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o Brasil e a guerra 
o "S. Paulo" e o "Rivadavia" nos 

Estados Unidos 
Nova York, 22. (U. P.) "Apro

xima·se o tempo em que as tres 
grandes R'6publicas do hemisphe
rio occidental-o BrMil, a Argen
tina e os Estados Unidos da 
America do Norte - serão as 
ebtrellas-guias nas influencias do
minantes da politica mundial." 

Foi esta declaração feita pelo 
general de brigada Dyer, orador 
official no banquete offerecido, 
a noite passada, no hotel 'Val
dorf, desta cidade, aos officiaes 
das esquadras brasileira e argen
tina, dos couraçados "S. Paulo" 
e "Rivadavia", em agradecimento 
á hospitalidade dispensada á es
quadra americana nos dois paizes 
do continente meridional. 

Continuando o seu discurso, 
disse o general Dyer: "O Brasil, 
a Argentina e os Estados Unidos 
precisam manter·se unidos para o 
beneficio de toda a humanidade." 

O embaixador do Brasil, Sr. 
Domicio da Gama, que foi um 
dos oradores da noite, foi alvo 
de grandiosa manifestação, quan
do declarou: "Considero este ban
quete como uma prova da hospi
talidade americana e amisade 
aos nossosofficias, que empunham 
a bandeira nacional do Brasil na 
primeira linha dadefesa nacional." 

Em seguida ' ao embaixador 
Domicio da Gama, tomou a pa
lavra o embaixador argentino, 
Romulo Naon, que disse: "Esta 
união demonstra a solidariedade 
das Americas do Norte 6 do Sul." 
Disse ainda que a Argentina 
nunca perdeu opportunidade para 
manifestar a sua sympathia pelos 
Estados Unidos. 

A França e.via 1l/8& missAo de aviaçi10 
ae Rrllllil 

O ministro plenipotenciario da 
França communicou ao Sr. Mi
nistro do Exterior, que o Governo 
francez resolveu enviar ao Brasil, 
uma missão de aviação assim 
composta: Capitão Nagnin, chefe 
de missão; tenentes Verdier e 
Lafay, adjuntos; ajudante lller-
8and, especialista em photogra
phia aerea e cinco mechanioos 
ou armadorea de aeroplano.. O 
material cedido pelo Governo 

)oinville, Quinta-feira, 29 õe Agosto 1918. No. ＶｾＮ＠

francez e trazido pel/< missão 
comprehende 30 aeroplanos Nieu
port ou Sepuhe com peças sobre
sal entes apropriadas, um aero
plano adoptada para photographia 
aerea, um outro para telegraphia 
sem fio, um outro para bombar
deio e um quarto para caça. 
Todo este material está sendo 
preparado e será embarcado no 
correr de Setembro. A missão 
partirá logo que o material se 
ache prompto. 

o governo vae ｾ｡ＸＸ｡ｲ＠ nma grande 
ｴｯｮｾ･ｳＸｩＱｯ＠ a1lellil 

ConÍ0rme noticia "A Razão" 
o governo cogita neste momento, 
baseado em grandes fundamen
tos de leis de guerra e pela 
circumstancia especial de nossa 
belligerancia com a Allemanha, 
cassar importantíssimo contracto 
e concesSllo allemães, cuja ex
ploração ha muito se acha para
lisada pelos mesmos effeitos. 

A attitude presente da admi
nistração é resultante. ainda de 
elevados interesses internacionaes 
para os quaes devemos estar 
absolutamente attentos, por isso 
que elles são, outrosim, os nos
sos interesses. 

Assim, é que o acto do governo 
não tardará vir á publicidade, 
talvez mesmo no proximo des
pacho collectivo, como é quasi 
absolutamente esperado. 

R ｡ｵｾｾｾ｡＠ mundial 
A sltuaçiLo mUltar 

QuarLel-General das forças bri
tannicas na Françca, 22. (tI. P.) 
Durante a tarde de hoje, as linhas 
avançadas dos britannicos acha
vam·se, em certo ponto, apenas 
a seis milhas de distancia da 
velha "linha de Hindenburg." 

O commando allemão decidiu 
apparentemente fazer um supre
mo esforço para susteresteavanço, 
porque, embora, apenas fossem 
identificadas hontem seis divisões 
allemãs durante a batalha, todas 
as estradas, na rectaguarda da 
frente germanica, estão abarro
tadas de massas de tropas frescal, 
que se apressam em direcção ás 
linhal de fogo. 

Durante toda a noite de hontem, 
a artilharia pesada dQ inimigo 
não deu treguas, bombardeando 
seguidamente, com intensidade 

poucas vezes testemunhada, a 
área invadida pelas tropaa do 
general Byng. E' evidente que 
o Inesperado avanço do marechal 
Haigabalou fortement8 o supremo 
commando allemlo, em vista dos 
constantes exito. obtidos pelos 
francezes para a direita. Acre
dita-se que o inimigo tem em 
mente resistir deMsperadamente 
e evitar, a qualquer custo, o 
avanço contra a famosa "linha 
de Hindenburg." 

As condições de lucta nesta 
frente são hoje menos favoraveis 
do que, eram hontem. Em vez 
do espesso nevoeiro que protegeu 
os soldados britannicos contra o 
fogo das metralhadoras inimigas, 
estão elles hoje expostos aOd fortes 
raios solares, que tornam a tarefa 
um tanto mais ardua. 

O ataque na elevação de terreno 
entre Albert e Bray, hoje desen
cadeado, continúa, segundo os 
ultimos communicados, a pro
gredir satisfatoriamente. Neste 
sector já foram feitos muitos 
prisioneiros. 

Londres, 26. - De dia para 
dia reveste-se de maior signifi
ficação a offensiva iniciada sem 
alarde pelas tropas britannicas 
desde o rio Scarpe até ao sul 
do Somme. 

Os progressos brilhantes obti
dos nessas operações eHectuadas 
de combinação com os exercitos 
alliados que combatem no sul 
da linha, em ambas as margens 
do Oise, visando opprimir o ini
migo e obrigal·o a retirar de ex
tensa zona para uma linha de 
Reims até Arras passando por 
Coucy. 

La Fere e St. Quentin, devam 
a crê r que dentro em pouco os 
objectivos do alto com mando al
liado estarão attingidos, para dar 
logar á nova acção, emprehen
dida talvez em maiores propor
ções, pois o essencial era no mo
mento afastar a ameaça que pe
savam sobre os pontos visados 
pelo inimigo, os quaes eram Pa
ris e Calms. 

Como um dos factos de maior 
importancia occorrido nas ulti
mas horas, ha a tomada de Ba
paume. 

cujas operaçõe8 preliminares fo
ram bem luccedidas com a tra
vessia do Ancre, posse de Achiet
le-Grand, entroncamento ferro
viario, cuja perda interceptou a 
facilidade de communicaçio das 
linhaa allemles naquelle II8Otor. 

A im portaneia deite facto fer: 
com que os allemles tentassem 
ali retomar Achiet e levou OI in
glezes a vibrar um golpe imme
diato antes que o inimigo con
seguisse reforços. 

D'ahi esse avanço fulminante 
dos brítannicos, que produziram 
nestas ultimas 24 horas uma cha
cina horrivel entre as tropas ini
migas, dizimando-ae, prendendo
aR, tirando-lhes copioso material, 
até que entraram victoriolos em 
Bapaume. 

Esta cidade foi deeoccupada 
sem lucta, pois que o inimigo 
quando recuou sobre ella já não 
podia offerecer'resistencia, tanto 
que foram nossas patrulhas que 
a reconquistaram, chegando de
pois o grosso do exercito ata
cante. 

As nossas tropas, das quaes 
grande parte sahiu de Albert, no 
seu avanço sobre Bapaume, recon
quistaram Contalmaisson, Martin 
Push, Le Sare, Pys, Wadencourt, 
Faucourt e le Barque, todas ao 
sul de Bapaume e entre eata e 
Albert. 

Ao norte tomamos tambem Sa
pigniea e Behagnies. 

Nestel ultimos tres dial os in
glez911 libertaram llllll4l& linha 20 
aldeias, capturaram 100 canhÕ9tl, 
e fizeram 20 mil prisioneiros. 

As tropas britannicas esforçam
se por comyellir o inimigo tam
bem ao S\1 de Albert, afim de 
rectificar as linhas naa proximi
dades de Lihons. 

Comm\\n1cado allemão 
Londres, 22. (U. P.) - O com

municado offjcial de Berlim, de 
hontem annuncia: 

«Perto de Neuf.Berquin e de 
Merville e para o sul destas lo
calidades, as nossas tropas fize
ram retroceder varios assaltos dOi 
britannicos, inflingindo-lhee per
das consideraveis aos seus cor
pos de artilheria e de metralha
doras. 

Depois da captura de Albert, 
o commando inglez tomou a ini
ciativa de reconquistar Bapaume, 

Entre o A vre e o Oise, a arti
lheria augmentou de intensidade. 
Na tarde de quarta-feira, a ca
valleiro de Crapeau Meanil, e para 
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o norte e sul de Lassigny, e das 
alturas nzinhaa, 88sim como para 
o sudoeste de Noyon, o inimigo 
atacou, por .arins vezes, oom po
derosos efIectivos, as nossas po
sições, ataques estas que fracas
saram, dendo ao nosso fogo, ou 
aos nossos contra-ataques. 

Entre o Ancre e o Avre, desde 
7 de agosto, o bombardeio 
constante das nossas baterias des
truiu mais de 500 «tania» do ini
migo. Entre o Oise e o Aisne, 
o inimigo iniciou o esperado ata
que para tentar romper as nos
sas linhas de defeza. Este ata
que materializou-se por fortes as
saltos de tropas inimigas contra 
todas as nossas posições nesse 
sector_ 

Londres, 22. (U. P.) - O com
municado oflicial de Berlim, de 
hontem, á noite, diz : 

cA oeste de Kemmel tra,-aram
se ataques parciaes. Para o oeste 
do Anere o inimigo desencadeou 
fortes ataques em direcção de Ba
paume, mas todos fracassaram, 

Os francezes tentaram quebrar 
e atravessar as nossas linhas en
tre o Oise e o Aisne, mas não 
lograram levar a effeito a sua 
tentativa •. 

! guerra no mar 
Washington, 23. (E.) - O },li

nisterio da Marinha annuncia que 
os submarinos inimigos puzeram 
a pique 3 vapores norte-ameri
canos, nos mares da Europa, o 
cLake-Doon. e o «Westbridge., 
de mil toneladas cada um e o 
«Cubore., de 7.400 toneladas. 

Da nossa embaixada nos Esta
do Unidos, o Ministerio das Re
lações Exteriores recebeu tele
gramma, communicando o tor
pedeamento da escuna brasileira 
«Madrugada., pertencente á fir
ma F. Mattarazzo. A tripulação 
era americana e salvou-se. Essa 
escuna, que acabava de ser ad
quirida por aquelia firma, vinha 
ao Brasil trocar a bandeira e sub
stituir a tripulação. 

Londres, 24. (R .) - Commu
nicado do Almirantado Britan
nico: 

.A uma hora da manhã do 
dia 23 chaIupas-automoveis alie
mãs tentaram realizar um reco
nhecimento nas proximidades de 
Dunkerque. 

Foram repellidas pelos navios 
patrulhas britannicos e france
zes coadjuvados pelay defezas da 
costa. 

Acredita-se que tenha sido des
·truido uma das chalupas inimigas. 

As forças alliadas não sOffre
ram perda, nem damnos. 

Amsterdam, 24. (R.) - Tele
gramma enviado de Berlim com 
a nota de official, diz: 

• Forças ligeiras aIlemb ataca
ram durante a noite de 22 do 

corrente, &8 forças navaee inimi· 
gas ao largo de Dunkerque 8 
afundaram 2 torpedeiros inlmi· 
gOl, As nossas forças regressa
ram indemnes ás suas bases>. 

Londres, 21. (R.) - As per
das de tonelagem mercante sof
fridas pelos Britannicos, Alliados 
e paizes neutros, devidas á ac
ção dos submarinos InImigos e 
aos riscos maritimos durante o 
mez de Julho de 1918 foram as 
seguintes : 

Britannicos, 176.479 toneladas 
brutas; AUiados e paizes neutros, 
136.532 toneladas brutas ; total, 
313.011 toneladas brutas. 

Um sobmersirel it3liano põe a pique 
011 grande mio austriatt 

Roma, 20. (E.) - O submer
sivel italiano cF 7., num auda
cioso cruzeiro no Adriatico, atra
vez de zonas minadas perigosis
simas, encontrou, nas alturas da 
ilha de Pago, um grande navio 
austriaco, que atacou, torpedeou 
e metteu a pique, com exito ra
pido e admrravel. 

O cF 7. regressou illeso á sua 
base naval, onde a valorosa equi
pagem foi recebida em triumpho. 

NA BUSSIA 
Amsterdam, 26 - O norte da 

Russia está totalmente invadido 
pela fome , pelo typho e pelo 
cholera morbus. Em certas al
deias, a população morreu toda 
devido a esses flagellos . 

Londres, 24 (H) - Nos cir
cu los competentes não se con
sid era como sério revez a reti
rada dos Tcheque-slovacos do 
rio Ussuri . Affirma -se lambem 
que. com a retirada não ficaram 
cortadas as communicações com 
as demais tropas que, naquella 
regiã o, lutam contra os maxi
malistas e austro-a llemães. 

Washington, 22 (A. H.) - O 
governo «boJcheviki. declarou 
que existe o estado de guerra 
entre a Russia e os Estados 
Unidos. 

Em vista da declaração do 
estado de Guerra entre a Russia 
e os Estados Unidos, o vice
consul norte-americano em Pe
trogrado fez retirar do edificio 
do consulado o pavilhão e o 
escudo dos Estados Unidos e 
fechou o consulado, tendo con
vidado os cidadãos norte ame
ricanos. que ainda ali permane
cem, a retirar-se quanto antes 
daquella cidade. 

Os interesses dos Estados 
Unidos ficarão a cargo do go
verno norueguez. 

Washington, 22 (U. P.) - Os 
alliad os e os russos estão co
operando agora em boa har
monia e elaboram rapidamente 
um programma militar e politico 
que eventualmente restabelecerá 

a ordem na Russia, salvandQ-a 
da situação chaotica em q se 
encontra. Afim de auxiliar di
rectamente a realisação deste 
programma, foi organizado em 
Archangel um ｣ｯｮｾ･ｬｨｯ＠ da En
tente tendo como presidente o 
emb;ixador americano David M. 
Francis. O conselho é composto 
de diplomatas alliados, chefes 
de partido russos e comman
dantes militares. 

Um conselho semelhante será 
formado em Vladivostok futura
mente, composto de represen
tanles das nações alliadas. Os 
conselhos russo -tcheque-slova
cos que já estão formados e or
ganizados, trabalharão conjunta
mente com os conselhos alliados. 
Estes corpos coordenarãb e di 
rigirão as actividades militares 
e economicas de todas as forças 
alliadas. russas e tcheques. na 
Siberia. Tem-se em vista enviar 
grande quantidade de provisões 
e mantimentos aos russos, de
vendo elles ser distribuidos pela 
Cruz Vermelha. 

(Extrahidas do serviço tele
graphico da imprensa do Rio, 

São Paulo e Curityba.) 
FeehamentG da fronteira belua·holIandeza 

Londres, 23 (A) - O corres
pondente do «Morning- Post . em 
Amsterdam telegrapha dizendo 
que, segundo informa o jornal 
"Eindhovensch-Dagblad", a fron
teira belga-hollandeza foi fecha
da no dia 28 de Julho, devido 
ao grande movimento de tropas 
que se faz na Belgica. 

A opinião allemã sobre a guerra 
Copenhague, 23 (A) - O Sr. 

Kellermann, correspondente do 
Ｎｂ･ｲｬｩｮ･ｲＭ ｔ｡ｾ･｢ｬ｡ｴｴ Ｎ＠ diz que a 
opinião gE'ral da Allemanha so
bre a guerra é que esta durará 
mais dois ou tres annos, até que 
5.000.000 de yankees estejam na 
frente, mas que nem esse con
tingente poderá pôr fim á mes
ma guerra, pois até lá a America 
terá sentido os effeitos da guerra. 

A falta de earvl10 
Buen!ls Ayres, 23 O. C,) Em 

Montevldeo e aqui existem oito 
vapores hespanhoes cujas sahi
das estão retardadas pelas diffi
culdades em obter o carvão ne
cessario á viagem. 

Tratados de paz ratitieado8 
Amsterdam, 24 (H) - Telegra

ｰｨｾｲＺＧ＠ de Vienna que foram 
ratificados, naquelle cidade, os 
tratados de paz de Brest-Li
towsk e turco-ukraniano. 

Os aliadore8 alliados ataeam a eidade de 
Colonia 

Amsterdam, 24 A «Kõlnische 
ｾ･ｩｴｾｮｧＮ＠ publicou uma nota offi
clal mformando que a cidade de 

Colonia foi 
Quinta
varios 
aflraram 
dade, mata 
do 2 graventente e 
consideraveis damnos 

o fiII da ..... 
Washington, 26 - O 

Begton prognostica o 
guerra para 1919, com 
ricanos na frente da batlallllLiii. 
ultimos combates, 
general , dar-se-ão em reM';f.,,'; 

allemão, alem do Rheno. 

Deixou o ttaBI4t 
New Vork, 26 - Telegram .... 

d.e Genebra dizem que O prin. 
clpe Ruprecht da Baviera está 
em Munich ha mais de oito dias. 

Dizem ainda daquelIa capital 
que o principe está licendado, 
afastando-se do commando dos 
exerci tos allemães desde o mar 
do Norte até o Aisne. 

Parece estar confirmado o 
boato segundo o qual esse prin. 
cipe bavaro teria sido afastado 
do commando depois da derrota 
que os alliados lhe infligiram 
deante de Amiens. 

O estado de saúde do rei Fena" 
Bolgaria 

Amsterdam, 23 (H) O .LoIra\ 
Anzeiger. annuncia que a sllde 
do Rei Fernando da 
que actualmente se enc,onlllla 
Frankfurt, não é abs()luta ••. 
inquietante. 

.4. retirada alie •• 
Amsterdam. 'A ｩｭ ｰｲｅｬｮｬｬＧ ｾ＠

capital continua a OCICUI)1Il' 

contra-offensiva alliada 
occidental, dedicando 
tarios elogiosos á forma 
levaram a effeito sua relmll 
forças teutonicas. 

O correspondente do 
cTyd» que acompanha OI 

citos alIemães, escreve: 
«Quando os exercitos 

neralissimo Foch 
ver realisado uma vel'dadet" 

as encarregadas das me,trallj 
raa, um constante fogo, 
o ｬｬＺｶｾｮｾｯ＠ das forças 
Os InInugOB viram cOlmp,n 
que os canhões 
poder, sómente lhes AA,'VilllD 

annunciar nas partes 
como uma «importante • 
guerra, porém na reldiclaclll 
presa tomada pelos "'U""". 
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elhor exponaute de <f18 0' .,-
i1beirol anemia. nIo entrigam 
uas armas, senlo quando ellal 
atA0 deltruidal ou quando só
ente lhes sobram. pOUCOI he

roel aptos para servd:as. 
A retirada do exerCito allemlo 

constitue um acto ｱｵｾ＠ deve rec?
nbecer-so como a reahsação mais 
importante da offensiva, por quan
to as perdas alliadas slo superio
res a todo calculo, sobret?do as 
dos exercitos norte-a',lleflcanos, 
que ainda carecem de mstrucção 
militar que pode collocal-os em 
condições de lutar contra exer
citos bem equipados e melhor 
disciplinados • . 

O correspondende termina di-
zendo : .' 

.Os claros abertos nas fileiras 
a1liadas pela artilheria allemã tar
darão muito tempo em eer co
bertos, circumstancia esta que se
rá aproveitada brevemente pelo 
alto commando allemão. que fará 
sentir em forma definitiva a su
perioridade estrategica que oca
racterisa • . 

O diario . Nieuwe Rotterdam
scbe Courant», occupando-se do 
mesmo assumpto. diz : 

.Os oxercitos alliados foram no
vamente burlados pelo alto com
mando allemão na ultima reti
rada. A artilheria do generalis
simo Foch bombardeou durante 
muitas horas as posições que ha
viam sido completamente evacua
dos pelos exercitos allemães, sob 
a protecção de um fogo de bar
ragem de seus artilheiros que cau
sou sangrentas perdas nas fileiras 
alliadas>. 

o Reino da Polonta 
Amsterdam, 17. - A .Volks

Zeitung. noticia que na confe
rencia realizada no grande quar
tel-general allemão pelos impera
dores da AJlemanha e da Austria, 
foi discutida mais uma vez a ques
tão da creação do Reino da Polo
nia, tendo, ao que parece; ficado 
resolvido que o novo Estado fi
cará ligado ás potencias centraes 
por uma tarifa aduaneira com
mum e uma convenção militar. 

O porto de Danzig será decla
rado livre, para servir á Polonia, 
e as fronteiras do reino serão am
pliadas á custo do territorio russo_ 

Sobre o mesmo assumpto o 
eBerliner Tageblatt» declara que 
a .resolução proposta pela Aus
tna para a questão polaca foi 
definitivamente afastada, deven
do a Polonia constituir um reino 
independente. tendo como sobe
rano o archiduque Carlos Este
vão da Austria. 

b oHensivas yankees 
. Amsterdam. Informam de Ber

lim que a Agencia Wolff publicou 
uma nota relativa aos ef!ectivos 
norte-americanos que chegam 'á 
ｆｲ｡｟ｮｾ＠ e desmente que estes 
estao em ｱｵｾｮ Ｎ ｴｩ､｡､･ｳ＠ tão gran
des como os inimigos pretendem 
asseverar. Accrescenta que des-

!
muito tempo se ram 

• iI Açores mais . _ • 
. ｾｯｉ､｡､ｏｓ＠ norte-altleric:a

nos que nilo podem ser trans
portados á França, em primeiro 
lugar por falta de tonelagem 
disponivel, e mais pela escassez 
de vestuario e falta de segurança 
de poder alimentar essas tropas 
em solo francez, devido a enor
me escassez de artigos de pri
meira necessidade que se faz 
sentir diariamente no dito paiz 
desde muito tempo e especial
mente desde junho p_ p. 

A nota diz, logo que, si os 
inimigos tivessem á sua dispo
sição navios em quantidade co
mo apregoam e possuissem a 
garantia de poder abastecer 
essas novas tropas vankees. é 
certo que ellas já haviam sido 
enviadas para a França; porem 
este paiz atravessa actualmente 
o periodo mais angustioso de 
toda a guerra , encontrando-se 
ameaçado de não poder abaste
cer nem em quantidades limita
das as suas proprias tropas, não 
obstante ter a America do Norte 
se compromellido a enviar carre
gamentos para as tropas alliadas. 

As perdas alliadas 
Amsterdam. Communicam de 

Berlin que naquella capital se 
annuncia que as baixas nos exer
citos francezes desde o começo 
da guerra até o dia 31 de Julho, 
ascendem á 4.500.000 homens, 
sendo mortos 1.450.000, feridos 
1.700.000 e prisioneiros 1.350.000. 

Lord Northcliffe calcula em 
900.000 o numero de soldados 
inglezeR mortos na campanha, 
sem contar os soldados perten
centes ás colonias. 

Os yantees na guerra 
Amsterdam. Informam de Bel'

lin que o "Lokal-Anzeiger" rece
beu uma informação enviada pelo 
seu correspondente 110 Quartel
General allemlo, na qual mani
festa que nunca em nenhuma 
retirada durante esta guerra se 
poude obter um exito maior por 
parte do exercito que cede terreno 
ao inimigo, como na retirada 
alleml em consequencia da pres
lio exercida pelaa tropas norte· 
americanas. 

"A retirada, diz o diario citado, 
eltava reeolvida com bastante 
antecedencia, como o aftinna o 
alto ｣ｯｾｭ｡ｮ､ｯ＠ e fora perfeita. 
mente comprovado por nume
rosa. ciroumstanoias_' 

E aoCr8lcenta: . 
"AI baixaB IOffridu pelo ini

migo alcançam cifru fabulosal, 
muito maia numero... do que 
aI experimentadas, quando OI 

franco-norteamericanOl tiveram 
que IUpportar a vigoro.a offen
liva alleml_ A artilheria anem' 
de todos OI oalibrea I .. enorme. 
81tragOl na. Weiru aDiada ..... inda 
mai. ｱｵ･｡ｦｴｊｬｾ＠ penoeamente 
por oaminhOl impoeaiveil, ut,e
madu pelM fatigu." 

!f:
da diI.. ,que ｾ､ｯ＠

0'- o • faltol .i>e!1o alto cd\J1-
ce ... m a 81pionag"m_ 

Em torDO da pu 

naandO emlo, dt Úúmigol pír
deram d8lde 17 de Julho IOm'Dte 
entre morto. e feridol, 400.000 
homens, cifra que ainda pode 
ser maior e da qual tre8 quartas 
partel, aproximadamente, foram 
norteamerican08. 

- Em um outro artigo a 
"Kõlnische Zeitung" prova com 
algarism08 e estati8ticas que é 
physicamente im possivel a08 Esta
dos Unidos transportar 300.000 
homens por mez para a França. 

Washington. Nos circulol ｾ＠
IiticoB delta capital 88 trata mwto 
n'este momento da queltiio da 
paz, com um optimiamo até hoje 
desconhecido. 

O me8mo periodico affÍl:ma, 
que mais de 40 vapores cheios 
de tropas yankees foram torpe
deados e afundados pel08 sub
marinos allemães, não existindo
na França mais de. 250.000 801-
dados d'aquella nacionalidade. 

Assogura-se que o Governo tem 
recebido informes offjciaes du 
nações alliada8, nas quael se ma
nifesta que entre os belligerantel 
reinam correntes que deixam ｾ＠
tente o desejo de chegar a um 
accordo internacional. 

Ainda mais, com muita reser
va, corre o boato, que existe uma 
proposição que pode servir de 
ba8e para acabar a guerra. 

N08 centr08 officiaes nla se 
de8mente nem se affirma nada 
a respeito_ Prisioneiros alliades 

BasiJea. Um despacho de ca
racter officioso procedente de 
Berlin annuncilJ que desde 21 
de Março até 8 de Agosto foram 
feitos na frente occidentaI250.oo0. 
prisioneiros britannic08, francezes 
é norteamerican08. 

3.012.112 americanos estio mobilisado8 
Washington, 19 (U. P.) - O 

general Pevton C. March. disse 
hoje perante o Comité do Se
nado que 80 divisões de tropas 
americanas em operações nas 
frentes de batalha na França 
pod erão com exilo terminar a 
guerra em 1919. 

Taes forças nos permittirão 
quebrar a resistencia do inimigo 
onde desejarmos, disse o chefe 
do estado Maior Americano, e 
accrescenta: 

As tropas americanas que se 
acham na França e as que estão 
ainda nos Estados Unidos já 
sobem ao total de tres milhõ,:s 
e 12 mil e 112 homens. 

E' interessante o que diz a 
este respeito o conhecido critico 
militar inglez Coronel Repington: 

-Certas pessoas imilginam que 
tres milhões de norte-americanos 
significam tres milhões de baio
netas e isso provém de que uma 
das coisas mais diHiceis na guer
ra tem sido convencer aos espi
ritos pouco versados em assump· 
tos militares, de que reunir força 
e ter força combatente são duas 
coisas muito diversas. Seria 
muito melhor que tivessem os a 
quinta parte dessa força, mas 
força combatente effectiva . . Ain
da assim, entretanto, o esforço 
norte-americano prometle trans
formar completamente a situação 
militar no Occidente_ Desde que 
nos possamos sustentar os trez 
mezes que se vão seguir, deve
mos ter esperança de que no 
proxlmo anno grandes coisas 
se realizarão_ 

Noticiario 
\la Davi. a ,iqlle ell urel braaileirn 

Recife, 23. Nas proximidades 
da ilha Fernando de Noronha o 
cargueiro americano "Gray Shar
bar", procedente de New York, 
em viagem para Santos, em vir
tude de uma grande exploslo 
nas caldeiras, afundou-se em 
poucos minutos. A'quella ilha 
aportaram 23 naufragos. No li
nistro pereceram o machinista e 
um tripulante. 

Sport . 

Foot-Ball 
U.ilO fu • f'nja - versus - l.erifu. 
No grour.d á ru. tmaruhy. realizar

se-á Domingo proximo, dia I' de Se
tembro, um importante encontro entre 
as équipcs acima mencionadas. 

Dada a ｣ｸ｣ ｣ ｬｬ ｾ ｮｬ･＠ organização dos 
quadros disputantes. mórmenle do 
União Faz a Força. valenle adversario 
em condições especi3es de trenamento; 
Sociedade velerana, conslituida por 
elemenlos de ｲ･ｾＱ＠ valor, e que em 
]oinville, tem se salienlado brilhante
mente, por certo :" nosso meio spor
tivo terá que pasiar por uma agrada
bellissima tarde, apreciando e ajuizando 
perfeitamente do valor dos leams 
contendores. 

Eslão organizadas da forma seguinte 
as équipes que deverlllo jogar Domingo: 

UNIÃO FAZ A FORÇA 
ea .... 

Gt.tII - Colara 
I.é - Iues - fieira 

ｬ｡ｵｉｾｵ＠ -lh," -Sut .. -Iucl ••• t. -nelm. 
AMERICANO 

Prtetti· 
J.h - ｃｾｾｬｩ｡｢＠

lraue - •••••• - .. ,.rle 
Pile - lItua - I ... - JlI1e - Irmle_ 

Avisos eeeleslutleoa 
C:O_""'dade e1/alltleUea 
14' d. Trin, I de Setembro, nlo ba

verá cutto em loinvitle. 
15. d. Trln., fi de Setembro, ás 9" • 

horas da manhl culto em Joinvllle_ 
ＮｾＮｭＮＬ＠ Pastor_ 

Velas z ..... "'em alie ... ",4e .. "" 
pel •• ｾＢＮ＠

Nova York. Cerca de 20.000 
para 1lltroa de Berbfelll. 

recommenda 
mulherea a11emb foram interna- 3_3 A1elllUldJ'e .lIIe-. 
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R. Milbradt 
participa á sua distincta clientela, 
que do 10 de. Setembro e!1' 
diante seu gabmete dentano 
será transferido para a 

lua CODUllilndant Saturnino 
de Mendonça ｎｾ＠ 16 

e que, necessitando de descanço, 
será coadjuvado pelo Snr. Julio 
VOD Ockel, Cirurgião Dentista, 
diJjlomado pela Universidade de 
S. Paulo. 3.1 

ｦｭｄｲｾｚｩＱ＠

Café Rio T Vpo 7 
55$000 

Assucar refinada extra 
80$000 

[Zl5Z1 BrZlzil. 

P..,el be ｭｵｳ Ｇ ｾ Ｇｩ［＠

" aJmasso, 
" almasso, 
" xabrez, 
" para cartas, 

div. formate&, em I&\JII .... Wtcbe 

Enveloppes, di,. 

" pa ra oHiclo.. 
Cadernos e Uvros eseol--. 

Material para teeelage .... (IS5oJ) 
" .. trabalho. de 

allnhllvos, ($500 e 1$000) 
Tintas, lapis, ponteiros. pelUlle, 

et.c. et.c. 
Vendem ·se na casa 

frrra rarril ｬ｡ｩｮｵｩｬｬｾｮｳｲ＠
o abaixo assignado, proprie· 

tario da Empreza ferro Carril 
Joinvillense, participa ao Com· 
merdo e ao respeitavel Publico 
que devido circumstancias de 
força maior o trafego dos bon· 
des do dia lo 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. 

Pomada ＢｍｉｎａｎｃｏｾａＢ＠ Ne-
CUSTA Só 1$500! Theatro Icodemus 

O Só! Nasce Para Todos 
Rua 15 do Novembro N. 1 

O material rolante, trilhos e 
animaes acham·se á venda d'a· 
quella data em diante. 

Joinville, 24 de Agosto 1918. 
2.2 Bernardo Olsen. 

Q LE IA: r'\l, 
:;; O Exmo. Snr. Dr. Abdon Petit Carneiro, de Curityba =- diz: .Attesto sob a fé de meu grau que tenho innumeras O 
e v.ezes empregado a . POMADA MINANCORA. preparado 
-= pelo competentissimo pharmaceutico Snr. Eduardo A. Gon- ,,..., 
ｾ＠ çalves, de Joinville, em todos os casos em que ella é U-4 
<:,,;> prescripte, obtendo sempre os mais satisfactorios· resul- ., 
ｾ＠ tados.. O 
5 A Snra. D. Carolina Palhares, de Joinville, diz : ::J 
<"-2 Venho agradecer-lhe por esta forma o milagre que ()J 
Q uma só caixa da sua milagrosa .hlINANCORA. me fez. 
-= ão ha dinheiro que lhe pague o valor e é tão barata. r'\l 
..., Todos os elogios serão poucos. Ha cerca de 9 a 10 annos 
ｾ＠ nasceu-me no rosto, junto á vista, uma pequena ferida :::r 

Ao ｄｵ｢ｬｩ ｾ ｯ＠ ｬｯｩｮｵｩｬｬｾｮｳｾＧ＠ ｾ＠ que foi aug- Um ｶｾｲ､｡Ｍ -. . • I Q;; mentando. delro mllagr- 3 
Communico ao respeltavel =- Procurei tu- e. Só quem 

publico que abri junto á minha d di . 
confeitaria um RESTAURANTE, ｾ＠ o: me cma me vê fi cica- ,r::. -= e as mais a- triz acredita U-4 
sob a gerencia do meu filho e famadas po- a verdade. O 
Hans Dietrich, o qual acceita d 
encommendas de doces para ｾ＠ ma as; só Peço-lhe pu-
quaesquer festas familiares. Pro- ｾ＠ consegui pa· blicar por to- ()J 

e rar a marcha da a parte 
mettendo fornecer todas encom- c;.;;> da doença, a bem dos r'\l 
mendas com aceio e promptidão d 
espero a frequencia do respei- na a mais. pobres a sino -t-

oh Usei uma só ceridade 
tavel publico no novo local. 8 caixa da sua destas ex- O 
2.1 dOa0 Dietrlch. ｾ＠ . PomadaMi- pressões que ()J 

<::> nancora. e será eterna. O Occa.siã.o! 
Procura-se dois partidarios 

para Blumenau, de automovel, 
ida Sabbado, volta 2.a·feira. 

Inform. nesta Red. 

§ curei-me! Ul 
-= Attestado de centenares dos grandes medicos br&Zi-

<"-2 leiros e de particulares de todos os Estados do Sul que O 
ｾ＠ se teem curado. 
.ê Esta pomada cura tambem as boubas de gallinhas e Ul 

E 
= feridas de todos os animaes domesticos. Mntna dilicadora ｾ＠ E' o grande especifico para queimaduras, toda a sorte ｾ＠
...." de feridas e muitas doenças da peUe. I '" 

Sorttio Mensal 
No sorteio realisado a 21 do 

corrente mez foram sorteadas as 
seguintes cadernetas, respectiva
mente com o 1.0, 2.° e 3.° premios : 

N.o 330, pertencente a Exma. 
Sr-. Da . Amelia lsidora Bessa, resi
dente em Tubarão, e que con
correu ao sorteio com os nume
ros 0.659 e 0.660. 

N.o 14, pertencente a Exma. Sra. 
Da. Ella Kõntopp. residente em 
Joinville, e que concorreu ao sor
teio com oSllumeros 0.027 e 0.028. 

N°. 401 , pertencente ao Sr. Ar
thur Olinger, residente em Brus
que, e que concorreu ao sorteio 
com 08 numeros 0.081 e 0.082. 

Pela Mutua Edificadora 
Mario Lobo, Director-Gerente. 

e __ _ _ -:s 
S "Embria.guez" (); 

<::> Elle ride un·se ｃｾｉｉ＠ 111 só ridro do "l e.edio Minancora contra embriagnez". O 
-= Preço á$OOO. Franco de porte. Caixa 7, Joinlille a E. A. GOD(&I'es. Ul 

Ee-te relneclio aoha. .. .,e naa 'boa. .. pha.rz:naci.a.e.. • 

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

S1JURmnl{ S1Jp!.mJ 
Precisa-se I Procura-se 

de um padeiro. 3.2 comprar uma casa de mo. 
Para tratar com Co Kasting. I rada em bom estado dentro 

• desta cida d_e. 3.2 PrecIsa-se Informaçoes n'esta redacção. 

de uma boa creada para 
serviço domestico. 

Paga-se bem. 3.3 
Rua Santa Catharina 93. 

Vende .... se 
uf!! carro Victor la em per
feito estado. 3.2 

Vluva dOa0 Colln. 

Quinta-feira, 29 de ,&g0lt0 
ás 8'/, horas em ponto 

Attenç4o! Attençlol 

"OS ultimos dias de Pompéit 
Grande drama em 8 tongos actos. 

- 2000 metros. -

Domingo, I de Setembro 
A' noite 

CinemZl. 

ｓｯｲｩｾ､｡､ｾ＠ ggmnastlr. 
ｴｲｾｳ｢｡ｲｲｩＱＵ＠

São convidados os srs. socios 
e exm. familias para o 

ba.ile social 
que se realisará no 
31 do corrente no salão 

Seholz. 
Cada socio tem direito a 

convites para estranhos. 
A commissão: 

Adolfo PohL Rudolfo,_ .... Ｌｾｾ＠ ... , 
Otto lIa.ttenhauer. 

Kino Salão 8e 
Domingo, 1 de Setembro 

CinemZl. 
Films 

ｴ｡ｮｯｾｩｲｯｳ＠ para São 
Precisa-se de seis nn,I'r::11' 

para trabalhar na fahrir"'r'li/l 
barris, que saibam do 
para irem trabalhar em S. 
Paga-se o ordenado de Rs. 
250$000 por mez ao oDlel'll 
que acabar dez barris por 
ou o proporcional. 

Para todas as inlormações 
á RedaetãO desta lolha. 

Ｎｾｬｵｧ｡ＺｮＧｊＮ ｟ｳ･＠

dous quartos 0""'"101,''''''.16''' 
Informações n'esta red 

Vende-se 
um terreno de 50 
cOloniaes, no Iririú, com 
｡ｲｶｾｲ･ｳ＠ fructiferas, plantaçOll 
mUlto matto virgem. Para 
com o propietario 

Augusto Beeker, 
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