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o Brasil e a guerra 
, 

A marinha de guel'l'a brasileira vae ser 
augmentada 

Um jornal matutino do Rio de 
Janeiro deu ha dias a noticia de 
que a marinha brasileira seria 
consideravelmente augmentada. 
E publicava o formidavel pro
gramma que seria adoptado. Se
gundo o ｮｯｳｾｯ＠ collega carioca a 
marinha de guerra brasileira seria 
augmentada com dous "dread
noughts" de 32.000 toneladas cada 
um ; cinco "scouts", de 4 a 5 mil 
toneladas; quinze "destroyers", 
de 1.600 toneladas; dez caça sub
marinos ; vinte submarinos e um 
dique fluctuante. 

Seriam construidos tres portos 
militares, flotilhas fluviaes, aero
dromos, hydro-aviões, aeroplanos, 
etc., etc. 

Procurado pelos nossos collegas 
da "A Rua" o sr. ministro da 
Marinha declarou : 

- A origem da noticia é muito 
explicave!. Como ha dias se no
ticiou que a Argentina iria aug
mentar a esquadra, naturalmente 
algum enthusiasta do augmento 
da nossa Marinha lembrou a 
algum deputado a apresentação 
de1!se projecto. 

E o almirante continou : 
- Está exaggerado. Se se fizer 

alguma cousa será de accordo 
com o que está no meu relatorio, 
lalvo pequen81 modificações, de 
accordo com as experiencias da 
actual guerra. Assim, não seria 
de estranhar que se construíssem 
uns "destroyers" .cruzadores com 
1.800 toneladas e 45 milhas de 
marcha, unidades que tio excel
lentes resultados têm dado á ar
mada italiana. 

li8slO ｭ･､ｩｾ｡＠ brasileira 
Parti0 no dia 18 a missão me

dica brasileira para a França. 

As relações entre o Brasil e •• 
I!StadOl llnidos 

Washington 21. (H.) O general 
Peyton March, Chefe do Estado 
Maior, referindo-se ao transporte 
de tropas para a Europa, e salien
tando que ha ainda necessidade 
de fretar numerosos navios, di
vulgou pela primeira vez o faoto 

ter o Brasil dado um vapor 

)oinville, Terça-feira, 27 be Agosto 1918. No. 66. 

aos Estados Unidos para fazer 
duas viagens completas á Europa 
sem pedir por isso compensação 
de qualquer natureza. 

Observou o General March que 
era este o primeiro caso que 
conhecia em taes condições. 

llma eonlmneia do almirante Aobrey 
eom o Ministro da Marinha 

"Rio, 21. O almirante inglez 
Aubrey Smith, "commodore" da 
divisão naval britannica do Atlan
tico Sul, cujo capitanea se en
contra actualmente nesta capital, 
esteve hontem, á tarde, em demo
rada conferencia com o ministro 
da Marinha, em seu gabinete. 

Não foi estranho a essa palestra, 
o facto de já se achar sob as 
ordens do Almirantado britannico 
a esquadra brasileira comman
dada pelo contra almirante Pedro 
de Frontin . 

R ｧｵｾｲｲ｡＠ mundial 
A situação militar 

("Correio da Manhã" de 21.) 
As ultimas operações dos alJia

dos no Somme, no Ancre e no 
Oise vão tendo, como era de 
prever, a repercussão esperada 
s!?bre a frente do Vesle, especial
mente depois que a intervenção 
das forças do general Mangin, 
prolongando a acção das do gene
ral Humbert, concorreu para unir 
a frente alliada do Oise ao Aisne, 
fazendo deaapparecer qualquer 
tentativa de ameaça sobre Com
piegne e promettendo desafogar 
inteiramente a região de Soissons. 

A directiva do marechal Foch, 
de Albert para o sul, batendo 
lodos os sectore. no intuito de 
produzir o afastamento dos exer
citos germanicos, deixava bem 
claro o fim que tinha em vista 
e que neste momento se está a 
desvendar. 

A extensa frente continha sa
lientes perigosos, qU& impediam 
ｵｭｾ＠ grande aoção estrategica de 
conJunto. Era necelsario, neSI81 
oondiçõel, que OI grupo. de 
exercito. r.lsem iIolacfamente 
provendo á reotifioaçao do seu 
dispositivo, afim de que, oonclui
dos 011 seus movimentos, se che
gasse a uma situação, na qual 
a aoção de um grupo refleotisse 
Ílumediatamente sobre a do outro, 
no oaso em que ell.. nlo pu-

､･ｳｳ･ｭＬｰ･ｬｯｳｮ｡ｴｵｲ｡･ｳｩｾｰｲ･ｶｩｳｴｯＺｲｏｓ＠ a:atralianos e inglezes, no se
das batalhas, agir como unidades ctor entre o Somme e o Ancre, 
agglutinadas. atacaram afim de se apoderar das 

Mas é certo aindA não haver posições e do terreno elevado 
o commando altiado chegado a atravessados pela estrada Albert 
esse resultado, uma vez que as Bray. Todos os objectivos foram 
operações sobre o Aiene hão de alcançados logo nas primeir81 ho
soffrer interrupção forçada, para ras da manhã, tendo as nossas 
que entrem ' em acção offensiva tropas avançado duas milhas. Re
os exerci tos franco-americanos, tomamos Albert. No correr des
que ora defrontam os allemães Sa8 operações fizemos 1.400 pri
na linha do Vesle. sioneiros e tomamos alguns ca-

Como se sabe, a luta póde-se nhões. Na margem esquerda do 
considerar mais ou menos esta- Ancre e ao sul de Beaucourt, fi
bilizada nesta frente. Os allemães zemos novos progressos. Os pri
conseguiram reunir ahi fortes sioneiroB que fizemos hontem e 
elementos de resistencia e, apro- hoje entre o Somme e Moyne
veitando a cheia do rio, na ville excedeu de 5.000. Na frente 
occasião em que os alliados se do Lys, as nossas tropas realiza
dispunham a atra essal-o com ram progressos a leste de Mer
grandes effectivos. operação que ville, na direcçãode Neuf-Berquin. 
se não pôde concluir, organizaram 
uma linha, onde se mantêm até 
hoje, e que é por agora o maior 
em pecilho para que a linha altiada, 
de Albert a Soissons, e dahi a 
Reims se constitua segundo aquel
las disposições. 

Em taes circumstancias, não é 
de estranhar que o marechal Foch 
esteja a dispôr as suas tropas 
para o ataque no Vesle, visto 
como se não produz ahi a reti
rada espontanea dos allemães. 
Muito pelo contrario, os seus 
movimentos são indicativos de 
que não pretendem abandonar 
a linha em questão, sobretudo 
quando o dispositivo das suas 
forças eBtá organizado de tal 
modo, que não ha a temer ata
ques de flanco ou de retaguarda 
collimando envolvimentos peri
gosos. 

Segundo as ultimas noticias, 
as forças do general Mangin, 
atacando em uma frente de seis 
milhas, entre o Oise e o Aisne, 
attingiram uma profundidade 
maxima de duas milhas. Lança
ram os allemães quatro ataques 
a nordéste de Chilly. Os inglezes 
avançaram ainda entre Vieux
Berquin e Outtereteene, occupa
ram Le Pinette, e, ao norte de 
Merville, apoderaram-se de Vier
houck e La Couronne. Os fran
oezel tomaram Beauvraignes, ao 
sul do A\Te. 

-:-

Communioados offioius 
Communlcado 1nglez 

Londres, 23. - Communicado 
da noite, de sir Dougl81 Haig: I 

Londres, 23. - Diz o commu
nicado desta tarde, firmado pelo 
sir Douglas Haig: 

Travaram-se combates em Li
hotls, ao sul do Somme e ao norte 
até a margem de Cojeul. 

Progredimos em diversos pon
tos ao longo da linha da frente. 

Durante a noite o inimigo ata
cou duas vezes as nossas posi
ções nas proximidades da her
dade de Baillescourt e a leste 
de Beaucourt, mas foi repellido 
em suas tentativas. 

Na frente de Lys avançamos 
ligeiramente. 

As noss81 linhas a leste de 
Touret, ao noroeste de Neuf Ber
quin e a leste de Outtersteene, 
ｱｵ･｢ Ｎ ｲｾ｡ｾＭｳ･＠ deante dos ataques 
dos lrumlgos .. 

ConunUDdcado fnLDcez 
Paris, 23. - Communicado da 

hora 23: Continuamos em pro
gredir em toda a frente de ba
talha. entre Matz e o Oise. As 
nossas tropas acompanham o cur
so do lJIvette, da foz até Euri
court. ｾ＠ ｬ･ｳｴｾ＠ do Oise attingi
mos as l':llmediações ｾ･＠ Guierzy. 
Entre Ailette e o Alsne, toma
mos S. Aubin, Selens, Bagneux 
Epagny, :&ieury, Vamezés e Pom
mieres. O inimigo abandonou 
durante a retirada, consideravei 
material. Entre o OiBe e o Aisne 
desde o dia 20 do corrente jÀ 
arrolamos maia de 200 canhOes. 

Communlcado allemAo 
Londres, 19. - O oommuni-
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cado oHieial de Berlim annun
cia hoje : 

• Hontem, em ambas as mar
gens do An-e 08 ataques d?ini
migo, poderosamente aUllhado 
peJa artilharia e pelos .tanku 
foram desencadeados ao longo da 
estrada que ,ai de Montdidier a 
Roye. Fizémos os .tanks. em 
pedaços, obrigando-os a retroce
der o mesmo acontecendo com 
a i:U-anteria. Pela tarde, o fogo 
de artilheria assumiu grande in
teniidade, estendendo-se o bom
bardeio até á região ao norte de 
Chaulnes e a sudoeste de Noyon. 

A noroeste de Chaulnes, o nosso 
fogo concentrado sobre as posi
ções inimigas permittiu ao ini
migo desenvol,er o ataque só
mente em certos pontos, os quaes 
no entanto foram pouco depois 
repellidos. 

Em ambos os lados da cidade 
de Hoye, entre Beauvraignes e 
Lassigny, varios e continuos ata
ques do inimigo contra as nos
sas posições não lograram surtir 
resultado. 

Londres, 20. - Communicado 
do quartel-general allemão aqui 
recebido diz o seguinte : 

Hontem, ã tarde, o inimigo, 
reno,"ou seus ata ques, no mes
mo campo de batalha de do
mingo. 

Rechassamos ataques do ini
migo ao sul de Meteren, e ao 
norte de Yieux Berquin. 

Em ambos os lados do Lys, 
ha alguns dias, retiramos as for
ças de nossos postos que se ha· 
tiam adeantado a grande distan
cia, a oeste de Menille até á li
nha leste do meFmo logar. 

.llenille foi occupada hontem, 
ã noite, pelo inimigo. 

Ao norte de Lihons, nossas for
ças de assalto atacaram os 1'05· 
tos a,ançados na linha ingleza 
Capturamos os seus defensores, 
repellidos os contra-ataques ini
migos. 

A sudoeste de Chambres obri
gamos as forças inimigas a se 
retirarem. 

Os francezes renovaram seu ata
que a noroeste de 'oye, prece
didos de . tank.s» , sendo rechas
sados. 

Houve luta tenaz, durante to
do o dia sobre a extensa frente 
entre Beaun-aignes e o Oise, on
de os francezes atacaram repeti
damente. 

Os ataques pronuncill,4ios sobre 
Chateaumesnil e em ambos os 
lados de Fresnieres fracassaram . 

Entre Lassigny e Thiercourt. 
o inimigo, que havia penetrado 
temporariamente, em nossas li
nhas, foi repellido. 

A' noite, o inimigo pro seguiu 
em seus ataques de infanteria en
tre Carlepont e • 'OU\TOn, sendo 
porém. rechassado pelas nossas 
forças. 

Berlim, 22 . - Communicado 
official · A nova tentati,a do ini-

migo, para quebrar a n08sa re
sistenCla e atravessar as nossas 
linhas já era de ｮｾｳ Ｎ＠ ｾｮｨ･｣ｩ､｡＠
ha alguns dias. 08 ｉｾｭｬｧｯｳ＠ at;a
caram hoje entre o 018e e o A18-
ne, sendo no ｻｬｲｩｭ･ｾｲｯ＠ a8salto re
pellidos, depOIS de mtensa lucta. 

Communlcado italiano 
Roma , 20. - Communicado 

do commando supremo : cHon
tem após violenta preparação. d.e 
artilheria numerosas forças nu-, . 
migas atacaram as nossas POSI
ções a oéste e norte do monte 
Cornone e nas encostas sul de 
Sassorosso. A luta assumiu gran
de ,i olencia chegando a comba
ter·se corpa a corpo. Consegui
mos deter o inimigo inflingindo
llie graves perdas. As patrulhas 
britannicas de reconhecimento no 
planalto de Asiago fizeram ｡ｬｾｮｳ＠
prisioneiros. As nossas batenas 
manti,eram·se muito activas en
tre a VaI Lagarina e o VaI d'As
tico. A artillieria inimiga esteve 
em desusada actividade na região 
do monte Asolone>. 

NA BUSSIA 
Washington, 20 (A. A.) - Um 

telegramma official de Stockol
mo informa que reina o regimen 
do terror em Petrogrado, calcu· 
lando·se em mais de 30.000 o 
numero das pessoas que teem 
sido presas desde o dia l O do 
corrente. Entre os detidos en· 
contram-se muitos officiaes do 
exercito. Accrescenta esse tele
gra mmâ que o cruzador" Aurora" 
permanece de fogos accesos na 
ba hi a de Cronstadt, prompto pa
ra zarpar á primeira ordem, pois 
os membros do governo . bol 
cheviki» tencionam fugir para a 
A!lemanha. caso rebente uma 
sublevação popular. Um agente 
all emão que se acha em Sto· 
ckolmo, declarou que a embai
xada da Allemanha retirou·se 
de Moscou, não por medo, mas 
por estar convencida de que é 
imminente a quéda dos . bolche
vikis ». Disse tambem que está 
covencido que o partido chefia
do pelo chefe dos socialistas 
revolucionarios, Snr. TchernoU, 
subirá ao poder e qu e a Alle
manha reconhecerá o governo 
que fôr por elle organizado. 

Tokio, 23 Despachos do alto 
commando japonez na Si beria 
dizem que os tcheque-slovacos 
se encontram em região de So
kutsk empenhados em encarni· 
çada lucta com os maximalistas. 
Accrescentam as informações que 
as tronas maximal istas obtiveram 
grancies vantagens sobre os ad· 
versarios. os quaes estão na im
minencia de serem derrotados, 
tendo já cedido ao inimigo o 
dominio da via ferrea desde o 
lago B3ikal até os montes Uraes. 
Um contingente de 10 mil tche
que·slovacos se prepara para 
retirar em direcção da Mand-

churia, onde encontrará o exer
eito japonez desembarcado que 
está estabelecendo a sua linha 
de concentração á margem do 
rio Ussuri. Os tcheque-slovacos 
vão se reunir aos japonezes e 
com eIles cooperar. 

Zurich. 19 (U. P.) ｄ･ｳｰｾ｣ｨｯｳ＠
aqui recebidos de Varsovla an
nunciam que foi atirada uma 
bomba contra o chefe da pV'''.'U.1 
secreta allemã, na Eolnosch
Strasse. tendo, porem, falhado 
a tentativa do assassinato. As 
patrulhas germanicas mataram 
dois dos criminosos, tendo os 
outros conseguido evadir-se_ 

Pekin, 19 (U. P.) - O trans
porte das tropas japonezas de 
Ghang-Chun, na Mandchuria, 
para a frente de batalha na Si
beria, foi detido e atrazado por 
motivo de terem os japonezes 
exigido fiscalizar e dirigir, em 
absoluto, o serviço das estradas 
de ferro chinezas do léste. Os 
chinezes recusaram-se a acce
der. e, segundo consta, os repre· 
sentantes dos paizes da 'Entente' 
approvam o seu procedimento. 

Nova Vork, 21 (E) - Dizem 
de Amsterdam que o cLokal
Anzeiger. de Berlim, publicou 
qu e os . bolchev!kis . prend eram 
o ex· Grã -Duque Paulo Alexan
drovich, tio do Czar e pai do 
Grã-Duque Dimit i, nomeado 
recentemente Capitão honorario 
do exercito inglez. 

Amsterdam, 20 (A. H.) - Te· 
legrammas de Moscou para a 
• f rankfl.trter-Zeitung» ann u ncia 
que no dia 14 do corrente partiu 
para a fr ente oriental um reforço 
de 300.000 homens. 

Amsterdam, 19 (A. H.) - O 
. Pravda », orgão maximalis, diz 
que o governo dos . Soviets» 
declarará guerra aos alliados. 
O Ｎ ｾｲ｡ｶ､｡ ﾻ＠ prevê a ｲ ･｡ｬｩｾ｡￣ｯ＠
de Importantes operações ao 
longo das frentes tcheque-slo
vacas e da Murmania. 

Os maximalistas lançaram uma 
proclamação em que dizem ser 
alarmante a situação e conside
ram necessaria a intervenção da 
Russia na guerra. 

.Londres, 23 - Os jornaes pu
blicam um telegramma de Tien. 
Tsi n dizendo que a ala direita 
do exercito japonez que com
b.ate as f?rças dos Soviets, no 
rI_o Ussun, abandonou as posi
çoes ｱｾ･＠ occupava. O motivo 
9a rehrada foi a chegada de 
Importantes reforços maximalis
ｴｾ ｳＬ＠ o. que veiu collocar os ma
xlmahstas em notavel superiori
dade numerica naquella região. 

-'-
i situaçao nos Impcrios Centraes 

Zurich, 20 (Correio da Manhã) 
A . Augsburger -Abendzeitung» 

Paris, 21 (H.) - Uma impOr. 
tante ordem do dia do General 
LudendorU acaba de ser ･ｾＮ＠
trada em poder dos ｰｲｩｳｬｏｉ｜ｾ＠
allemães. Traz a data de 4 do 
corrente e o seu intuito é 10lIl
lecer o moral do exercito aIJt. 
mão. Essa ordem do dia diz 
que as _ tropas fra.ncezas ｡ｾ＠

agora na.o ｾｯｮｳ･ｧｾｬｲ｡ｭ＠ geDIo 
o seu pnmelro eXlto tactlco, 
isso mesmo devido á sorpreu 
com que foi desfechado o aJa. 
que de 18 de Julho. Alem dillo, 
declara que o exercito allllllo 
occupa em toda parte posi(la 
poderosissimas reforçadas e 1(. 

crescenta : • Podemos esPtll 
com a maior calma e confiall\l 
o ataque do inimigo. 

Berne, 22 - Dizem despadit4 
de Leipzi!l que o instituto Qi. 
mico daquella cidade, ten 
cedido ao exame do pão 
ali encontrou neIles ｯＺｊＡｳｾｾＺＺｾＺｾＱ＠
corpos estranhos: PPi 

pos, traços de Ivsol, 
dei ra, palha, gesso e 
só amostra de pão foi 
trado carbonato de 
proporção de 13% . 

Nova Vork, 20 (A) 
cam de Berna que um 
que acaba de regressar de 
na diz que a segurança 
nessa Capital peora dia 
e que se não passa 
sem que se registem 
ladrões tratam ｾｾＡＩＺｾＮｩｾｾｾｾ＠
obter roupas, cujo 
um nivel fabuloso. 
rio decente custa de 
2.000 coroas; um par de 
300 coroas; uma libra 
comprada secretamente, 
tão, custa de 12 a 15 

Por outra parte os '''"'iln ... 
tambem muito 
rario ganha ordinalrialml. 
400 a 500 coroas e , 
ver·se operarios de 
descarregadores de 
marem champagne em 
rantes aristocraticos. 

Amsterdam, 20 (H) -
pham de Vienna: .0 sr. 
entrevistado pela cN 
Presse., declarou-se 
feito com os resultados 
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dos na conferf'ncia recentemente 
realizada no quartel geneNlalle
mão. E concluio: _fizemos con· 
sideraveis progressos em 9ues · 
tões de grande revelancla no 
actual momento.> 

ｾｦｦｩｌｉｾｾ＠ ｏｾ＠ ｇｕｦｒｒｾ＠
(Extrahidas .do serviço ｴ･ｾ･ﾭ
graphico da lIDprensa do Rio, 

São Paulo e Curityba.) 
Os disturbios 80 Japilo 

Tokio, 23. Continuam os dis· 
turbios nas provincias. A cidade 
de Kobe é a que mais tem sof· 
frido as consequencias dos motins 
populares. 

150.000 prisioneiros allewães 
Paris, 23 . Uma publicação of· 

ficiosa sobre os resultados alcan· 
çados pelos exercitos alliados nas 
recentes offensivas, diz que desde 
18 de Julho o numero de prisio
neiros attingiu a perto de 150.000 
homens, sendo quasi a metade 
de prisioneiros validos. 

Raid amo sobre Paris 
Londres, 23. A Agencia Havas 

distribuiu hoje, ás dez horas da 
manhã, uma nota á imprensa, 
contando que alguns aeroplanos 
allemães, em operações de reco· 
nhecimento, voando de grande 
altitude, passaram por territorio 
parisiense. 

Presentidos, contra elles foi 
dirigido intenso bombardeio e os 
aeroplanos francezes sairam etn 
sua perseguição, obrigando. os a 
se porem em fuga. 

Os parisienses não deram mos
tras do menor receio por esse 
novo raid aereo. Pelas ruas grupos 
de curiosos contemplavam com 
visivelsatisfação a terrivel caçada 
que ao inimigo faziam os avia
dores francezes. 

Mobilisatilo de trabalhadores agrarios 

11. ..,natiJIt , ,..,... 
Amsterdam, 19. (R.) A cFrank· 

furter Zeitung., em noticia da 
Berlim, diz que ai negociações 
entaboladas para a realização de 
um novo emprestimo á Turquia 
eitão concluidas. 

. 
Callhfe8 destinados a bombardear Paris 

Paris, 20. (A. A.) - O .Petit 
Parisien. nnnuncia que os alle
mães tinham preparado grandes 
canhões para com alies bombar
dearem mais intensamente esta 
capital, embassando·os em diver
sos pontos distantes 25 milhas. 
Essas machinas consistem em pe
ças de 66 pés de comprimento 

' e atiram granadas de 750 kilos. 
Tudo isso, porém, fracassou, 

diz aquelle orgão com as recen
tes victorias de nossoS exercitos, 
empurrando os allemães para as 
suas antigas posições. 

Amsterdam, 23. - Informam 
de Zevenaar para o .Telegrah 
que os allemães estão propalan
do, provavelmente com o ftm de 
manter o moral das populações, 
que novas divisões aUemães es
peram por traz do front o mo
mento de se atirarem sobre os 
anglo·francezes. Diz ainde o .Te
legraf. que o sonho do Kaiser, 
de attingir a Mancha, continua 
a ter influencia predominante na 
elaboração dos principaes planos 
allemães. 

DO E5Tf\DO 
Pela politica 

Telegrammas do Rio dão como 
certo, que tendo o Dr. Lauro 
Müller resolvido conservar a sua 
cadeira de senador, renunciará 
"ipso facto" ao cargo de gover
nador do Estado. 

Por emquanto nada se sabe 
de positivo sobre a fórma que 
tomará eaaa Renuncia, mas é 
inteiramente fóra de duvida que 
ella se dará. 

A 28 de Setembro, nem o sr. 

. de Polioia desta".a. 
.. m'" e I ar o • 
Pidro Meaelet. 

Linha de bonde. 
SU8penderá o serviço em 31 

do corrente a linha de bonde. 
desta cidade. Motivol de força 
maior obrigaram o proprietario 
a tomar esta resoluçAo. 

Correspondencia em allemlo 
Conforme communicação da 

Administração dos Correios ás 
Agencias postaes é permitti
do, d'ora em diante, o transito 
nos Correios de correspondencia 
escripta ｾｭ＠ ｡ｬｬ･ｭ￣ｾＬ＠ com excep
ção dos )ornaes e Impressos es
criptos na mesma lingua, salvo 
aquelles que procederem da Suis· 
sa, continuando em vigor as de
mais ordens á respeito da cen
sura postal. 

Concerto 
Acha·se n'esta cidade a nota· 

vel .Troupe Alhambra. que 
fará a sua estrêa amanhã, quarta
feira, dia 28, no Kino Salão Ber
ner. Esta troupe é composta dos 
afamados artistas infantis Aracy 
e Jonne Garcia, Mr. Ziliotto e o 
applaudido barytono Antonio Gar
cia, que tem percorrido as prin
cipaes cidades da America do Sul, 
alcançando em toda parte o maior 
successo. 

Avisos eccleslasticos 
Communldade evangeJlca 
14' d. Trin ., I de Setembro. não ha

verá culto em ]oinville. 
15. d. Trin ., 8 de Setembro, ás 9'/2 

horas da manhã culto em J oinville. 
Baptisados: Hermann, f. d. Johann 

Ravache; Rudolf, f. d. Herm. Krüger. 
Casados : Wilhelm Hamann, Estrada 

da Cruz, com Amanda Jõnck, Estrada 
Guilherme. 

fallecido: Hermann Vogt, faliecido 
no hospital, na idade de 51 annos e 
8 mezes. 

Bana lIIliUler, Pastor. 

f\NNUNCI05 

EmDrtZa 

ｾ ｾ ｾＭＭＭｾｾｾＢｾｾＡＵ｡ｩ］＠
CUe .... ....: 

Lap" p. papel e p. 10_ 
ｾｏｏ＠ Rs. cada um! 

Vendem·se na casa 
O 801 Nu.. Pln T OdOl, 

Rua 15 de Novembro a. 7. 

CZlnetZls 'tinte.lra 
das afamadas fabricas Water
mann e Swan recommenda 

Livraria Boehm. 

Velas 
para 1Utro. de Berkefeld, 

recommenda 
3.2 AlelUladre Seble_. 

tanolllros Dara São lPallla 
Precisa-se de seis operarios 

para trabalhar na fabricação de 
barris, que saibam do oHicio, 
para irem trabalhar em S. Paulo. 
Paga·se o ordenado de Rs .... 
250$000 por mez ao opera rio 
que acabar dez barris por dia, 
ou o proporcional. 

Para todas as itleml(iea dirigir·1ft 
á ｗ｡･ｾＱ･＠ desta folhl. 3.1 

ESCRIP'tDRID 
Moço de 23 anDOS, 

dispondo de solidas noções de 
contabilidade e correspondencia, 
procura emprego como guarda
livros. ou auxiliar. 

Carta á E. E. 4.4 
Rua Graciosa 2i I . CuritIba. 

Salão 
Quarta-feira, 28 do corrente 

Estrêa. 
da applaudida 

"Troupe Alha%XI.bra'" 
Grandioso successo das notaveis 

meninas 
.Araoy e Ionne Glazci,a 

e do nolavel barytono 
AniooDio ｇｉｾ［Ｇ＠ .. 

Grande exlto! 
Bellezal Artel .Juventude! 

Ilrro rarrll loinullllnSl Graça e ProlusAol 
ｾｔｉｗｬａＸＺ＠ Cadeiras numeradas 

1$500 rs. 

Amsterdam, 23. Communicam 
de Sofia que o governo da Bul· 
garia ordenou a mobilisação de 
todos civis entre as edades de 
15 a 60 annos, para ･ｭｰｲ･ｧ｡ｬＭｯｾ＠
na producção de viveres. 

Foi recentemente organizado o 
ministerio da Alimentação. 

Lauro nem o sr. Hercilio a&su· 
mirão, afim de facilitar a trans
ferencia do poder ao sr. Hercilio, 
na fórma constitucional. Para 
isso, o governo do Estado será 
passado em 28 de Setembro ao 
Presidente do Congresso e, um 
ou dois dias depoil o Congresso 
tomará conhecimento da renuncia 
do sr. Lauro, assumindo o go· 
verno, entAo, o sr. Hercilio, que, 
na fórma da constituição catha
rinense, será o governador durante 

O abaixo assignado, proprie· 
tario da Empreza ferro Carril 
10invillense, participa ao Com
merdo e ao respeitavel Publico 
que devido drcumstancias de 
força maior o trafego dos bon
des do dia 10 de Setembro em 
diante,deixará de funccionar. No 
mesmo tempo estão convidados 
todos que se julgam credores 
de apresentar suas contas no 
escriptorio da Empreza. 

Cadeiras 1 $000 rs. 
Vend.a d.e carlOes: nesta 
tvpographia, Café Michaelis, 
Confeitaria Schwochow e na 

Serão aproveitados todos os 
trabalhadores disponiveis. 

A neutralidade di Bea,aUl 
São Sebastião (Hespanha), 19. 

(U. P.) - O ministro de Estado, 
fez hoje, uma declaraçAo oHicial 
desmentindo os boatos da im
prensa de que a neutralidade da 
Hespanha se achava ameaçada. 
Dato nessa declaração assevera 
que o conselho de ministros não 
permittirá 9.ue o governo se afaste 
da sua pohtica de neutralidade. 
Negou tambem o ministro que a 
Hespanha houvesse enviaàD qual
quer nota á Allemanha Merente 
ao torpedeamento do vapor cCer
vanteB». 

o quatriennio. 
- Ficou definitivamente alBen

tada a nomeação do Dr. Adolfo 
Konder para lecretario geral do 
futuro g<lverno. 

Ooticias locaes 
Ｘ｡｢ｾ｟ｩ｡ｷｩＢｴ＠ de ｐｯｬｩｾｩｬ＠

Por acto do Governo foi de
mittido o sr. Adriano Schoonder
marck do cargo de lubcommis-

Pensão ManteuHel. 

Sorildadl Qumnastlrl 
tnsbarras 

São convidados os srs. socios 
exm. familias para o 

baile social 
O material rolante, trilhos e e 

animaes acham-se á venda d'a
quella data em diante. que se realisará no Sabbado, 

31 do corrente no salão llInO 
ｾｴｬｬＮ＠

Joinville, 24 de Agosto 1918. 
2.1 Bernardo 018e8. 

!laurinhal dI DilSSilr 
para latoeiros e marcineiros 

recommenda C. W. Boelun. 

Cada socio tem direito a 2 
convites para estranhos. 

A commissão: 
Adolfo Pohl. Budolfo 801lala. 

Otto XattenhauU". Will)' Ziet&. 
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Café Rio T Vpo 7 
55$000 

Rssucar refinada extra 
80$000 

d 
o 
o 

[Zl5Z1 BrZlzil. 

Tbeatro Nicodemns 
Quinta-feira, 29 de Agosto 

ás 8' '2 horas em ponlo 

AttençAo! AttençAo! 

"0 nJtimo dias de Pompeia" 
Grande drama em 8 longos aclos. 

- 2000 melros. -

Domingo, 1 de Setembro 
A' noite 

CinemZl. 

SeUos postaes 
em sortimentos na 

Livraria Boehm. 
Precisa-se 

de um padeiro. 3.1 
Para tratar com ('. lasting. 

Precisa-se 
de uma boa cr eada para 
serviço domestico. 

Paga -se be m . 3.2 

Rua Santa Catharina 93. 

Prllcisa. e de um rapaz 
v de 14-16 annos 

para serviço leve, na 3.2 
ｉｩｬｬｴｴｮｐｾｩ｡＠ F.\ch, chrappe & Co. 

Rua 15 de Novembro 92. 

Pr · de uma boa 
ClSa· e criada. 3.3 

Informações n'esta redacção. 

Albnms de Poesias 
recommenda 

c. w. Boebm. 
Proeura-se 

comprar uma casa de mo
r ada em bom estado dentro 
desta cidade_ 3.1 

Informações n'esta redacção. 

V ende .... se 
um carro Vletorla em per
feito estado. 3.1 

Viuva doA0 Colin. 

Vende- se 

Ｂｾ･ｮ｣ｬ･ Ｍ ｳ･＠

um terreno dentro desta cidade, 
situado na esquina da Rua Alta 
e Rua Imperador. 1 

Informações com Juintho, bar
beiro, (em casa de Amando Panl.) 

Vende-se 
llID terreno de 50 morgen 
coloniaes, no Iririú, com casa, 
arvores fructiferas, plantações e 
muito malto virgem. Para tratar 
com o propietario 3.1 

Au!us to Beck er, Iririú. 

Vende-se 
u ma C a de morada e tres terrenos, 
esquina Rua Jaraguá e Cambo
riú. Para tratar com 
3.2 AJfredo Frledrlcbsen. 

"ende-se 
um terr eno de 11, morges 
com casa de morada, ranchos 
etc., proprio para negocio, por 
preço baratissimo. 25.5 

Informações n'esta redacção. 

rorto ｾｾｩ￣ｏ＠ ｾ｡＠ ｾｩ｣ｴｯｲｩ｡＠

t 
Agra decimento 

A lodos os amigos e parentes a 

, 

\O 
6) 

4l. 

-MINERVINll Ｎｾ＠
IMPORTANTE! LEIA!!I t 

..9 O importante industrial Affonso E, Varella, Rua 
------------------- , 

Q 

:3 Ipyranga Nr. 27, S. Paulo, diz: Clt 
c::n -Minha esposa soifreu 3 annos, usando afamados re remedios e medicos de fama a trataram tambem, de 3 
4l. inflamações uterinas com symptomas subjectivos va - O 
.- rios; acabando por submeltel-a a uma operação, com : 
\O exito. Mezes depois, esses mesmos symptomas e o • 
O mesmo marlyrio reappareceram com intensidade. Novos 
ｾ＠ tratamentos; porém, com pouco resultado. A Provi- O 
6) dencia, talvez, fez que uma senhora dahi, em visita a C 

Q::;' minha casa, aconselhou a sua preciosa - M I N E R-
V I NA >. Procurei aqui, não a achei; mandei-a vir 

4l. dahi pelo correio. No fim de 6 vidros, sentia-se sen&. sivelmente melhor; depois do 15. vidro perfeitamente 
curada! H'l 5 mezes tem passado divinamente. Seria 

\O milagre talvez? 
O E' a nudez da verdade, e assim sendo, julgo um -g sagrado dever o meu reconhecimento que será eterno>. 
\O 
:3 
O 
c:) 

O Snr. LUIZ FLElT, 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 
que ha muitos annos vinha soffrendo sem achar um 
remedio que lhe fizesse proveito, ｡ｰｾｺ｡ｲ＠ de ter pro
curado todos ｯ ｾ＠ recursos medicos. Depois de 9 vi dros. 
encontra-se perfeitamente curada. 

Acceite os meus agradecimentos por esse motivo 
\O e peço-lhe publicar este para uso das senhoras que 
O soffrem.> 

dolorosa communicação que aprouve ..... 
a Deus chamar desta para melhor vida ｶｾ＠ Todas as do d t 
eterna apoz longa e dolorosa enlermi- O . enças O u ero, ovarios, hemoptyses, 
dade o nosso querido pai e sogro "O hemorrhOldas de sangue, hemorrhagias, regras irregulares, 

Germano Vogt O curam-se com a afamada "Minervina". 
em 23 de Agosto na idade ､ｾ＠ 5t annos. ..... ____ __ _ 

Agradecemos por meio desta a todos O A h d 
que acompanharam o querido lallecido c a:se eo: to a parte. Preço 4$500. ｄｾｩ｡＠ 40$000 ; 

uma m acblna de escrever 
em bom estado. 

á sua ultima morada e em especial ás ê; ｐｊ･ｾｯ＠ c.oUrrelO mais 2$000. E. A. Goncalves Caixa Postal 7 
irmãs do Hospital municipal pelo ca- .. .,. omvl e ｾ＠ eo: todas as casas de ｡ｴ｡｣｡､ｾ＠ desta pra<'a ｾ＠
rinhoso trato e ao P. Müller pelas suas ...., nos deposltarIos A. llaptista & CI'a, JOI'nville e MafraY. palavras consoladoras por occasião do 

enterro. A famlJJa enlutada. 'seSOJOIOP seJ6aJ VUn3 
Infonnações nesta redacção. 
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