

Grande Cante 

ｕｾｮ､ｾＮｳｾ＠ ｢ｾｉｾｾｬ｡ｯ＠
morgen de terras, situado 
dos melhores pontos p 
cidade. 

Para tratar com o nrrmr'ip •• 
Estefano 
Estrada S. 

PIANO! 
Vende-se um piano 

preço barato. 
Para vêr e tratar 

casa de negocio. 
Augusto 
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