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o Brasil e a guerra 
.l ｮｭｾ＠ 8& ､ｾ＠ tro, •• ｢ｲ｡Ｘｩｬｾｩｲ｡Ｘ＠

Paris, 3. (H.) Os jornaes repro
duzem hojé as decl&raçOefl feítu 
(leIo sr. Luiz de Sonza Dantas, 
Ministro b asiJeiro junto ao Go
verno italiano, ao diario de Roma, 
"A E'poca", considerando vero
simiJ a noticia divulgada a respeito 
da remessa de tropas brasileiras 
para a Europa. 

ｂｲ｡Ｘｩｬﾷｬｮｧｬ｡ｴｾｲｲ｡＠

Rio, 5. E' o seguinte o texto 
dos telegrammas trocados entre 
o rei Jorge V da Inglaterra e o 
presidente Wenceslau Braz: 

Diz 8. M. britannica : 
"No quarto anniversarío da data 

em que meu paiz entrou no grande 
conflicto que ainda devasta o 
mundo, é meu dever dirigir a. v. 
exa. sr. presidente, as minhas 
saudações e affirmar mais uma 
vez a inalteravel decisão do im
perio britannico de concentrar 
Loda a sua energia na conclusão 
victoriosa da luta. 

Graças á resolução dos nossos 
bravos marinheiros e soldados 
tenho confiança que o dia da paz 
victorioso não está muito longe. 

(a.) George V." 
A este telegramma respondeu 

o sr. Wenceslau Braz nos seguintes 
termos : 

"O presidente da Republica 
BrasiJerra recebeu com grande 
confiança as importantes decla
rações de V. M. e se congratula 
com o imperio britannico e de
mais povos alliados pelos gloriosos 
feitos realizados em terra e no 
mar, como pela inalteravel decisAo 
de vencer a guerra. 

O governo do Brasil, que ha 
cerca de um anno, irmanou suas 
responsabilidades na causa do 
direito e da independencia dM 
nações e nunca du vidou da victoria 
final das armas alliadas, reitera 
ainda uma vez a V. M. e ao reino 
unido os seus sentimentos de sym
pathia e de inteira solidariedade. 

(a.) Wenceslau Braz. 

R aUll'l'a mundial 
A sltuaçl.o mUltar 

Nova York, 3. (E.) Os jornaeB 
desta cidade consagram 10ngoB 
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artigos ao desenvolvimento das 
operaçOes nestas ultimas 24 horas, 
11 que muitos julgam approximar
se do ponto culminante da bri
lhante elItrategia do general Foch. 

O golpe que o general Luden
dorff ｴ･ｾｴｯｵ＠ apur&r na ultima 
q\linzena, sem reflultado, foi des
carregado hontem cOm maior 
violencia, quando a retirada alle
mA, sob a pressj\o incessante e 
intensa d9s Alliados, se tQrnou 
mais precipitada, mas, tambem 
mais custosa. 

80issons, que era o ＢｰｩｶｯｾＢ＠ do 
flaI\co que fica a oeste do ｳｾｬｩ･ｮｴ･＠
passou para as mãos dos A lliados 
e o centro da defesa aUemã 
começou enfraquecer com o des
equilíbrio completo da linha. 

O resto do saliente deve fatal
mente desspparecer. 

As novas Iiohas entre o Vesle 
e o Ourcq, que o general Luden
dorff e a imprensa allemã, nota
damente a "Gazeta de Francfort", 
de 30 de Julho tinham annun
ciado corno definitivas, tambem 
desappareceram. 

Os criticos vêm para os alle
mães uma unica "chance" de 
deter os AlIiados: são as alturas 
abruptas, situadas ao longo da 
margem orientaI do rio Crise, as 
quaes são consideradas a chave 
do Valle do Vesles. 

O general Ludendorff lá já 
convencido da inutilidade de 
novos esforços para se disfarçar 
a sua derrota. Mas, para lalvar 
a sua reputação, e bem assim a 
do Kronprinz, foi retardada in
tencionalmente a retirada, orde
nando-se o combate, obstinado, 
afim de conservar terreno ao sul 
do VElsle, que o proprio general 
Ludendorff sabia muito bem não 
ter nenhum valor. 

Os criticos manifestam grandes 
esperanças nos dias não proximos 
e alguns pensam que os allemães 
não se deterão no Vesle, mas 
retirar-se-hão immediatamente 
para o Aisne. 

E, uma vez os exercitos alle
mães derrotados e repellidos além 
do Aisne e do Crise, a guerra 
chegará provavelmente ao seu 
termo. 

Nova York, 3. (A.) A occupa
çAo de 80iBsons pelas tropas 
francõ-yankeeB, eHectuou-se ao 
mesmo tempo que OB aIJemlles 
evacuavam a cidade. • 

1
----

Para levar a effeito a occu- a R im8, aberto pel08 allemle. 
pação de 80isson8, as tropas que em ｾ｜Ａｾｳ＠ duas investidas para atra
a cercavam tiveram necessidade nssl o Mame desappareceu ago
de destruir varios poutos guarne- ra completamente, poiB u tropae 
cidos por metralhadoras, encarre- alliadas acabam de attingir o dia
gadas de apoiar a retirada das metro daquelle Bemi-circw., iato 
forças inimigas. é, alcançaram a bocea do «sacco», 

Ainda não foi precisado o expellindo o inimigo para 06 val
numero de prisioneiros feitos em les do Aisne. 
80issons, porém, ｳｾ｢ｾＭｳ･＠ que este O generalissimo Foch, depoí, 
numero é ?levadlsslDlo, sendo das primeiraa conquíBtae da sua 
tambem mUlto numeroBO o ma- contra-offensiva imciada a 18 de 
terial bellico ｣｡ｰｴｾ｡､ｯＮ＠ Julho, preparou luaa forçaa para 

A cavaUaria albada persegue dar um golpe definitivo contra 
os fugitivos. OR allemães, mantendo a aeçio 

Foram capturados varios regi- com certa lentidão nos lados pro
mentos que se deixaraJIl cercar ximos do vertice do angulo do 
nos bosques de Plessier e Har- Mame, mas accumulando 1Iu&1 

tennes. reservas nos pontos onde o ata-
Até agora ､ｩｳｰｵｴ｡Ｍｾ･＠ ardente- que devia ser decisivo. 

mente a posse de 8aponey. As Assim é que, no momento pre
forças ｯ｣ｾｵｰ｡ｮｴ･ｳＬ＠ ･ｮ｣ｯｯｾｲ｡ｲ｡ｭ＠ ciso, as tropas que estavam pre
tanto ＸＰｾｳｳｯｮｳ＠ c?mo VJlle-en- paradas a oeste de Reims e ao 
TardennOJs destrUldas. sul de 80issons, tiveram ordem 

Espera-se a todo momento que de atacar definitivamente o ini
os. aUiados atra.vessem o Vesle, migo, sendo no mesmo dia oc
｣ｕｊ｡ｾ＠ margens Já alcançaram e cupados 80issons e todas as mar
dommam actualmente. gens do rio Crise, emquanto do 

outro lado, o avanço entre o Ar
dre e o Vesle alcançava Gueux 
e Thillois. Em novo avanço as 
tropas alliadas tomaram Belleu, 
Billy, 8eptmonts e Serchee, con
seguindo tambem atravessar o 
Aisne em direcção a Missy, pu
sando entre 8aint Germain e Ve
nize!. 

Londres , 3. (H.) - A Agen
cia Havas infonna que, segundo 
um importante despacho recebi
do nesta Capital, esta manhã, os 
allemães operam a retirada geral, 
numa frente de tres a quatro mi
lhas, em direcção á margem leste 
do Ancre, perto de Albert e do 
bosque Avelny. Isto faz crer que 
o inimigo abandonou a intençAo 
de atacar esse sector. 

Os Francezes occuparam toda 
a cidade de 80issons, assim como 
a margem sul do Aisne, desde 
Pommiers até Venize!. 

As tropas alliadas avançam tam
bem na extremidade norte do pla
nalto, desde Venizel, ao sul do 
Braisne. 

A cavallaria franceza está na 
margem do Vesle, entre Cham
pigny e Jonchery, mas até ás 
onze horas de hoje os Alliados 
nAo haviam ainda transposto o 
rio. 

A leste de Reims, os France
zes recobraram importante ter
reno, perto de 8aint Hilaire. 

Paris, 5. - Os resultados ve
rificados da segunda batalha do 
Mame excederam a todas aa pre
visões, por mais optimistae que 
e11as fOBsem. 

O enorme saliente de 80itlllODI 

Assim, occupando u alturaa 
do Vesle, a artilharia alliada po
dia ferir gravemente toda a re
ctaguarda allemã, da linha que 
ainda ficava ao sul desse rio. 

Os allemães, apesar do impeto 
do ataque, ainda desenvolveram 
desesperada resistencia e sómen
te abandonaram o terreno quan
do reconheceram a impossibili
dade de mantel-o e viram o pe
rigo do envolvimento em que se 
achavam. 

Esta manhA os allemães, ten
do recuado do Crise, por um lado, 
e de Muizon e Rosnay, ainda se 
achavam na margem sul do Vesle, 
entre Cham'(>igny e Jonchery. As 
tropas amencanas, avançando pe
la margem direita do rio, leva
ram suas línhas até Prouilly, em
quanto outra columna atrave8sa 
o Vesle além de Jonchery. 

Do outro lado. as noslI8II tro
pu passavam na frente de Ba
zochee e atacavam Fiem., que 
dentro de mais alKWDu horu 
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e.tava retomada, dando'l8 a junco 
ç10 dai n088lUl li nh 81 . 

O numero de prilÚoneiroe é ele· 
vado talvez maior neetel doia 
diu do que em toda a quinzena 
da contra·offenllÍva. 

A luta agora se trava em cam· 
po ruo, dando logar a uma ao· 
çAo mais rapida. 

Corpos de oavallaria sublti· 
tuem.se através dos campos, pra· 
cedendo o avanço da infantaria. 

Ao longo das estradu os ca· 
vallarianos , avançam limpando 
os postos inimigos e quando en· 
contram postos de metralhado· 
ras, apeiam, desbaratam os con· 
tingentas, obrigando os germa· 
nos a baterem em retirada. 

A artilharia inimiga, com o in· 
tento de retardar o nosso avanço, 
bombardeia determinados pontos 
das estradu e as pontes pelas 
quaes nouas tropas são obriga· 
das a passar. 

Os alJemies continuam a in· 
cendiar villas e aldeiu, inclusive 
ai que ficam situadu á margem 
､ｩｲ･ ｩｾ＠ do rio Vesle, assim como 
os campos de trigo daquelhr zona. 

Fazem tambem aaltar seus de· 
posites de munições á medida 
que se d o retirando. 

A ､Ｘｬ ｾ ￣ｯ＠ é appavorante em 
todu aquelJas povoações, de on· 
de os allemães retiraram tudo o 
que havia de aproveitavel den· 
tro das C888S. 

; O quinto anno da guerra en· 
t:0u auspiciosamente para os ai· 
liados, com a conquista decisiva 
do saliente mais perigoso que os 
germanos tinham conseguIdo a. 
brir na linha do Mame. 

New York, 5. - Telegrapha 
em data de hontem a noite um 
corre pondente de guerra que os 
allemães quizeram defender·se em 
Fismes, onde durante dois dias 
estiveram cercados pelas tropas 
norte-americanas. 

Hontem de tarde, as nossas 
tropas, a\'ançando por tres lados, 
apoderaram. se definitivamente 
daquella cidade, lutando com os 
barbaros de rua em rua e de 
casa em casa. 

A guarnição de Fismes era qua· 
si toda composta de soldados da 
guarda prussiana. 
ａｾ＠ perdas foram enormissimas. 
FlZemoe muitos prisioneiros e 

capturamos grande quantidade de 
material bellico. 

New York, 5 - Informam do 
quartel·general americano na 
frente de Amiens, em data de 
hontem, que os allemães abano 
donaram durante a noite as suas 
primeiras linhas, numa frente de 
12 milhas, entre Castel e Mont· 
didier, retirando·se para a mar. 
gelO oriental do Adre. 

De madrugada, varios desta. 
camentos franceze" e america. 
nos ＼ｬｮ､ｾｶ｡ｭ＠ em serviço de 
ｲ･｣ｯｮｨ･ｾｬｭ･ｮｴｯ＠ e verificaram os 
preparativos de retirada imme. 
diata e por isso lançaram·se ao 

inimigo, que precisou se retirar, 
então, precipitadamente, pare
cendo essa retirada antes uma 
fuga desordenada, ｡｢｡ｮ､ｯｾ｡ｮ､ｯ＠
precipitadamente o material de 
que dispunha, entre o qual se 
achavam duas cupulas blindadas. 

As tropas americanas occupa· 
ram, pela manhã, Courtemache 
e La fontaine ; para o sul os 
francezes occuparam Mesnil e 
S. George, ao norte Hargicourt , 
Braches e SI. Robert. 

Communicado allemí\o 
Berlim, 2 - Communicado of· 

fieial do Estado Maior Allemão, 
datado de hoje, á tarde : 

Grupo do Exercito do príneipe 
Rupprecht - Hontem, á tarde, 
a artilharia esteve em grande 
actividade de parte a parte. 

Vivas operações de reconhe· 
cimento hontem, á noite. 

Grupo do Exercito do I<ron · 
prinz imperial - entre Soissons 
e La fére ·en ·Tardenois, hontem, 
depois de violento bombardeio, 
o inimigo continuou pela manhã, 
a atacar, sem exito algum, nos · 
sas posições, de um e de outro 
lado de Ville Montaire. 

Ao meio dia, eSSêS ataques 
estenderam·se até ao sul de 
Hartennes, tendo s ido, porem, 
quebrados contra as nossas li · 
nhas, algumas vezes por meio 
d e luta corpo a corpo. 

O inimigo soffreu o mais com· 
plet o revez, sem ter obtido van 
tagem territoria l alguma. 

Trazendo grandes forças e 
poderosa artilharia, divisões 
francezas e britannicas atacaram 
tambem, pela madrugada, nos
sas posições, desde a linha que 
passa ao norte de Grandrozoy 
até La Fére·en·Tardenois e atra 
vessando com seus ctanks > nos
sa frente, alcançaram os terrenos 
elevados ao norte de Begreux, 
porem, nossa artilharia, com tiros 
certeiros, fel·os em pedaços. 

Depois de furiosa luta, os ata
ques do inimigo nas collinas si· 
tuadas ao norte da nossa linha 
foram re!lellidos, soflrendo ｯｾ＠
assaltantes sangrentas perdas. 

Entre Dramaille e La fére
en· Tardenois, ataques levados 
a effeito por fortes contingentes 
auxiliados por ctanks >, quebra· 
ram-se contra as nossas linhas. 

Depois de desencadear inten· 
sissimo fogo preparatorio de 
artilharia, a linha situada entre 
La fére·en·Tardenois e o bos
que de la Meuniére, o inimigo 
lançou impetuosos ataques de 
infantaria em direcção a Cier· 
ges, mas foi repellido. 

Na região da Champagne hou· 
ve um combate de patrulhas com 
resultado favoravel para nós. 

Ao sul de Mont fichei E' a léste 
de Suippes: realizamos ataques 
locaes, obrigando o inimigo a 
recuar suas linhas. . 

A noroéste de Perthes rechas
samos ataques pareiaes do ini-

migo. O mesmo se deu ao norte 
de MesniL . 

frentes do general von 0IiI1-
wilz e do duque Albrecht, de 
Würtenberg - Houve encontros 
de infantaria, que nos foram fa· 
voraveis; especialmente na mar
gem oêste do Mosella e no valle 
do Selle. 

Durante o dia destruimos 14 
aeroplanos do inimigo. 

Uma de nossas ･ｳｱｵ｡､ｲｩｬｾ｡ｳ＠
de bombardeio noclu,rno destruiu 
um grande deposito de munições 
estabelecido pelo inimigo ao 
norte de Chalon. 

A guerra no mar 
Copenhague. - Annunciam de 

Berlim que o capitão Persius pu· 
blica no cBerliner Tageblatt» um 
artigo sobre a campanha subma· 
rina, manifestando que não passa 
dia sem que não sejam afunda
dos pelos submarinos allemães 
de 15 a 30 mil toneladas das ma· 
rinhas mercantes inimigas e neu
tras que se internam na zona de 
guerra. 

Accrescenta, que convem ter 
em conta além da perda que por 
si representa a tonelagem afunda
da, a outra de igualou maior imo 
portancia que representam as mer
cadorias transportadaa pelas ditas 
tonelagens á Inglaterra, França e 
outros paizes inimigos, perda que 
tem produzido um effeito auto· 
matico no animo dos povos e go
vernos da Entente, os quaes se 
tem visto obrigados a restringir 
continuamente seus consumos co
mo consequencia extrema da es· 
cassez provocada pela campanha 
submarina . 

Mais adiante diz: 
Devemos calcular que até ago

ra foram afundados aproximada
ｭ･ｾｴ･＠ vinte transportes que con· 
duzlam tropas norte· americanas 
e armamentos á França, cifra que 
não consignam os communicados 
inimigos, porque elles causariam 
uma profunda depressão moral 
em. suas filei,ras. Assim, em uma 
umca occaslão deram conta do 
torpedeamet,lto de um transporte 
que condUZia tropas e o fizeram 
porque essa vez foi a unica em 
que a maior parte das tropas fora 
salva. 

Segundo calculos aproximados 
no mez de Junho ultimo foram 
afundados 550.000 toneladas. 

- Pretende uma informação 
da agencia Wolff que durante a 
primeira quiflZena do mez de J u. 
lho os submarinos allemães afun
､ｾｲ｡ｭ＠ 328 mil toneladas de na. 
V10s, estando esta cifra ainda in. 
c?mpleta, pois faltam 08 commu. 
mcados dos submersiveis que ope. 
ram em zonas mais distantes. 

A situaçao ｮ ＰＸＱｾ ｰ ･ｬＧ ｩ ｯｳ＠ Centraes 
.Amsterdam,2. (cO Imparcial») 

ｄｬｚｾｭ＠ despachos de Munich para 
os lornaes daqui que na ultima 
sessão da Camara Bavara . . " ,opn· 
melro ｭｬｉｾｬｳｴｲｯＬ＠ fazendo um dis-

OURO d. 
geral, ｾＴ｟＠
do general 
I't'dllito .. 
poidt8du 

PONm, 
.enaaoional ｃＭＺ ｾ ｍｾ＠
do governo b 
munioou tat·nbllllD 
que a AlIem.nha ,lAl .... 

vez preparou 
accordo para a 
guerra, porém, essas 
tentativas não tiveraUmlW.llUllll 
que os alliados - eSIleclialtnl 
a Inglaterra - têm o 
proposito de ､ｾ ｩ ｬｴｮｲｩｲｬｬｾｕ･｛Ｑｬｉｉｉｬ＠
e por isso oppõem a tod811 
cessões exigencias 

Considera. o orador que 
Allemanha aocedesse em 
os territorios occupados 
e na Belgica antel de 
rantias solida. contra a. 
da Inglaterra, praticaria um 
de loucura, um verdadeira 
cidio politico. 

Por isso, só lhe resta 
attitude : - defender-se &tê 
ult imo alento. 

Terminando seu discUflC, . 
primeiro ministro, tratando di 
formação da liga das 
proposta pelo presidente 
declarou que a Allemanha 
tllm a oppor a esse ideal, 
quanto todo o seu desejo é o 
manter o equilibrio do poder, 
liberdade economica, a liberd'" 
de commercio e de trafego m. 
timo, e o livre desenvolvimenlo 
de todos os paizes. 

(Extrahidas do serviço tele
graphico da imprensa do Rio. 

São Paulo e Curityba.) 
Resultados da guerra 

Uma informação chegada re
centemente pelo correio, consigna 
uma noticia da estação radio
graphica de Nauen, de 16 de Abril, 
que dá conta dos prisioneiro •• 
presa . de guerra tomada pelOl 
Impenos centraes nas batalhu 
effectuadas desde 15 de Outubro 
de 1917 até 15 de Abril 1918. 
Segundo ella, os prisioneiros t0-
mados neste espaço de tempo 
sommam a 517.000; os canhOel 
ascendem á 7.246 e as metralha, 
doras a cerca de 20.000. Foram 
tomados mais de 300 " tanka", 
cah.iram em poder dos allemlel 
mais de 100 automoveis ou:oUlm .... : 

ｾＸＰ＠ automoveis, 70.000 
mnumeravel material teITO··Vlllna 
Entre este ul timo ach am-se 
locomotivas e Jlooo vagões. 
conteudo dos depositos de 
ções capturado não ponde 
ser verificado, nem ｡ｰ Ｚ ｲＺｾＺｾ］＠
mente. Sómente em 
de artilharia se contou maia 
3.000.000 tiros. 

No transcurso do mesmo 
foram obrigados a aterrar 
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nlo 

Tarqoia·Bnloaria 
Amsterdam, 5 - A questão 

a Dobrudja continua a agitar 
Turquia e Bulgaria. 
A'i noticias recenfemente trans
illidas desses paizes dizem que 
na grande descontentamento 
tre turcos e bulgaros, cons-
ndo que os turcos ameaçam 

hostilidades contra os seus 
ctuaes alliados balkanicos si 

desejos nos Balkans não 
satisfeitos. 

O exercito bulgaro encontra· 
se em deploravel estado de in
disciplina, tendo já duas vezes 
se recusado a tomar a offensiva 
na Macedonia. 

Sómente o temor pela acção 
allemã impede o collapso total da 
Bulgaria como potencia ,militar. 

Bombardeie do eanbao monstro 
New Vork, 5 - Informam de 

Paris, oificialmente, que o bom
bardeio daquella cidade pelo 
canhão monstro recomeçou esta 
manhã. 

Protesto do Governo hollandez 
Nova Vork, 3 (A) O governo 

hollandez ordenou ao seu mio 
nistro em Berlim que proteste 
energicamente junto ao governo 
allemão contra os voos por cima 
das agll as jurisdicionaes hollan 
dezas, effectuados ultimamente 
por aviadores germanicos. 

A situaoao na RlIssia 
Nova Vork, 2 (E) - Informa· 

ções diversas de fontes officiaes 
e os telegrammas passados á 
imprensa, permiltem apreciar, 
em conjunto. a situação russa e 
a campanha na região da Mur
mania. 

O proximo degelo permille 
movimentos mais faceis aQs 
allemães, qu e se concentram 
nas cercanias de Viborg e acti
vam os seus preparativos no 
Lago Lagoda, cujo unico obje
ctivopodeserum ataque na parte 
sul da via-ferrea Murmania . 

Os alliados da costa da Mur· 
mania tem o apoio devotado da 
população e do governo local. 
que organiza as forças de Ulea
borg. 

Os allemães esperam organi· 
zar uni exercito finlandez de 
sessenta mil homens, mas a 
metade sómente é aproveitavel. 

O governo finlandez é pelos 
allemães mas a população é 
pelos alliados. . 

A população da região da 
Murmania recusa a sua incor
poração á Finlandia e deseja 
ficar unida á Russia. 

gIIerrl 
Os de Archallgel 

110 sempre anti·alliados, mas a 
escassez de viveres poderá pro· 
vocar alteração da situação. 

O General mauerheim, idola· 
trado pelos soldados finlande· 
zes, é intensamente anti·allemão 
e poderia conslisuir, sob seu 
commando, um nucleo de exer· 
cito pró-Alliados. 

A população das ilhas Aland 
mostra-se descontente, por ser 
chamada a servir fóra das ilhas. 

Londres, 5 - Um telegram
ma recebido de Arkhangel in
forma que o movimento reac
cionario ali depoz o comité do 
<soviet. local. 

As autoridades pediram o au
xilio das tropas alliadas para que 
estabelecessem a ordem. 

De accordo com esse pedido, 
forças alliadas occuparam Ark
hangel, sem derramamento de 
sangue, impondo ali a maxima 
ordem. 

A vida, normalisou-senaquella 
cidade, onde os <soviets. domi
navam a ponto de ha poucos 
dias ' fazerem retirar d'ali os 
embaixadores da <entente» por 
ordem do comité central de 
Moscow, afim de que esses di
plomatas não podessem se com
municar com as forças alliadas. 

- :-

Pequenas Noticias 
- Referem os corresponden

tes americanos que entre as tro
pas dos Estados Unidos que es
tão combatendo nas linhas ' de 
frente entre Reims e o Marne 
encontraram-se innumer08 indios 
«pelles vermelhas>, que se batem 
com bravura espantosa, pratican
do as mais audaciosas façanhas, 

Madrid . O ministro do Esta
do, snr. Dato, desmentiu cate
goricamente a noticia de que a 
Hespanha recebera da Allema
nha indicações sobre as bases 
para futuras conferencias de paz. 

Noticiario 
o dr. Rodrigues Alves e os pl"ojeetos 

onerosos 
São as seguintes as palavras 

do sr. dr. Rodrigues Alves, pre
sidente eleito da Republica, em 
entrevista que teve com um re
presentante da <Epocha», e que 
dizem respeito a varios projectos 

IUmo 
tudo quanto 18 relacionar cem 
outro objecto que nlo I8ja da 
guerra mundial, em que o Bra· 
m 18 acha, tambem. ｰｲ･ｬＸｮｾＮ＠
mente empenhado, deve I8r de 
qualquer forma combatido. O 
paiz nlo pode mais, abaoluta
mente, ficar sobrecarregado de 
despezal. Muitas reformaI que 
estão S8 annunciando e outras 
que já eatão feitas, eu creio que 
nlo 88 faria, e nlo 88 sanccio
naria. Por exemplo, não aprro
varia a reforma do Tribuna de 
Contas nem tampouco do corpo 
consular, cujo augmento de des
peza vae a mais de 400:000$000 
ouro. ｾ･ｭ＠ duvida que a refor· 
ma do corpo consular, dando-lhe 
maior amplitude e villando a de
feza de interesses commercia .. e 
intenHificação commercial do Bra
sil com o 9xtrangeiro é utililli
ma, mas envez de terem nome· 
ado tantol leigos, na milsilo po. 
denam ser aproveitados aquenes 
que devido á guerra estão 16m 
nada fazer, encostados em outros 
consulados. Terminando disse : 
«Nada sei ao certo do meu pro· 
gramma, porque não tenho ainda 
escolhido o ministerio que ha de 
commigo governar. Continuo, po
rém, a pensar, a meditar e a es
tudar varios problemas nacionaes, 
afim de melhor poder agir no mo
mento opportuno.» 

Senado Federal 
Rio, 5. - A sessão de hoje do 

Senado da Republica correu mui
to agitada. Estando na ordem do 
dia dos trabalhos o projecto que 
autoriza o governo a fazer uma 
emissão i1limitada, travou-se aca· 
lorada discussão entre os sena
dores presentes, mostrando-se al
guns favoraveis a eUa e ｯｵｴｲｾ＠
visceralmente contrarios. 

As eleioões em Malra 
Telegrapham.nos de Mafra o 

seguinte resultado geral das elei
ções d'ahi : «Lauro-e Hercilio 406 
votos ; Victori no BaceJlar 224, Ba
zilio Celestino 181 votos». 

Avisos eeelesiastieos 
(jommunldade evangellca 
11 d. Trin., 11 de Agosto, ás 9'/> ho

ras de manhã culto em )oinville. 
Kans Mi1ller, Pastor. 

de reformas, que augmentariam 
consideravelmente as despezas da ｾ＠
União: «Devo dizer, clara e pre- '" Lut.. lII1.Jke 
cisamente, que hoje, mais do que e 

Sellos po.tae. 
em sorlimentos na 

Livraria .eab·, 

Vogt & Richter 
Fabrica de escovas e piDs 

para todos os fins. 
ｔｯｲｮｾ｡ｲｩ｡＠ ､ｾ＠ moôeira, 

｣ｨｩｦｲｾ＠ e mal1lm. 
IlU11IRIlIY I. 1& - JtIDIUI 

Recommendam·se ao respei
tavel publico e ao commercio 
para a fabricação de 

e.cov.. e ... eea. 
de toda especie, como sejam: 

Escovas para roupa, ca"ello e 
sapatos, esfrega dores, escovas 
para cavallos; 

Pinceis para pintores e caia· 
dores, idem para barbear, de 
melhor qualidade e em todos 
os tamanhos. 

Especialmente chamamos a 
attenção para as nossas 

Escovas de ｾ｡｢･ｕｯ＠ e de lato, , 
fabricadas de material de pri
meira qualidade e elegantemente 
envernisadas. 

Ao mesmo tempo recommen
damos aos snrs. marcineiros e 
proprietarios de fabricas de te
cidos a nossa tornearia, dirigida 
por pessoal competente, que se 
acha habilitada para a execução 
de todos e quaesquer trabalhos 
concernentes ao oifi ei o, garan
tindo·se maxima perfeição e 
preços baratissimos. 2.2 

Calçado! 
0-1:.-1:.0 S-I:.ein communica 

aos seus freguezes e ao respei
tavel publico em geral que 
recebeu um 

novo e grande sortjmento de 
ｾｩｬｬｕ､ｯＵ＠ modllrnas 

para homens a sanhorll 
que offerece a preços baratissi

mos. 
-:-

Oulrosim participa que tem a 
venda uma partida de calçados a 

preços redaJddoB 
8.7 O-l:.t.o St.ein 

Rua 9 de Março n. 40. 
nunca, 80U contrario a toda e Carlos Egg.rt jun, 
qualquer reforma que resulte au- participam que contractaram Espelbos ､･ＢＬＺｾＮｉＧｊ＠ ... ustal) 
gmento de despez8s, sobrecarre- casamento. ._ .. 
gando, sobremodo, o erario pu· )araguá, Agosto 1918. 
blico, e contra toda a reforma ｾ＠ em diversos tamanhos, offerece 
que se faça visando o augmento ＱＱｂＢｾｾｾｑｾＹＱｅＱｅＱｾ＠ 3.3 "ua Pie .... 
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ｯｭｾｩｮ｡＠ ao ｭ｡ｲｾ･ｄ･ｩｲｄ＠
Bela & Ba.rnack 

communicam ao respeitavel pu
blico que abriram na Rua Alberto 
I. ｓｾ＠ uma 

offieina de marceneiro e torneiro 
recommendando-se para todos 
e qUllesquer trabalhos do seu 

officio_ 8.8 

Especialidade:.. 
Moveis e CODstrncçoes. 

ffstfVal SPDl'tiUD 
organisado pelo 

ｾｲｩｲｬｬｄｯ＠ foot·BaU·Club 
SaJlo Berner 

Baile 

CASA BRAZIL 
communica ao respeitavel publico que abriu uma filial á 

Rua do Norte 
aa antiga casa do Snr. V. M. Wittltz, 

onde tem á disposição dos seus freguezes um grande 
sortimento de fazendas, ferragens, louça, 

sece08 e molhados, 
que offerece á preços baratissimos. 

ANNIBAL MACEDO. 

Pomada Ｂｍｉｎａｎ･ｏｾａＢ＠
CUSTA Só 1$500! 

<:> LEIA: r'\), 
ｾ＠ o Exmo. Snr. Dr. Abdon Petit Carneiro, de Curityba 

que teri lugar no Sabbado, 10 
de Agosto, ás 81

/ . horas da noite 
Entrada: Senhores 1 $000 

Senhoras 500 rs. 

=- diz : .Attesto sob a fé de meu grau que tenho innumeras O 
<:> vezes empregado a .POMADA MINANCORA. preparado 

-=' pelo competentissimo pharmaceutico Snr. Eduardo A. Gon- ,,..... 
ｾ＠ «(alves, de Joinville, em todos os casos em que ella é ｾ＠

.::: prescripta, obtendo sempre os mais satisfactorios resul- ""1 
ãS tados.» O CapeUa Ru.ano",",ky- e A Snra. D. Carolina, Palhares, de Joinville, diz: :J Cartões de ingresso â venda na 

(;Oafeltarla Sehwocbow, 
Radolpbo Ravacbe e 
Leopoldo Weadel. 

valãll ·t;cbtlltlltt 

Venho agradecer-lhe por esta forma o milagre que OI 
ｾ＠ uma só caixa da sua milagrosa «MINANCORA. me fez. 

-=' ão ha dinheiro que lhe pague o valor e é tão barata. r\J 
ｾ＠ Todos os elogios serão poucos. Ha cerca de 9 a 10 annos 
ｾ＠ nasceu-me no rosto. junto á vista, uma pequena ferida :f 

Sabbado, 10 de Agosto 

.... Baile. __ 
que foi aug- Um verda- _. 

ｾ＠ mentando. deiro miJagr- 3 
ｾ＠ Procurei tu- e. Só quem 

Capella Hof!. 
EIItnda: enbore 1$000. Senhora $300. 

ｾ＠ do: medicina me vê fL cica- -. 
-=' e as mais a- triz acredita LO 

Alfredo Sehroeder. 

Kino Salão Berner 
Domingo, 11 de Agosto 

CinemZl. 
Flllns sensac1onaes. 

Theatro Nicodemns 
Domingo, 11 de Agosto 

CinemZl. 

Sa.lã.o Dloritz 
Estrada de Sta. Catharina. 

Domingo, 11 de Agosto, 
A tarde, 

Grande Concerto 
da capella Augusto Steffen. 
Entrada: Senhores 300 rs. 

Senhoras 200 rs. 
Estefano Moritz. 

Prec'lsa se de um p.rolessor 
- que saiba as 

linguas por
tugueza e allemã para a escola 
da estrada dos Morros. Para 
tratar com o presidente da So
ciedade escolar 3.2 

GuUberme Kõatopp. 

Aprendiz 
Procura -se um rapaz, que quer 

aprender ferreiro. 
3.2 Otto Relmer, 

Rua Santa Catharina . 

e famadas po- a verdade. O 
ｾ＠ madas ; só Peço-lhe pu-
ｾ＠ consegui pa- bJicar por to- OI 
<:> rar a marcha da a parte rt""\ 

<::;,;> da doença, a bem dos I 'J 

ｮ｡､ｾ＠ mais. pobres a sin-
...,:; UseI uma só ceridade -t-

8 caixa da sua destas ex- O 
ｾ＠ .PomadaMi- pressões que OI 

<::> nancora. e será eterna. O 
ｾ＠ curei-me! Ul 

-=' Attestado de centenares dos grandes medicos brazi-
"'-l leiros e de particulares de todos os Estados do Sul que O 
ｾ＠ se teem curado. 
. S .Esta pomada cura talllbem as boubas de gallinhas e Ul 
== fendas de todos os animaes domesticos. 
ｾ＠ E' o grande especifico para queimaduras toda a sorte -t, 

de feridas e muitas doenças da pelle. ' r'\) 
-

"Embria.guez" 
<::> E te lide nrt- CI .. UII IÓ fidre do "Relledio lIiDlncorl contra embriagnez". 

-=' ｐｲ･ｾｯ＠ ri$OOO. Franco de porte. Caixa 7, Joiuville a E. A. Gontalves. 
ｾ＠ Ea-t:e r&:a::J:a.eclio acha. .. ae naa boas pharznaoia.s ... 

A Pomada Minancora acha-se em toda a parte! Preço 1 500 

SlJur.mnl.{ S'8p!.HlJ 

""1 -. 
OI 
O 
Ul 
• 

"Bercules" 
Phosphato N° ｾ＠

o melhor 
e excellente Fortifioante 

- para todo o gado. _ 

Encontra_se Ctt1. toda p ri a e. 
14 

Vende-se um terreno 
tuado-na antiga Rua H_ 
burgo. 

Para tratar na 2.1 
Rua das FI6rea L 

Vende-se 
i&J, 

um terreno de 50 morgen C',Q. 

loniaes, no Iririú, com casal. 
vores fructiferas, plantaçõêl i 
muito malto ｾｩｲｧ･ＡＢＢＮ＠ Para tral* 
com o propnetano 3.1 

Augusto Becke .. , 1r11f6. 

Vende.se uma boa machi: 
para escrever e 111 

transito na 12 
Rn Com. Saturnino de !la»doll' 1.1 

Ｂｾ･ｮ｣Ｎｬ･Ｍｳ･＠ • 
um terreno com casa' 
morada, g\ldo e carros, mtI 
hora distante da cidade. 

Para tratar com 
Hugo 

Rua Com. Sa 

Vende· se ou arreuda·se 
na cidade acima uma OLARIA 
apparelhada de boas machilVl 
modernas e mais accessoriosa 
perfeito estado para o fabril 
de telhas francezas e tij 
sendo a venda por preço 
tajoso, e estando a Olaria 
proxima á Estação da 
de ferro . 

Informações em casa de 
& Irmão, Curitvba, ou com 
Max União da 

t 
Agradecimento 

Agradecemos a todas as 
que assistiram, apresentaram 
dolencias e consolaram no 
ｭｾｮｴｯ＠ de nossa qqerida 
e irmã 

Edlth 
e em especial ao Snr. P. 
pelas palavras ｃｾｾｾｾｊＡＧｾＺｩ､＠

Alfredo Hellwlg e 
Joinville, 7-8-918. 
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