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R ｯｵｾｲｾ￪ｬ＠ mundial 
A situação militar 

("Correio da Manhã" de 14.) 
Soffreu alguma alteração a linha 

de batalha na frente franco-bri
tannica. Proseguiu o avanço al
liado, ainda morosamente, obten
do-se com o facto a confirmação 
das informações francezas e in
glezas, segundo as quaes o inimigo 
estava jogando na batalha nume
rosas reservas, com o fim visivel 
de manter a linha tal como se 
encontra, e repellindo a idéa de 
um recúo maior, pela entrega de 
posições cuja perda acarretaria 
serios deslocamentos. 

Os telegrammas chegados á 
tarde ainda não mencionaram a 
tomada de Chaulnes, nem a de 
Roye. Limitou-se o communicado 
inglez a informar que as tropas 
britannicas melhoraram as suas 
posições ao norte da estrada que 
tira o nome daquella cidade, e 
repelliram ataques inimigos nas 
proximidades de Fouquescourt e 
no sector de Merris. 

Já as noticias referentes ás 
operações das tropas francezas 
denotam terem eU as estado em 
grande actividade, perseguindo 
o objectivo de alcançar Roye, se 
bem que o augmento da resisten
ciaallemã se houvesseaccentuado, 
conformeo attesta um telegramma 
da agencia Havas. O avanço em 
tal direcção effectua-se methodi
camente, já havendo os francezes 
chegado a tres kilometros por
oéste. 

Outra posição ambicionada pe
los alliados é o massiço de Las
signy. Ahi desenvolveram os mais 
fortes combates, dirigidos pelo 
general Humbert, e, segundo uma 
noticia da agencia Reuter, as 
forças sob o commando desse 
general attingiram a crista do mas
siço do qual só uma parte res
tricta a nordéste, ainda se encontra 
em poder dos allemães. 

Nilo é preciso encarecer o valor 
dessa operação, cujo acabamento 
deve preoccupar seriamente os 
francezes, pois que os tornará 
senhores das vias de communi
cação en tre as linhas allemãs e 
Roye. Dominado inteiramente o 
massiço, a cidade póde cair, im
possibilitados os defensores de a 
sustentar. Dahi o apego das for
ças germanicas ao pequeno trecho 

que ainda permanece em seu tingiram a um brilhante principio 
poder, e que só deixarão em ul- para um trlumpho final." . 
timo caso. Foi essa, de resto, a O aviso contra o excesso de 
empresa mais importante do dia. confiança, expresso pelo minis.tro 

Refere um telegramma que esse Lloyd George, está sendo ｲ･ｰ･ｴｬｾｯ＠
mesmo exercito do general Hum- pelos criticos militares, que asslg
bert estende o seu movimenvJ de nalam não ser ainda impossivel 
investida até ao sul de Ribecourt. que os allemães recomesem a 
Já tardava que não surgisse tam- offensiva. Em maioria, os criticos 
bem essa directiva, visto como declaram que a iniciativa, que 
é por ahi que os francezes terão se acha agora ｮ｡ｾ＠ mãos dos 
de executl>r uma grande parte aUiados, poderia sl!r facilmente 
das suas mánobras para realiza- perdida, em consequencia de ex
rem o objectivo de Noyon. Re- cesso de confiança, falta de pre
tomadas ao norte Nesle, Roye e caução e falta do estimativa das 
Lassigny, a occupação de Ribe- habilidades do inimigo para .se 
court viria como reforço á con-\ refazerem das duas potentes lU

vergencia sobre Noyon, visando vestidas que receberam durante 
ainda mais o deslocamento da os dois ultimos lÍlezes de continuas 
linha germanica sobre o Aisne, luctas. 
depois de congestionada a do Os criticos militares asseveram 
Vesle. . . que os commandantes alIjados, os 

Corno se \'ê malS uma vez fICa soldados e o povo, deverIam con
demonstrado que, ao ordenar a tinuar a exercer, por todos os 
intensificação da presente orfen- meios. a sua acção, esforçando-se 
siva, o com mando aUiado teve para que todos os recursos sejam 
logo em vista unir as vantagens reunidos, afim de que a Ineta 
alcançadas na frente Montdi<!ier- seja levada ao golpe final. 
Albert aos resultados colhIdos As noticias recebidas da frente 
pelo movimento que levára até annunciam que as noticias da 
ao Vesle os aJlemães. . . cáptura de Chaulnes e Roye pelos 

Estes abandonaram as trmchel- alliados estão incorrectas. As 
raa que a. nda manti.nham no tropas britannicas tomaram a 
018e, a oes.te .de B8.llly, e os parte oeste da aldeia de Bray e 
francezes attmglram Belval, avan- impellem vigorosamente n seu 
çando até dois kilometros ao norte ataque. Em frente a Roye, os 
de Cambronne. inimigos contra-atacam vehemen

Londres, 13. (U. P.) "Constan
cial Paciencia! Não cantem ex
cessivamente a victoria!" Eis o 
aviso que o primeiro ministro, 
Lloyd George, fez hoje ao povo 
da Grã-Bretanha, que encontra 
grande difficuldade em reprimir 
o seu enthusiasmo pelo desen
volvimento da batalha contra os 
allemães, na frente occidental da 
França. 

temente. 
O combate é muito intenso nos 

ｳ･｣ｴｯｾ･ｳ＠ de Chaulnes e Roye, onde 
os aUemães estão fazendo tremen
dos esforços para guardar em suas 
mãos. por um pouco mais, as 
estradas e linhas ferreas,Ç.ontra 
os violentol ataques dos amados. 
Não ha indicações de que a linha 
actualmente occupada seja a linha 
permanente para a resistencia do 
inimigo. 

Até agora, o principe Ruprecht 
lançou na batalha oito divisões, 
que haviam lido tiradas dai sl1as 
reserval. Tem eUe ainda quinze 
divisOea frelCU aproveitavei". 

estabiliza-se, particularmente na 
parte norte da linha. As futuras 
acções dos alliados dependem 
do successo da batalha que ainda 
se fere violentamente no sector 
de sudoeste. 

ｾ＠ atroal linha de batalha 
Nova York, 13. (U. P.) - A 

grande linha de batalha na frente 
de Amiens, segundo um telegram
ma recebido hoje pelo «New York 
Post., de seu correspondente jun
to ao exercito britannico, em Fran
ça, alonga-se actualmente desde 
Mericourt, por Proyart, Raine
court, Lihons, uma pequena dis
tancia a oéste de Chaulnes, atra
vés de Chilly, Fo\iquescourt, Par
villiers, Damery, Andechy, L 'Es
chelle, Armancourt, Dancour, Po
pincourt, Roye-sur-Matz, Mareuil, 
Samson, Antorval e d'ahi para a 
antiga linha proxima ､ｾ＠ Ribe
court. 

O correspondente de «N ew York 
Posto diz que, em muitos pontos 
esta linha foi atravessada pelas 
tropas dos alliados, mas que os 
se rios encontros da infanteria tem 
logar na linha tal como fica in
dicado. 

Communicados offillius 
Communicaclo ing1ez 

Londres, 14. (H). - Commu
nicado da noite, de hontem, do 
Marechal Douglas Haig: 

«Fizemos alguns prisioneiros na 
frente de batalha_ 

No resto da frente britannica, 
actividade de patrulhas de reco
nhecimento, ao sul do Scarpe, a 
nordeste de Rebecq f1 nas \:isi
nhanças de Vieux-Berquin. 

Desde 8 do corrente, o primei
ro Exercito francez e o quarto 
Exercito britannico fizeram maia 
de 28.000 prisioneiros, inclusive 
8 m' Hiciaes, entre os quaes 8 
commandantes de regimentos; ap
prehenderam 600 canhões, muitol 
de grono calibre, varios milhares 
de metralhadores, numerosos mor
teiros de trincheira, 3 trens com
pletol e vasto de material •. 

"E certo que os alliados ganha
ram as maiores victorias na guerra 
- disse Lloyd George. E' ad
mittido que o inimigo ficou sem 
generaes e foi batido em todos 
os detalhes da guerra moderna; 
foi excedido em estrategica, ex
cedido em soldados; nos VOOI, 
nos "tanka" com forças que a 
propria imprensa germanica con-

o. amerieanol enviado. para 
a frente de Amiene, estio luctando 
no .eotor de Bray, onde é intenaa 
a ae9lo da artilharia. Um grande Communioaclo alleJDão 

cordou serem leveme Itupel'io-
res em numero, e, p que o 
inimigo tenha sido proviloria
mente destroçado e d8lOrgani
zado, os militarei concordam. em 
géral, que OI a1liadol aplJ1u at-

nWD4llO da.oaohCIH inimigoa está LoQÓres, 13. - Commuuicado 
eoueatraab n_ retiIo. e $n- do quartel-general allemão: «VIO
tem .. liDhM alJWJu dé baixo lenta luta de artilharia ao sul de 
d. UI. ｾ＠ • mort.ifwro Yprea. Ataqu81 parei .. do ioi
canhoneio. DIJIO em um doa ladOl do canal 

A batalha appamatemente de La Baa6e falharam. Entze o 
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Scarpe e o Ancre e na regilo do 
ATIO o dia decorreu calmo. Um 
ataque ao sul do Somme foi re· 
ch888&do; outros ataques ao norte 
da estrada de Amiens a Roye fo· 
ram tambem repellidos. Entre o 
A TIO e o Oise, divisões. frescas 
francezas atacaram protegIdas pe· 
la neblina, tendo sido os ataques 
quebrados pelas nossas tropas. 
Os ataques a ｳｵ､ｯ￩ｾｴ･＠ ?e Lassi· 
gny proseguiram atéa nOIte, quan· 
do o inimigo foi rechassado pelo 
fogo da nossa artilheria. Foram· 
nos favoraveis os encontros ao 
norte e a léste de Fismes. Der· 
rubámos 29 aeroplanos». 

Amsterdam, 13. - Communi· 
cado do Almirantado allemão : -
eDurante a luta, no mar e no ar, 
travada na manhã de domingo 
fõra da costa da Frisia, os nos· 
sos aeroplanos ･ｳ｣ｬ｡ｲ･｣･､ｯｲｾｳ＠ .e 
dirigiveis, cruzando nas prOXI!Dl· 
dades de Vlieland, descobriram 
forças navaes britannicas, com· 
prehendendo, no minimo, 25 cou· 
raçados e cruzadores· couraçados, 
numerosos edestroyers» e torpe· 
deiros, precedidos de 6 e motor· 
boats», que pareciam incumbi· 
dos de espalhar minas em gran· 
de escala. As forças britannicas 
estavam a caminho da costa aI· 
lemã quando as tripulações das 
nos as forças aereas atacaram com 
bombas e metralha, afundando 3 
emotorboats» e a'l'ariando 1 cru· 
zador. Um couraçado e um tor· 
pedeiro ch. caram·se e mais pôde 
ser obselTado que este se afun· 
da 'l'a. As nossas forças na vaes, 
acudindo ao ponto attingido pela 
e"quadra britannica , não pude· 
ram alcançar o adversario, que 
se retiraY8. Perdemos 1 dirigi. 
vel e aeroplanos. A nota do se
cretario do Almirantado britan
nico declara que não hom-e nu
vio attingido ou damnificado»_ 

NA R USSIA 
ｾｯｶ｡＠ York, 13_ (A_) - O De· 

partamento de Estado informa 
não estar ainda confirmada a no
ticia da fuga dos sra_ Trctzky e 
Lenine, dizendo que, mesmo que 
se confirme essa noticia, em nada 
modificará a situação , pois não 
importa na quéda dos ebolshe· 
vik.is». 

O exercito anti-maximalista, 
que tem por base os Tcheco
Slo"acos alcança um total de . . 
300.000 homens. 

Londres, 13. (U. P.) - Os tche· 
que.slovacos. que estão comba· 
tendo afim de restaurar o gover· 
no legal na Russia, foram reco
nhecidos pelo governo da Grã 
Bretanha, como fazendo parte 
duma nação alliada. 

O respectivo communicado of· 
licial diz . 

.Desde o começo da guerra, a 
nação tcheco-slovena tem resis
tido ao inimigo commum. por 
todos os meios ao seu alcance. 

Os Tcheco-Slovacos formaram 
um exercito considera vel que com· 
bate em tres frentes differente. 
& que S8 esforça, na Russia e na 
Siberia, para deter a invasão gero 
manica. 

Em consideração aos seus es· 
forços para realizar a sua inde· 
pendencia, a Grã Bretanha olha 
os Tcheco·Slovenos como uma 
nação alliada e reconhece os seus 
tres exercitos como um exercito 
unico, alliado e belligerante, em· 
penbado em hostilidades regula
res contra a Austria-Hungria e 
a Allemanha . 

A Grã Bretanha reconhece igual
mente ao conselho nacionai tche· 
co·sloveno, - como orgão supre· 
mo dos interesses nacionaes tche· 
co-slovacos, como mandatario a· 
ctual ou futuro do Governo tcheco· 
sloveno, - o direito de exercer 
uma autoridade suprema sobre 
esse exercito alliado e bellige· 
rante». • 

Amsterdam, 13. (U. P.) - Des· 
pachos recebidos da fronteira ai· 
lemã, informam que destacamen· 
tos de Landsturmers, actualmente 
na parte occidental de Flandres, 
foram mandados embarcar para 
a Russia_ 

Copenhague, 13 (U. P.) - O 
jornal de Helsingfors ePolitiken. 
noticia hoje que fortes destaca· 
mentos de tropas allemães avan· 
çam em direcção a Petrogrado 
com o intuito de occupar aquella 
cidade. 

Paris, 16. - Novos contingen· 
tes de forças alliadas desembar. 
caram em Kem, na costa occi· 
dental da Bahia de Omega, afim 
de proteger a parte central da 
estrada de ferro da lrurmania, 
q\le está ameaçada pelos teu tos 
finlandezes. 

Washington, 14. (R.) - Um 
relatorio de Stockholmo, recebi
do pelo Departemento de Estado 
ｩｮｦｾｲｭ｡＠ que a ａｬｬ･ｾ｡ｮｨ｡＠ dirigio 
á Fmlandla um eultimatum» exi
giudo que o exercito finlandez 
･ｾ＠ prepare para dentro de quinze 
dias marchar contra os Alliados 
que desembarcam nas costas da 
Murmania. 

ｗｾｳｨｩｮｧｴｯｮＬ＠ 16. - As tropas 
amencanas desembarcaram hoje 
em "\ ladisvostock. 

Londres, 14. (A.) - Telegram_ 
mas ?e Moscow, via Berlim, ano 
nunClam que os representantes 
dos paizes. alliados entregaram 
uma nota collectiva ao sr. Trotz
ky exigindo, no prazo improro. 
gavel de 3 dias, explicações so. 
bre as ameaças do snr. Lenine. 
de que a Russia declarará ｧｵ･ｲｲｾ＠
contra o imperialismo franco.bri. 
tannico. 

Londres, 16. - Os correspon. 
dentes dos jornaes suecos em Hei. 

singfors telegrapharam para OI 
seU8 jornae. dizendo Ｌ｜ｵｾＬ＠ de ,ao· 
cordo com o que noticiaram 08 
diari08 de Petrogrado, os bolehe· 
vikis pediram a protecção mili· 
tar da Anemanha contra 08 aI· 
liados. 

Parece que a viagem do snr. 
Helfferich, embaixador da Alle· 
manha t)a Russia, a Berlim, n ão 
teve outro fim que o de submeto 
ter á apreciação do Kaiser um 
projecto de auxilio militar da Al· 
lemanha aos maximalistas. 

Londres, 16. - Um radiogram. 
ma do governo russo annuncia 
que durante algum tempo não 
será acceita correspondencia pa· 
ra o extrangeiro, salvo á desti· 
nada á Ukrania e á Allemanha, 
pelos prisioneiros de guerra. 

Amsterdam, 13. (U. P .) - No· 
ticias de Helsingfors annunciam 
que o Landtag finlandez votou 
o estabelecimento da monarchia 
para a Finlandia, por 58 votos 
contra 44. 

O novo rei da Finlandia será 
escolhido em Setembro. 

Que o seja 
britannko .• 

Este ＧｾｉｉｾＧＺＮｾｾＺｾ ｾ＠tentativa para 
olhos do publico 
neutros. 

O Almirantado ｂｲｩｩｴＺｬｾｬＢ＠
sue provas bem eSltableh!CII 
que desde o começo da 
os a ll emães já perderam 
e cincoenta s ubmarinos. 
provas serão dadas á 
dad e em tempo onnol.h""ft 

A Allomaoha e o Uruguay 
Mon tevidéo, 13 (A) A 

uruguaya em Berna co 
á nossa chancella ri a que 
verno a ll emão a ca ba de d 
ao commanda nte do 
que deteve a mis sã o IlrIlnu,_ 

chefiada pelo GeneralIJF'fr::arh';' 
que nunca d isse achar·se a 
ma nha em guerra com o 
guay, nem em nenhuma 
imperia l figura o Uruguay 
inimigo da Allemanha. 

Auxilio da Austria á ａ ｉｉ ｾ ｭＢＢ＠
New Vork, 16 - Os inrluoi" 

de Berlim dizem que na conlll't 
Copenhague, 13. - ("O Impar. rencia havida no q 

cial"). - Dizem despachos de do exercito allemão ent 
Teheran, via Moscou, que ha já Iherme li da Allemanha e 
cerca de uma semana, o governo I da Austria, ficou reso lvido 
persa adoptou uma resolução ｡ａｾｳ｟ｴｲｩ｡ﾷｈｵｮｧｲｩ｡＠ envie . no,."". 
rescindindo todos os tratados dlvlsoes de seu exerCito 
convenções e concessões ｯ｢ｴｩ､｡ｾ＠ combater na !,rança ao la do 
pelo anterior governo da Russia, tropas a)lemas; . 
durante os ultimos cem annos. 1 Essa e a !mmelra ｲ･ｦ･ｲ ･ｾ ､｡＠

Os jornaes da capital persa que a Allemanha fez pubIJCI
publicaram uma nota semi-offj. ｭｅＧｮｴｾＬ＠ da presença de t 
cial annunciando a abolição dos austflacas ｮｾ＠ frente ､ｾ＠ oeste, ()!lo 

tribunaes estrangeiros, o que de os ｡ｵｳｴｦｊｾｃｏｓ＠ estao combt 
eqUlYale ao desconhecimento dos tendo ha mais de uma semanL 
tratados e capitulações sobre di. 
reitos dos estrangeiros. 

(Extrahidas do serviço tele· 
graphico da imprensa do Rio, 

São Paulo e Curityba.) 
A guerra nos mares 

Nova Vork, 14 (A.) Um com· 
municado inglez annuncia que 
um contra·torpedeiro que viaja. 
va avariado, devido a uma col. 
lisão foi sorprendido no dia 6 
do corrente por um submarino 
allemão, no Mediterraneo, sendo 
afundado. Sete tripulantes des. 
appareceram, entre os quaes 2 
officiaes que tinham sido feridos 
por occasião da collisão. 

Londres, 13 (A. A.) A Agencia 
Reuter recebeu de fonte auto
risada o desmentido seguinte: 
. Um telegramma de Berlin pu. 
blicado no dia lO do ｣ｯｲｲｾｮｴ･＠
n? . Duesseldorfer-Nachrichten»: 
dIZIa a ｾｲｯｰｯｾｩｴｯ＠ das recentes 
declaraçoes feitas pelo sr. Lloyd 
George: eEstamos em condições 
de decl.arar que a guerra ant'. 
submaflna inimiga nem aprox:' 

A política allemã 
Londres, 13 O. C.) -

a eStrassburger-Post •. o 
convocou um importan te 
selho da Corôa, ao ua l 
tirão os Generaes inclen.bl 
e Ludendorff, e os s rs. H 
rich e Hintz, para d 
avanço do!, allia dos e a 
ção russa. 

Importantes decisões 
por essa occasião tomadas. 

A ･ｯｯ ｰ Ｘｲ｡ｾ￣ｯ＠ dos nOI'1:0'lIIueri_ 
Paris, 13 (H) Os 

combateram até a o ｮｲＬｦＧｾＬＡｮｴ Ｎ＠
lado dos francezes ou dos 
zes. Agora foi annunciada 
c!almente a creação de um 
Cito puram ente ｡ｭｰｲｩＬｲＺＺ｡ｾｉｉＧ＠

ｱｾ｡ｬ＠ o General Pers'hing 
mlU, o comma ndo, ｣ｯｮｃＢｾｍｊｬｬｉｬ＠

porem, as fun cçõ es de 
corpo exped icionario. 

eLe Matin . a nnuncia a 
ção de out ros exercitas 
clara ser isso um acon 
consideravel. 

Troea de prisimirol 
Nova Vork, 14 (A) I-UI:l1'III 

ｱｾＷ＠ a Allema nha aceitou 
nJtJvamente a proposta 
lebrar uma conferencia 
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Estados Unidos, afim de tratar 
da questão da troca de prisio
neiros_ Essa conferencia terá 
lugar em Berna, em meiados de 
Setembro proximo_ 

Generaes allemie8 p08t08 em 
disponibilidade 

Paris, 14 (H .) - Os jornaes 
de Berna noticiam que os Ge
neraes Mudra e Liebrecht, que 
commandavam forças allemãs 
no Marne, foram postos em dis
ponibilidade. 

Ires outros generaes que che
fiavam tropas na região de Mont
didier, foram igualmente afasta
dos do serviço, por negligencia_ 

A attitude da lIespanll& 
Londres, 13 (A_ A.) Informam 

de madrid que se realizou no 
palacio real, sob a presidencia 
do rei D. Affonso, o annuncia
do conselho de ministros, a que 
assistiram todos os membros do 
gabinete, e que tinha desperta
do grande espectativa nos cir
culos diplomaticos e politicos, 
por se saber que nelle seria 
tratada detidamente a questão 
nternacional, que tantos com

mentarios tem provocado_ 
Segundo uma nota officiosa, 

communicada á imprensa, o chefe 
do gabinete. Sr. Maura, pronun
ciou um discurso, no qua l expoz 
detalhadamente ao soberano os 
debates e resoluções adaptadas 
pelo conselho de ministros, a res
peito da questão internacional. 

Em relação á politica exterior, 
disse o presidente d'O gabinete, 
que dedica especial attenção ás 
resoluções tomadas nos recentes 
conselhos de ministros, e decla
rou que a politica internacional 
seguida até agora pelo governo, 
não soffrerá modificação alguma, 
no que se refere a manutenção da 
neutralidade, porém, serão toma
das medidas energicas para de
fender os interesses hespanhoes. 

• Para nos - disse o sI". Maura -
o principio fundamental é man
ter a nossa neutralidade e favo
recer os interesses nacionaes.' 

Madrid, 12 (A. H.) (Retardado) 
Nos circulas politicos assegura
se que não foi enviada, como con
stou, nenhuma nota á Allemanha. 

Diz-se que se trata apenas de 
fazer em Berlim terminada noti
ficação na qual a Hespanha in
vocará a sua lealdade e a sua 
correcção durante a guerra. 

Ｍｾ＠

Pequenas Noticias 

de machinilltal eram todos dei
empenhados por mulhel'lll, vee
tindo roupas de homem. 

- Dizem de Paris que os alie· 
mAes tentaram uma offensiva no 
Vosges, tendo. porém, ｦｲ｡｣｡ｾｳ｡､ｯ＠
o golpe diante da resistencia dos 
Francezes. 

- Foi approvado em terceira 
discussão o projecto que autoriza 
o governo a fazer uma emissão 
illitnitada. Esse projecto vae ser 
remettido á Camara dos Depu
tados_ 

DO ESTf\DO 
- O chefe da Policia requisitou 

do Governo do Rio Grande do 
Sul a extradicção do preso José 
Antonio de Oliveira, vulgo "Zéca 
Vaccariano", que se acha recolhi
do á casa de Correcção de Porto 
Alegre, como implicado 110 assalto 
á fazenda "Quatro Irmãos" e 
accusado neste Estado como autor 
do assalto ao trem do pagador 
da Estrada de ferro S. Paulo-Rio 
Grande, levado a effeito alguns 
annos atraz. 

Prevendo geadas 
Telegramma do Rio, para o 

.Commercio do Paraná», com
municou -que o observatorio da
quella cidade prevê frio intenso 
e fortes geadas durante os dias 22 
a 27 do corrente mez de Agosto. 

Cholefa 1II0rbus e l'ypho exanthematieo 
O sr. dr. Felippe Pedreira, in

spector de saúde dos portos de 
FlorianopoJis, recebeu do sr. dr. 
secretario da D(rectoria Geral de 
Saúde Publica o seguinte tele
gramma: 

.De ordem do director geral 
chamo a vossa attenção para o 
facto de estarem grassando em 
paizes da Europa a Cholera mor
bus e o Typho exanthematico. 
Recommendo seja bem minucio
sa vossa indagação á chl'gada de 
qualquer embarcação, proceden
te de qualquer porto além Atlan
tico, especialmente no ponto de 
vista das citadas doenças, pro
cedendo nos termos do regula
mento sanitario, dando conta im
mediata a esta directoria de qual
quer occurencia. - (Assig.) Dr. 
Zamith •. 

Pelicitaçlies I Laaro IDUer 
Rio, 16. - O dr. Wenceslau 

Braz, Presidente da Republica, fe
licitou o general Lauro Müller 
por motivo da sua eleição para 
o cargo de governador de Santa 
Catharina. 

- O "Weser·Zeitung" annuncia -
que o vice-almirante Behnke foi I qmtia •• ria 
nomeado ministro da marinha Para faeDitar ao proletariado 

- . 

ｾ＠&oridade adquiriu um ft8I1lar lote 
de farinha de mandioca fina e t. tllS 'tI 
50 caixas de kerozene. A farinha das afamadas fabricas ....... 
eeria vendida d'aquelle dia em ..... e 8__ recommenda 
diante á razAo de 12$000 o sacco, Livraria Boehm. 
não se permittindo a venda em 
porções maiores de 10 kilos. A 
venda do kerozene seria iniciada 
no seguinte em garrafas, a ra
zão de $500 a garrafa. 

Inferno da ･｡ｾ｡＠ e paraiso dos ･｡ｾ｡､ｯｲ･Ｘ＠
Lemos nos '-Novidades": 
Assim se p6de com razão quali

ficar certas regiões do municipio 
de Brusque, como- o Lageado, 
Gabiruba, Garcia etc., onde a 
caça de aves tem sido este anno 
verdadeiramente espantosa_ 

Perseguidas talvez pelo frio 
as aves descem da serra a pro
curar calor e alimento, á beira 
dos rios, das mattas virgens e 
nos roçados, e ahi, quando pres
sul'Osas se põem a esgaravatar 
alguns fructos que a geada pou
pou, alcança-as inpiedosamente 
a bala do caçador. 

E são em tão grande numero 
as aves do matto, especialmente 
do genero gallinaceo, surgidas 
naquella zona, que, segundo nos 
referio um caçador, s6 uma tarde 
foram mortas 84 jacutingas. A 
noticia do apparecimento desses 
enormes bandos alados fez des
pertar naturalmente a attenção 
dos caçadores de todas aquellas 
redondezas e até dos municipios 
visinhos, organisando-se expedi
ções venatorias que teem feito 
verdadeira8 razias entre os pobres 
bipedos plumosos. Para se avaliar 
a extensão dessa carnificina basta 
referir que são calculados em 
cerca de duas mil as aves sacri
ficadas por esses fervorosos ado
radores de Diana. 

E dizer que esse desregramento 
nas caçadas se nota em quasi 
toda parte do Brazil! Se leis 
severas não fõrem decretádas 
para proteger os pobres animaes 
das nossas florestas, em pouco 
tempo teremos de lamentar o 
exterminio de muitas especies 
preciosas da nossa incomparavel 
fauna_ 

Avisos eeeleslastieos 
Co_unidade ev_gelle. 
13. d. Trin, 25 de Agoslo, ás 9'/2 ho

ras da manhã culto em ]oinville. 
14' d. Trin., 1 de Setembro. não ha

verá cullo em ]oinville. 
fallecida: Senhora Anna Hinz, nase. 

Kumrow. Caminho de Paratv, na idade 
de 38 annos. 

K-. .mer, Pastor. 

f\N NU NelOS 

Dr. ErnllstadI OIlVIllfil 
Pharmaoeutioo e Madloa 

pela Faculdade de Medicina 
do Rio de Janeiro, ex-interno 
dos Professores Paes Leme 
e AustregeziJio, com longa 
pratica adquirida no Hospi
tal Central do Exercito, e 
ex-cirurgião do mesmo. 

Applica 914 e cura a sy
philis e molestias veneraes 
por processo rapido. 

Consultas diarias na 
Pharmaeia FLORA, Rua do Prin
cipe 27, onde fixou resi
dencia. 

Attende á chamados á 
qualquer hora_ 

Gratis aos pobres. 
Especialidade: molestias das 

crianças, alta cirurgia etc. 

em 

Telephone 173_ 7 

8 

Sellos postaes 
sortimentos na 

Livraria Boebm. 

Estudos e Exercicios 
para Violino de 3.3 

Dangla, Mazas, Kayser, 
e outros, vendem-se na casa 

O Sol ｮ｡ｳｲｾ＠ ｾｩｬｦ｡＠ todos 
Rua 15 de Novembro N. 7 

Hymnos patrioticos 
e Canções militares 

com o supplemento . 
Canções da Infancia 

Preço 500 reis 
á venda na 

Livraria Boehm. 

Toda quantidade de toras, 
pranchões e taboaa de Bu
cuva, Baguact11, Imbura.

ct\\ atc. compram por bons pre
ços, para tratar na serraria á 
Rua Cachoeira de 
3.3 F. Lepper A FlUlOIIo 

ＢＢｾ＠ cnde-se 
um terreno situado na Rua 
fischer - algumas .Ip ... e 
diversos barris. 2.2 

Para tratar a Rua Comlllr Sat. 
de Mendonça com 

Emlllo M •• tenHel. da AlIemanha em lubltituiçlo a aoquisiçio dOI generoe 4e pri
ao almirante von Capelle que meira neoeHidade, O Supennten
pediu demisslo. dente de ltajahy, Ir • .MarcoI Kon:-

- (A. A_) - Telegrammal de der, enoetou a venda de certol 
Amsterdam dizem ter ohegado generoe ｾｲ＠ conta do munioipio. 
ao porto hollandez de Delizijl Diz o cNovidad .... , de. 11 do 
um vapor aUmio cujol cargos corrente, que aquella aotiva au· 

1l Directoria da Communi
dade evangelica das es

tradasOesteeTresbarrasprevine 
aos parentes dos sepultados no 
cemiterio da dita Sociedade, de 
arrumar as respectivas covas, 
caso contrario a Directoria to
mará as medidas necessarias. 

A. DINetorl. 
da Clom"aaldade ell_geUea 

Oene-TresblU'l'8llo 

famas dI madli'l, 
usadas, para c(lsal e solteiro, e 
outros moveis vende-se á 1.1 

Rua Caabolira I. 27. 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



!Ibm de Poesia 
recommenda 

C. W. Boebm. 

Salão Krause 
Sabbado, 24 de Agosto 
Grande Baile 

Entrada para senhores 1$000 
Que ao mesmo tempo dá direito 
a um bilhete numerado para a 
rifa de um cavallo de 4 1

/, ｡ｮｮｾｳＬ＠
bom para puxar carro e montaria. 
Entrada para senhoras 300 réis. 

Domingo, 25 de Agosto á tarde 
GraJIde Concerto 

Entrada : tnhm 3 O stobora ｾｏｏ＠ n. 
Orcheet:a. Ru.z.:a.no"l:lVeky. 

ｾ＠ Hora alegre 
(Zur frohen Stunde) 

festeja no dia 24 d e Agosto o 
anniversario da sua fundação 

com um 

Baile 
no salão Emilio Schramm 

em Anna burgo 
para o Qual são convidados 
todos os snrs. socios com as 
suas exmas. familias. 

Estranhos não tem entrada. 
musica da Capella FINDER. 

A Commissão: 2.2 
Frederico Nessler. Luiz Frochnow. 

R udo!fo Fensky. 

Kino Salão Berner 
Domingo, 25 de Agosto 

CinemZl. 
:Film.s sensaoi onaes. 

Theatro Nicodemns 
Domingo, 25 de Agosto 

A's 3 horas da tarde 

GrZlnde Concerta 
A'noite 

CinemZl. 
Vende-se 

por preço baratissimo ' um ara10 
da fabrica .Sack>. 
3.2 Lud. Freltag, 

Rua Com. Sal. de Mendonça. 

rorto ｾｾｩ￣ｏ＠ na ｾｩｾｴｯｲｩ｡＠
f Ide· ou amnda· e 

na cidade acima uma OLARIA 
apparelhada de boas machinas 
modernas e mais accessorios em 
perfeito estado para o fabrico 
de telhas francezas e tijollos, 
sendo a venda por preço van
tajoso. e estando a Olaria situada 
proxima á Estação da Estrada 
de Ferro. 8.3 

Informações em casa de 8aofr 
i Iraat, Curitvba, ou com o Sr. 

" barlz, em União da Victoria. 

a 
o 
o 

lO 
Q) 

c. 

MINERVINll '$-

IMPORTANTE! LEIA!!! 

.2 O importante industrial Affonso E. Varella, Rua 
:::I Ipyranga Nr. 27, S. Paulo, diz: • r1' 

c:n .Minha esposa soffreu 3 annos, usando afamados C re remedios e medicos de fama a trataram tambem, de 3 
c. inflamações uterinas com symptomas subjectivos va- O 
Ｎｾ＠ ｾ＠rios; acabando por submettel-a a uma operação, com ro 
lO exito. Mezes depois. esses mesmos symptomas e o CII 
O mesmo martyrio reappareceram com intensidade. Novos 
ã, tratamentos; porém, com pouco resultado. A Provi- O 
Q) dencia, talvez, fez Que uma senhora dahi, em visita a C 
ｾ＠ minha casa, aconselhou a sua preciosa .M I N E R -

V I NA.. Procurei aqui, não a achei; mandei·a vir 
c. dahi pelo correio. No fim de 6 vidros, sentia-se sen&. sivelmente melhor; depois do 15. vidro perfeitamente 

curada! H'3 5 mezes tem passado divinamente. Seria 
lO milagre talvez? 

Q 
v 
r.> 
ro 
CII 
CII 
O 
CII O E' a nudez da verdade, e assim sendo, julgo um 

] sagrado dever o meu reconhecimento que será eterno •. a
O lO 

:::I 
O 
c:J 

lO 
O 
c:Jo 
C 
Q) 

O 

O Snr. LUIZ FLEIT, Estrada D. Francisca. kil. 19, 
]oinville, diz· C 

.Tenho o prazer de lhe partecipar Que minha 
senhora usou a sua • M i n e r v i na. para doença 
que ha muitos annos vinha soffrendo sem achar um 
remedio Que lhe fizesse proveito, ｡ｰｾｺ｡ｲ＠ de ter pro· ro 
curado todos ｯｾ＠ ｾ･｣ｵｲｳｯｳ＠ medicos. Depois de 9 vidros. 3 
encontra-se perfeitamente curada. 

r1' 
ro 
ｾ＠

O 

" Acceite os meus agradecimentos por esse motivo m 
lO e peço-lhe publicar este para uso das senhoras que 3 
O soffrem .• 

lO 
O 

" O 
ｾ＠

ro 
ｔｯ､｡ｾ＠ as doenças do utero, ovarios, hemoptyses, ｾ＠

hemorrhOldas de sangue, hemorrhagias, regras irregulares CII 
curam-se com a afamada "Minervina". ' ._ 

O Acha:se ･ｾ＠ toda parte. Preço 4$500. Duzia 40$0 ,0. 
C. ｰ･ｾｯ＠ c.orrelO maIS 2 000. E. A. Goncalves, Caixa Postal 7' C 

",q JomvllIe e em todas as casas de atacado d t ' ｾ＠
'"" d ·t· A es a praça a nos aposl anos . llaptista & Cia, JoinviJle e Mafra. Q 

'seSOJOIOP seJDaJ VHn3 i sazaw Z wa sep!oqJJowaq 

Moço de 23 
dispondo de solidas 
contabilidade e COITe!;pona 
procura emprego como 
livros ou auxiliar. 

Carta á E. E. 
Rua Graeiosa 2i I . 

P .recisa_se 
de um official de 
teria e de um ｡ｬＬｲＮｾｮｬｬＢ＠

3.2 H. 

Pre cisa-se 
de um fundidor. 

Otw 
Precisa-se 

de uns/bons oUieiaos de .... _li 

com muita practica em "",yqU 

na officina de marcineiro 
3.3 F. Lepper &; 

Preeis.a.-se 
de bons torneiros, mtMIII.I, 
nicos e serralheirO .. 
3.2 Grossonbacher & T"-

PrOC1..1r.a.-se 
para l3anoinhas, um 
de 16 á 20 annos, para ＢＭＺＺＺｾＮｲｬ ｾ ﾷ＠
em um negocio de seccos 
molhados. Olferlas para IM 

Canoinhas. 

Precisa·se ｾｾｩＺＧＺｾ＠ ｾ＠
Informações n'esta redacção. 

Precisa.se de uma cria" 
de 16-18 annm 

em casa de . 21 
Emilio Ponnick. 

Estr. D. Francisca Ki!. 21 

Criada 
Precisa ·se de boa ｾｲｬＢｬ ｬ＠

para já 
Rua do Princi N0. 

Ｍｾ＠
Agradecimento 

A todos amigos, parentes e 
a dolorosa conlmunicação que 
a Deus chamar desla paro ;"'plhnr, 
eterna apoz Cu ria enfermidade 
querida filha, irmã e cunhada 

Germina MorlO 
em 15 de Agosto na idade· de 
annos e oito mezes. 

Agradecemos por meio desta a 
qu o acompanhdram a querida 
a sua ultima morada e em 
Padre Gercino de Oliveira pela. 
lavras consoladoras na igreja • 
cemiterio. 

A fa.milia. enluta.da 
Estr. Sta. 
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