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Anno 1. 

R ｯｵｾｲｲ｡＠ mundial 
A situação militar 

Paris, 30. Os alliados mantêm 
vigorosa e constante pressão sobre 
os exercitos allemães desde o 
Scarpe até o Vesle obrigando von 
Ludendorff a accentuar a sua 
retirada para leste e buscar pro
tecção na "linha Hindenburg". 
De hontem para hoje os alliados 
alcançaram uma linha de 30 kilo· 
metros, no Somme, desde um 
ponto em meio caminho de Chaul
nss a Peronne até um ponto a 
menos de 5 kilometros a oeste 
de Ram. Os francezes occuparam 
Noyon e quebraram a resistencia 
dos allemães no Ailette. Os in
glezes occuparam Croisilles, aper
taram o cerco de Bapaume, 
aproximaram-se de Combles, in
vadindo a "linha Rindenburg" 
dos dois lados do Scarpe e con
quistaram aos allemães terreno 
de que elles estavam de posse 
ha 4 annos. Estes acontecimentos 
dão-nos a medida exacta da im
portancia excepcional das opera
ções que se estão desenrolando 
na frente de batalha da Picardia 
e do Artois. Muito mais depressa 
de que era para esperar os alle
mães estão abandonando o terreno 
conquistado em quatro metes de 
custosa offensiva, de Março a 
Julho. Até agora, exactamente 
40 dias depois de Foch iniciar 
a contra-offensiva retornamos dois 
terços do terreno que os allemães 
levaram 4 mezes para conquistar. 
Mas, neata guerra o que menos 
vale é o telTitorio. A grande 
victoria dos alliados não está, 
com effeito de terem recuperado 
urna grallde extensão de territorio 
mas, sim, no facto de terem 
destruido nestas cinco semanas 
as melhores tropas allemãs e 
terem aniquillado divisões de elite 
com os quaeR von Ludendorff 
contava para chegar a Paris e á 
Mancha e terem enfim "derro
tado", na verdadeira accepção 
militar deste termo os exerci tos 
aUemães. A grande victoria dos 
aUiados está no facto deUes terem, 
num periodo tão curto e á custa 
de perdas muito pequenas ani
quiUado meio milhAo de allemães, 
de terem feito 140 mil prisioneiros 
e de terem tomado 2 mil canhões 
ao inimigo. Si juntarmos a estas 
perdas materiaes de todo insubsti-
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tuiveis a repercussão moral que 
a victoria dos alliados teve nos 
Imperios Centraes pode-se facil
mente concluir que DI,mca os 
exerci tos aUemães estiveram em 
peior situação nem a victoria sorriu 
tão de perto aos alliados. 

Communioados offioiaBS 
Communicado inglez 

Londres, 30. Ataques coroados 
de exito do 10 e 30 exerci tos 
britannicos que se deram desde 
8 do corrente tornaram insusten
tavel as posições dos allemães 
no antigo campo de batalha do 
Somme. Na totalidade da frente 
que parte de Bapaume em direc
ção ao sul o inimigo foi obrigado 
a recuar. Attingimos li margem 
occidental do Somme deante de 
Brie e Peronne. Tomamos pé em 
Ram e avançamos ao norte de 
Ham ao longo da linha geral de 
Combles o Morval, Beaulincourt 
e Fremicourt. Esta frente foi 
theatro durante o dia, de vivos 
combates durante os quaes in
flingimos numerosas perdas a 
infantaria inimiga que tentava 
retardar a nossa marcha. Pela 
manhã os néo-zelaneses se apode
raram de Bapaume rechassando 
as retaguardas inimigas. No sector 
ao norte de Bapaume os allemães 
continuaram a se esforçar para 
manter as suas posições. Depois 
de vivoa combates nas visinhan
',las de Vrancourt, Ecourt, Saint
Main, Hendecourt eLes Gagni
court avançamos e fizemos nume
rosos prisioneiros. Ao norte do 
Scarpe uma operação feliz que 
permittiu restabelecer as nossas 
posições na collina de Groen-

1lmdia que um contra-ataque 
inimigo nos havia forçado a aban
donar. Ganhamos ainda terreno 
durante o dia nas duas margens 
do Law, ao norte de Bethumà, 
assim como a leste da floresta 
de Niéppe. 

Communlcado f.rancez 
Paris, 30. A nossa progressão 

continuou na região do canal do 
Somme ao Oise cujo curso acom
panhamos inteiramente salvo na 
região de Catigny e Sermais6.. 
Occupamos o bosque de Quesnoy 
a nordeste de Envilly e Neuraino. 
Mais ao sul a batalha é muito 
encarniçada. Tomamos Noyon 
depoil de uma lucta muito viva, 

1
--

Progredimos até ás immediações oéste de Albert até ao Somme, 
ao sul de Raplicourt, a lesia de atacou fortemente, empregando 
Noyon. Tomamos pé nas encos- effectivos consideraveis e nume
tas do monte Saint Simon. Con- rosos «tanks.. Seis ondas de as
quistamos Landeimont e Marlin- saltantes lançaram-se contra o 
court fazendo algumas centenas nosso centro, porém, as tropas 
prisioneiros. Entre o Oise e o prussianas, hessianas e würten
Aisne conseguimos atravessar o burguezas, lançando-se contra el
Ailette em diversos pontos ao les, repelliram-nos para além de 
norte e ao sul de Champs, apesar La Boiselle, na estrada de Albert 
de forte resistencia inimiga. a Bray, inflingindo-Ihes fortes per-

Communicado allemão 
Berlim, 26. (.0 Imparcial.) -

Communicado official do Grande 
Estado Maior allemão: 

«A Budoéste de Ypres houve 
combates entre guardas avança
das que terminaram a nosso fa
vor. 

Em ambos os lados de Bail
leuil, ao ｮｯｾｴ･＠ de La Bassée e 
no canal repellimos varios ata
ques locaes do inimigo. 

Entre Arras e o Somme os bri
tannicos continuaram atacando 
com forças considera veis de i li· 
fantaria precedidas de .tanks>. 
A arremettida prolongou-se até 
a madrugada, tendo os ataques 
entre Neuville e Stleger fracas
sado com fortes perdas para o 
inimigo. Mais tarde o inimigo 
renovou os ataques, obrigando 
nossos postos avançados a bater 
em retirada, de accordo com as 
ordens do alto com mando até ás 
linhas principaes da defeza, á 
léste desta aldeia, onde o inimi
go foi desbaratado. 

Na frente de Morny, fortes con
tingentes inimigos assaltaram va
rias vezes nossa frente desde oéste 
de Behagnies até Bapaume e War
lencourt. Os ataques foram ini
ciados contra o centro, trazendo 
os inimigos numerosos «tanks •. 
Apesar dos seus esforços fracas
saram todas as tentativas. 

O tenente Eberhard destruiu 
nestes ultimos dias oito ctanks» 
inimigos que atacaram nossas li
nhas. Retirámos nossas linhas, 
durante a tarde, das margens do 
Ancre, onde o inimigo chegou 
de Courcelles e Poziéres para ata
car as tropas prussianas entre Mar
tinpuich e Basenrin, porém, for
tes contra-ataques lançados con
tra seu flanco direito obrigaram
os a bater em retirada para além 
de Poziéres. 

O inimigo, com o objecto de 
romper nossas linhas desde o 

das em suas linhas e muito den
tro das suas posições. As linhas 
inimigas foram depois da luta 
retiradas. Durante a noite, en
tre o Ailette e o Aisne, varios 
fortes ataques francezes em es
pbssas ondas nas proximidades 
e ao sul de Chavigny, tendo sí
do, porém, rechassados. Nossos 
regimentos de cavallaria e infan
taria tornaram· se notaveis nesta 
operação. 

Nossas esquadrilhas aereas de 
bombardeio arrojaram durante a 
noite 750,000 kilos de explosivos 
sobre portos, estradas de ferro, 
estações, obras militares e cam
pos de concentração. 

A' tarde registraram-se pesa
dos ataques britannicos em am
bos o lados do Som me, onde o 
inimigo tentou romper as nossas 
linhas, empregando consideraveis 
effectivos, porém, com resultados 
desastrosos para elle. 

Nosso contra-ataque com o obje
ctivo de recuperar o terreno per
dido. prosegue com exito. Innu
merosos .tanks», despedaçados, 
jazem ante e atraz de nossas li
nhas. 

Os francezes atacaram nova
mente ao sul de Ailette, porém, 
foram repellidos por fortes contra
ataques. 

Londres, 30. -- Um commu
nicado allemão confessa que fo
ram entregues sem lucta as ci
dades de Roye e Chaulnes, dizen
do que essas duas localidades 
estão convertidas em montões de 
ruinas. 

i\ luta lia i\lbaoia 
Nova York, 27. (A.) - Segun

do noticia um communicado of
ficial da frente da Albania, a 
contra·offensiva levada a effeito 
pelo General Pflanzer Baltin teve 
como resultado a reconquista das 
cidades de Sieri e Berat. 

A primeira foi occupada arós 
renhida luta nas ruas, retirando-
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se 08 Italianos em perfeita or
dem, apezar da. fadigas que fo
ram obrigados a supportar. 

j p.m 11 ürita 
Lisboa, 27. (A.) - O Gover

nador de Moçambique commu
nicou ao Governo que as tropae 
anglo-Indas derrotaram os alle
mies em Ruamime, causando 
grandes perdas e obrigando-as a 
atrave88ar Ligonha. 

Occuparam tambem variae po
voações, destroçando as patrulhas 
allemis em Maneta!. 

NA. BUSSIA. 
Amsterdam, 28. - oticias de 

Berlim dizem que uma nota of
ficial annuncia que os governos 
da Russia e da Allemanha as
signaram hontem 3 tratados sup
plementares ao trBtado de paz 
de Brest Litowsk. 

Por e88es ' accordos a Allema
nba fica com o direito de agir 
militarmente em toda a Russia. 

Outra clausula estabelece que 
a Allemanha fica com o direito 
de usar a esquadra russa. 

OutrB monstruosidade é o ar
tigo que concede fa,ores de or
dem economiea ao imperio alie
mão. 

âmliterdam, 28. (1I.) Informam 
de Berlim que o duque Frederico 
de MeckJemburg Schwerin recu
sou canditar-se ao throno da Fin
landia. 

que as forças alliadas que ope
ravam na 00Ita da Murmarua 
eram compostas de bandidos, O 

governo do cPm do Norte. pu
blicou hoje uma proclamação, 
dizendo que cos inglezes, fran
cezes e americanos, que ora se 
acham em Ar('..kangel, sio allia
dos da Russia. Foram convida
dos a desembarcar nas costas da 
Murmania e em Arckangel pelo 
legitimo governo e com o con
sentimento unanime das popula
ções que habitam essas regiões. 

Em torno da. paz 
Londres, 28 (A) - O conhe

cido homem de leltras inglez 
Connan Ooyle escreve um dos 
magistraes artigos sobre a paz, 
pelas columnas do cEvening
Standard . em que diz que ella 
deve ser firmada em Potsdam. 

Na sua opinião, o aspecto da 
guerra póde mudar de um mo
mento para outro e repentina
mente determinar a rendição da 
AlIemanha, mas é absolutamente 
necessari o preencher tres impor
tantes condições antes de se 
tratar de fazer a paz, E que são: 
invadir a AlIemanha, afim de 
dissipar as iIIusões que o povo 
allemão tem a respeito da invio
labilidade do seu territorio; occu
par depois Berlim, e, finalmente, 
obrigar d Allemanha a pagar aos 
alliados todas as despezas fei
tas com esta guerra, até o ulti
mo real. 

Mais adiante, diz o articulista 
Nova York, 27. (A.) _ Está que o perigo existe e que os 

inteiramente confirmada, de ac- ho !;; ens de Estado da Allema
cordo com o despacho de fonte nh" sabem mais do que ninguem 
officiosa, a noticia de ha\.er o que elle se aproxima cada vez 
Br. MiJiucoff organiaado um no,o mais e então oiferecem condições 
partido monarchista na Russia, seductoras, apparentemente, pa
a que denominou «Liga da Re- ra chegar ás ｮｾｧｯ｣ｩ｡･ｳ＠ de paz, 
surreição da Russia». mas , se os alllados se mantive-

O rem firmes, poderão obter uma 
programml} do partido com- plena recompensa de seus in

prehende a restauração completa gentes sacrificios. 
da antiga Russia com todas as 
províncias que se tornarem in- . ｐ ｾｲｧ ｵｮｴ｡Ｌ＠ em seguida, o que 
dependentes, except-o a Polonia Significa para os alliados a pro
e as provincias do BaJtico. longação da guerra por mais ou-

tros 2 ou 3 annos, ou, mesmo 
Ha além disso o estabeleci- mais em comparação com ore: 

rnent-o de uma nova ｭｾｭ｡ｲ｣ｨｩ｡＠ sultado que se poderia obter 
e a creaçã? de ｵｭｾ＠ ＼Ａｩ｣ｴ｡､ｵｲｾＬ＠ com a normalização definitiva 
sob a chefia. ｾｯ＠ PnnClpe Bons 1 da situação do mundo. 
e do Snr. Mihucoff, ｣ｏｾｉ＿･ｲ｡ｮ､ｯ＠ Alem, tudo indica, diz Connan 
tambem o Glmeral AlelX.leff. Ooyle, que os alliados não neces-

O ｾｲＮ＠ Miliucoff declarou qu.e sitarão ｭ｡ｩｾ＠ de t.anto tempo para 
ｲ･ｰｵｾ｡ｶ｡＠ o trBtado de Brest-LI- alcançar a vlctorla desejada. Faz 
towski, advogando o reinício das ainda outras considerações pro
operações contra os Imperios Cen- gnosticando a derrota definitiva 
trBes. da Allemanha e de suas alliadas 

Propõe-se ainda a indemnizar . 
os proprietarios de terras de que 
se apropriaram os camponezes e 
fazer outras importantes refor
mas, pelas quaes o povo russo 
vem de ha muito se batendo. 

Washington, 27. (D. P.) - Em 
resposta ás accusações levanta
das. por .l:eníne e Trotsky, pri
melTO ｉｄｬｲｵｾｴｲ＿＠ da guerra do go
verno bolsheVlsta, na Russia, de 

Londres, 28 (E) - O cOaily 
ｾｲ｡ｦｩ｣ＮＬ＠ commentando os dese
lOS do Sr. ･､ｵ｡ｲｾｯ＠ Oato, de que 
a Hespanha sela a mediadora 
da paz, diz que tambem ha um 
proje.cto hollandez analogo e 
conVida todos os neutros a que 
ab?ndonem semelhante idéa, 
afh!mando que os alliados só 
farao a paz em territorio allemão. 

-:-

ｎｏｔｬｇＧｾｾ＠ ｄｾ＠ GUERRA 
de Nogllla 
contro, na 
entre uma 

(Extrahidas do seniço tele
graphico da imprensa do Rio, 

ricana e 15 ｾｾｴｴｬ＠
x/canos, h, 
mortos e filll'tldOlll .. 

São Paulo e Curityba.) 
Iwkei. f.i m .. eate btmblrdead.! 

Londres, 27 (A.) - Noticias 
da França dizem que a· esqua
drilha aerea independente bom
bardeou Mannheim, obtendo ex
cellentes resultados do ataque, 
mas teve que depois travar luta 
com uma esquadrilha allemã 
muito maior, perdendo então 
sete apparelhos. . 

Apezar disso, o inimigo teve 
dois apparelhos abatidos na luta, 
alem dos feridos em combate. 

Os aIIemlles retomarão a oflensin f 
Londres, 28 (E) - Informam 

de Amsterdam, que o Sr. von 
Ardenne, no cOuesseldorfer
Nachrichten. reconhece que o 
exercito allemão atravessou um 
grave e sombrio periodo, sendo 
a sua situação bastante critica. 

A mesma folha annuncia que 
vão ser tomadas certas medi
das, que não póde revelar as 
quaes permitlirão aos allemães 
retomar a offensiva. 

O tiroteiro C01nC!lmll 

sião em que e ｾｵｾｭＺＺ｡ｾＺＺｾｾｩＺＡ＠
americana a 
em punho, um 
atravessava iIIegalmentf' 
feira. Os mexicanos 
immediatamente fogo 
patrulha adversaria, torn,,,.,, .. 
a batalha geral. O cornmanclani 
da guarnição mexicana amll'lllllll 
que as suas tropas não ｊＩ｡ｬｾ Ｑｬ＠

param do tiroteiro, mas 50111111111:,; 
os guardas fiscaes civis_ 

Os norte-americanos 
guiram os adversarios 
fronteira . Acredita-se que O in.
cidente esteja terminado. 

1Y1Io haverá guerra na gerieaf 
Washington, 30 - O governai .• 

de Nicaragua, não a O 
laudo arbitral do rei da Hespa. 
ｮｾ｡＠ sobre uma questão de Ir. 
mltes sobre a qual contendll 
com a republica de Hondul'll, 
ｾ･ｴ･ｲｬＡＱｩｮｯｵ＠ que ｳ･ｾｳ＠ exercilOl 
invadissem os terntorios desfi 
republica e fez immediatamenle 
entregar os passaportes ao mf. 

O gOl"erno tureo ehamon ｾｳ＠ armas as nistro de Honduras em ManagUl. 
･ ｾ｡ｳｳ Ｖｳ＠ entre 17 e 4n annos Na imminencia de um serio 

Zunch, 28 (A.) - O governo conflicto armado na America G 

da Turquia chamou ás armas I governo dos Estados UnidOl 
todo.s os ｾ＿ｭ･ｮｳ＠ aptos para o dirigio um appello ás duas re. 
serviço !TI1"tar das classes com- publicas, tendo ambas attendido, 
ｰｲ･ｨ･ｮ､ｬ､ｾｳ＠ entre os 17 e 45 mandando Nicaragua sustar o 
annos de Idade. avanço de suas tropas. 

Os consules o!tomanos .na A questão será agora solu-
AlIema.nha, BUlg?na e Austna- cionada por arbitragem do go. 
Hyngna communlcaram aos sub- verno norte-americano. 
ditos turcos residentes nesses 
r>aizes que se devem apresentar 
as autoridades militares antes 
do dia ｾ＠ de Setembro, sob pena 
dos mais severos castigos. 

A ｩｮｴ･ｭｮｾ￣ｯ＠ da China na Siberia 
Nova. Vork, 28 (A) - Oizem 

de Peklm que o governo chinez 
está ainda discutindo a obriga
ção ｾ･＠ un!r-se aos )aponezes 
para II1tervlr na Siberia, ao que 
p.?rece. tentando fugir ás condi
ｾ･Ｎｳ＠ Impostas pelo convenio 
mlll!ar, que estipula que as duas 
ｮｾＮｯ･ｳ＠ devem exercer a acção 
m.11!tar conjunta, caso se torne 
sena a situação nas fronteiras 

_ O ｧｯｾ･ｲｮｯ＠ chinez entende ｱｕｾ＠
nao. eXiste essa situação. Ao 
pedir-lhe o governo japonez a 
s.u? cooperação os chinezes so
liCitaram o prazo de dez dias 
ｰｾｲ｡＠ resolver, e agora pretende 
n.ao r:conhecer a gravidade ､ｾ＠
sltuaça.o, negando que exista 
neceSSidade de intervenção 
ao mesmo tempo ｰｲｯｴ･ｳｴ｡ｮ､ｾ＠
con!ra ella, allegando ser con
trana .ao plano geral que seguem 
os alllados a respeito da R . 

USsla. 

C oI\i to -o e entre ｾｯｲｴ･ﾷ｡ｭ･ｲｩ･｡ｮｯｳ＠ e 
meIleaDOS 

Nova Vork 28 () C) O· , '. - Izem 

Aviadores norte·amerieanos aprisio" 
pelos allemães 

Haya, 26 - Seis aeropianO! 
ｾｯｲｴ･Ｍ｡ｭ･ｲｩ｣｡ｮｯｳ＠ que, segundo 
II1formação hollandeza, haviam 
afterrado em Coblenz, atterarall 
na realidade, na confluencia 
Mosella e do Rhzno. 
. Um dos objectivos dos 

dores norte-americanos 
destruir a ponte sobre o 
Todos os aviadores foram 
ｳｾｯｮｾ､ｯｳＬ＠ suppondo-se que 
rao Internados na fortaleza 
Ehrenbreitstein. 

O commandante da esqlulH 
lha, um capitão da arrnacra 
te-americana e seu 
c0!lseguiram evadir-se. Os 
maes procuraram-nos 
mente ao longo ｾ｡＠
porém, até agora não 
ram recaptural-os_ 

Dois grandes "Zeppelins" des1_ 
mar do lIorte 

C.openhague, 26 (A. A.) 
sabido aqui desde nonll!!!III 
no mar do Norte ＮｾＢＭﾭ
dos dois grandes 
perecendo a maioria 
lação de ambos. 

. Era ignorada a causa, 
vldo a algum acto de 
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algum accidente. Hoje. po· 
soube·se que o desastre 

em consequencia de um forte 
temporal que apanhou as ｾｵ｡ｳ＠
machinas de guerra em posição 
de difficial defeza. 

Noticiario 
A ｍｯｰ･ｲ｡ｾ￣ｏ＠ mal do Brasil 

Os offjeiaes da esquadra bra
sileira, ora em operações de guer
ra, ｴ･ｬ･ｧｲ｡ｰｾ｡ｲ｡ｭ＠ d? Dakar, ás 
tluas respectivas familIas. 

Cemo e "llIranguape" ｾ･ｳ｡ｲｭ｡､ｯ＠ p6z 
em foga um sobmarmo a1lemilo 

O .Maranguape ' é o cargueiro 
ex.aUemão .Gunther' , um dos 
vapores tornados a?s aUemães e 
que ficou ao servI ço do Lloyd. 

A quatro mezes e pouco .. zar
pou do Rio para Nova York e 
hontem voltou de lá, tendo feito 
a perigosa travessia precisamente 
quando os ｳｕ＿ｭ｡ｲ ｩｬｾ ｯｳ＠ allemães 
agiam com maIs arroJo nas aguas 
da Ameriea do Norte. 

Mal cuidava, porém, a sua va
lente equipagem de 50 homens 
o perigo terrivel que os espera
va, a elles que vinham n'um va
por de pouca marcha e desar
mado! 

Mas, homem do mar não co
nhece perigo e por isso, com os 
porões abarrotados de gazolina 
- nada menos de 20.000 ｣｡ｩｸ｡ｾ＠
- assim se fizeram de rumo ao 
Brasil. 

Os primeiros dias da travessia, 
até Norfolk, correram da melhor 
forma. O mar e o vento eram 
.de feição e nada de suspeito ap' 
parecera. 

Mas, um dia após a eahida de 
Norfolk, na madrugada de 22 do 
mez passado e navegando ao Sul 
do Cabo Hatteras, o oHicial de 
quarto apercebeu qualquer cousa 
de suspeito ao longe. 

Por sua vez o .mícrophone» 
de bordo indicava a presença de 
um submarino. 

De luzes apagadas, dando ve· 
locidade ás machinas, tentaram 
aproveitar o manto escuro da 
noite para fugir ao perigo, mas : 
o .Maranguape. só tirava seis 
milhas, o oriente já se roseava 
annunciando a alvorada e não 
haveria tempo de se aHastarem 
｡ｾｴ･ｳ＠ de ser presentidos pelo ini. 
mlgo. 

O commandante do vapor sr. 

oôr de guerra, ciDl8t\.to. lllIellrO'LI ｾｑｊＺ＠ Alluar. al;odlo. folJla 
e p6z, • poItoI trai fJlIoe .ar· •• fia"". e _CCIIlIIa 118&1._ 
tilheiro... . . . - Para atlenuar a carestia de 

Depoil lubiu para a ｾｮｴ･＠ com vida. e imitando o exemplo ｾ｡､ｯ＠
o Immediato, mandou formar a pela Municipalidade de lIalahv, 
tripulação, arvorar a bandeira o Sr. Superintendente resolveu 
brasileira á pópa, no pequeno adquirir generos alimenticios de 
mastro de guerra e ficou espe- primeira necessidade para serem 
rando que amanhecesse. vendidos em pequenas porções 

Logo que foi dia, olhou o vasto e pelo preço do custo no Mer· 
Oceano. cado municipal. Numa tabeIla 

Lá estava ao longe o inimigo; official estabelecerá os preços e 
um grande submarino. as limitações de quantidades. 

- Machinas ávante, a toda a 
força, ordenou para a casa das ｅｬ･ｩｾ￣ｏ＠ mnnieipal 
machinas e aproando ao sub ma- Procedeu-se no dia 24 p.p. á 
rino dirigiu. se num gesto de lou- apuração da eleição municipal. 
ca audacia. dando o seguinte resultado: 

Depois, fazendo uma bella ma· Para Superintendente: Dr.Ab· 
nobra ｭｯｳｴｲｯｵﾷｬｨ･ｾ＠ o canhão e don Baptista 591, Dr. Arthur F. 
os artilheiros ... , avançando sem- da Costa 29, Dr. João Dias de 
pre para o perigo. . . Paiva 1. Francisco G. de Oli-

Mas ... o valente official com- veira 1 votos. 
mandante do submarino não quiz Para Conselheiros Municipaes: 
acceitar o .combate» e mergu- Francisco Gomes d'Oliveira 593, 
lhando sumiu· se no vasto lençol Mario de Souza Lobo 587, Eu
azul do mar calmo. genio Moroira 587, Austergilio 

O eMaranguape. victorioso vi- de Menezes 380, Henrique Al
rou de bordo e ... só parou ves Dingee 358, Dr. Humberto 
no PQrto de Barbados, dias de- C. de Gusmão 241, M. José W. 
corridos, para contar a façanha N. Lins 225, Dr. João Dias de 
e teI\do amda montado no Caso Paiva 38, Raul da Cruz Lima 32, 
tello de põpa o .terrível canhão.. Antonio Mafra Cardoso 15, Er

A earestia da vida 
Rio, 30. - O governo acaba 

de baixar um decreto estabele
cendo os preços por que devem 
ser vendidos os generos de pri
meira necessidade. 

Essa medida causou não pe
quena agitação no seio do com· 
mercio. 

Os jornaes iniciaram a publi
cação de sensacionaes reporta
gens, que acompanharam os di· 
versos passos dos representantes 
do Commissariado Geral da Ali· 
mentação Publica, tendo ficado 
verificado que a maioria das ca· 
sas commerciaes não quer sujei. 
tar·se aos preços estipulados para 
os referidos generoso 

Contra esses negociantes foi 
immediatamente lavrado um auto 
de flagrante, sendo posterior. 
mente providenciado que as suas 
respectivas licenças sejam cassa
das, conforme estabelece o de
creto que regula a materia. 

Os jornaes publicam photogra
phias, nas quaes se vê a prisão 
de negociantes que se rebellaram 
contra o executivo. 

O governo accordou com o 
chefe de policia e com o pre
feito municipal na adopção de 
medidas de extrema energia afim 
de ser bem cumprido o decreto. 

nesto Schlemm 3, Germano Wet· 
zel3, João G. de Oliveira I votos. 

Para Juizes de Paz do 10 Dis
tricto: José Torrens 426. Alfredo 
Peixoto 346, Avelino Alves de 
Carvalho 333, José Alves Ma
chado 96. Frederico Hudler 81, 
Patricio Rogerio da Maia 29, 
Procopio Gomes de Oliveira 28, 
Antonio Mafra Cardoso 28, Hen
riq ue Alv es Dingee 1, Procopio 
Moreira 1 votos. 

Para Juizes de Paz do- 20 Ois· 
tricto: José Baptista Ribeiro 148, 
Angelo Rubini 97, João Raymun
do da SilvÇl 96, Euclydes Fer
nandes Guedes 52, Leopoldo 
Jansen 50 votos. 

Para Juizes de Paz do 30 Ois· 
tricto: Domingos de Souza 15, 
Rosalino Barboza 15, Carlos 
Groth lO, Raymundo Woehl 5 
votos. 

Distrieto polieial 

Por acto do Governo estadoal 
foi creado um districto policial 
no Bananal. 

Sport 

l'oot-Ball 
(Collaboração). 

UniãO Faz a ｆｯｲｾ｡＠ versus Amerieano 
no campo á rua Imaruhy. realizou· 

se antes de hontem o importante en
contro entre as équipes acima men
cionadas. havendo como resultado, um 
honroso empate de 2X 2. 

Octavio de Gusmão Fontoura, 
reunira a officialidade, fazendo. 
lhe ver o perigo que corriam 
pois no caso de ser ｣｡ｮｨｯｮ･｡､ｾ＠
ou torpedeado o navio, na aitura 
､ｯｾ＠ porões, era segura a explo
são que faria voar pelos ares o 
.Maranguape. e toda a sua gente. 

Nisto veiu.lhe á mente uma 
idéa soberba. Mandou procurar 
um rolo de madeira, enrolou.lhe 
numa das estremidades um cabo 
bem grosso, fazendo de culatra 
montou .tudo á pópa sobre ｵｾ＠
velho caixão; mandou pintar de a 

Rio, 30. - O general Lauro 
Müller, escolhido para substituir 
o dr. Alcindo Guanabara na com
missão de finanças do Senado, 
renunciou áquella distincção. 

Ooticias locaes 
Carestia da vida 

O Governo estadoal prohibiu 
exportac;ão dos seguintes ar-

Apezar de o nosso meio sportivo 
iulgar que a équipe Americana não 
estava em condições de enfrentar a 
do seu dIgno e forte adversario, o 
match de domingo, pode-se dizer: -
foi o maior e sensacional alé hoje 
verificado no Ground da rua Imaruhy. 

O apreciado iogo desenvolvido pelo 
Americano, a Sua brilhante resistencia 
sobre o seu valoroso contendor, de. 
monstrou com evidencia, que 05 me. 
Ihoreb resultados do jogo de fool·ball, 

i6 podem Nr venladelnlmellte am
a ' I ;' ｢ｾ＠ trad;:rul' Ａｾ､･ｬ＠ ..!.: veJ com çlo e _ .... 
de "._. 

Na primeira pilaM do lOgo, o aCIII
lenle conter-forwarda Kopp, conHllft 
marcar, com um formldaveJ "'oot a 
20 jardas. seguramenle, o ｉｾ＠ goaI para 
a sua équlpe; o 2-, foi conqaJstado 
pelo esforçado "xtrema direila, Ernesto 
Schlemm. em cuja posiçJo, lIe dlstln· · 
guiu muito. 

A linha de halves, dIrigida pelo lia
bilissimo cenler halve c Dondeu>, tra· 
balhou magnilicamenle. . 

A linha de avante esleve s/)flrivel, 
lendo·se s:llientado, como acima se vê. 
Kopp e Ernesto, que conseguIram 
marcar 2 goals. 

A defesa constituida por John e ChI
quinho. agiu bem, principalmente esle 
ultimo, que jogou extraordinariamente. 

O Go.l-keeper - Pro copio -, ape
zar de resentir-se de trainings em llua 

nova posiçJo. poz em pratica uma 
bellissima resistencia, defendendo, ad. 
miravelmente. 2 penaltys. 

A valorosa équipe do UnlAo faz a 
Força, tornou-se, mais uma vez, digna 
de apreclaçJo, jogando com brilhan· 
lismo. 

O juiz agiu a conlenlo. 

GRude Festival Spertift 
Sabbado, dia 7 do corrente. lerá log;ar 

no Theatro nicodemus, o grande festl· 
vaI organisado pelo Americano Foot
B.1I CJub. 

A julgar pelo excelIente programma, 
que consta de uma variada e especial 
sessão cinemalographica e baile, o. 
festival da sympathica e esforçada So
ciedade promette. sem duvida nenhu
ma, revestir-se do melhor brilho. 

O baile começa, á logo ap6z termi
nada a sessão cinematographica, para 
qual acham-se caprichosamente orna
mentados dois vastos salões daquelle 
apreciadO Theatro. 

Avisos eeelesiastleos 
Communldade evangelJea 
15. d. Trin., 8 de Setembro, ás 9'/2 

horas da Ulanhã culto em Joinville. 
16 d. Trin., 15 de Setembro, ás 9'/2 

horas de manhã cuHo em JoinvilIe. 
Casados: Oito Siewert com Ida 

Timm, Estrada Santa Catharina; Oito 
Hennings com Martha Büst, Rua Sla. 
Catharina. 

Fallecidos: Friedrich Firl, Caminho 
Paraty, na idade de 34 annos: Mathilde 
Baggenstoss, Rua 15 de Nov., na idade 
de 19 annos. 

ltans Müller, Pastor. 

f\N NU NelOS 
Pede-se 

Heinrich Oswald Reboolt 
e os filhos delle: Paul e.Albert. 
para comparecerem, em qualquer 
dia util entre 8-12 horas da 
manhã, á Rua 15 de Novembro 
No 72. afim de . receber uma 
communicação. 

Joinville, 29 de Agosto ' 1918. 
I. A.: Ulrich Schmith. 

E 
abaixo assignada de

U claro que desmanchei 
o contracto de casa· 

mento com o Snr. Gregorio de 
Ramos. 

Joinville, 2 de Setembro 1918. 
Amanda AI_da. 

eopdas para Oiolino 
J3andolim e Violão 

Vendem-se na casa 
O Só! Nasce Para Todos 

Rua 15 de Nov. 11. 7. 
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Dubois & C.i .. 
communicam ao commercio em 
geral, que n'esta data retiraram
se de commum accordo pagos 
e satisfeitos de seus haveres 
e socios Snrs_ E. Dubois e Fr. 
Bomnueter, ficando o Aclivo 
e Passivo á cargo da nova firma: 

N eermann & C. 
ora constituida pelos antigos 
socios Snrs_ Otto L. Parucker 
e Oscar A. Neermann, que 
continuam com o mesmo ramo 
de negocio. 

Joinville, 10 de Setembro 1918_ 

De accordo EmlUo Dubols. 
F. Bomnueter. 

A. Praça 
o abaixo assignado commu

nica ao commercio, á distincta 
classe medica, ás pessoas de 
sua amisade e a todos em sum
ma que o teem honrado com 
sua preferencia e confiança até 
hoje, que comprou nesta data 
a .Pharmarcia Flora- desta ｣ｩｾ＠
dade, a qual passa a denomi
nar-se Pharmacia ,.!inantora" á 
Rua do Principe n_o 27 ｡ｯｾ､･＠
fica á d:sposição, procurando 
bem servir com_ solicitude, es
crupulo e probidade a todos 
quantos lhe dispensarem a hon
ra de sua confiança_ 

Terá serviço permanente dia 
e noite_ 

Agradecendo a todos ･ｳｾ｡＠ con
fiança confessa -se desde já grato. 

]oinville, 29 de Agosto de 1918. 
Pharmaceutico 

EdllArdo !Dgo ｴｾ＠ Gooçah e . 

｢ｾｮｨ｡＠ rOftada 
livre eIft casa, no Carlo Sdui,ider, 
Telefone 37. 10_1 

Ro Dubliro ｬｯｩｮｵｩｬｬｾｮＵｾＡ＠
Communico ao respeitavel 

publico que abri junto á minha 
confeitaria um RESTAURANTE, 
sob a gerencia do meu filho 
Hans Dietrich, o qual acceita 
encommendas de doces para 
quaesquer festas familiares_ Pro
meltendo fornecer todas encom
mendas com aceio e promptidão 
espero a frequencia do respei
tavel publico no novo local. 

2_2 João Dietricb. 

ｾｾ｡ｕＰＶ＠ ､ｾ＠ ｦｾｾｾ｡､ｵｾ｡＠
recommenda Otto L. Parucker. 3.1 

Ven.de-se 

um automovel 
de dous assentos 

marca "neckarsulm", em perfeito 
estado, preço de occasião_ 
10.\ Panlo Mayerle. 

Vende-se 
um terreno de 5-0 morgen 
coloniaes, no Iririú, com casa, 
arvores fructiferas, plantações e 
muito malto virgem. Para tratar 
com o propietario . 3.3 

Augusto Becker, Iririú. 

Vende .... se 
um carro Vlctoria em per
feito estado. 3.3 

Viuva João Colin. 

Vende-se 
um terreno de 100 morgen 
coloniaes na Estrada do Snl, e 
outro terreno de 50 morgen 
coloniaes. na dita Estrada apro
priado para plantio de ｡ ｾｲｯｺＮ＠

Para tra!ar com o proprietario 
Francisco Baumrucker 

3.1 Eatr. do Sul liI. ' 

Aluga.n'l_se 3.2 

dous quartos mobiliados. 
Informações n'esta redacção. 

Vende-se 

Tbeatro Nicodemns 
Quinta-feira, 5 de Setembro 

A's 81
/, horas em ponto 

Um Successo Garantido! 
1-8. Exhibição de grandioso 
drama em 8 actos da famosa 
fabrica BRADY-FILM -

Ousa.dia Yankee 
Como um ministro, usando da 

diplomatica, adquire documen
tos preciosos sobre a defesa de 
um paiz. 

Sabbado, 7 de Setembro 
A's 81

/ 4 horas em ponto 
Festival Sportivo. 

-:-
Domingo, 8 de Setembro 

A's 3 horas da tarde 

Grzande Canl:erta 
A'noite 

Cinema. 

Salon Teu bel" 
Pedreira 

Sabbado, 7 de Setembro 

Grande Baile. 
Musica da orchestra Roff 

para o qual convida 
Artbur Tenber. 

Salão Moritz 
Estrada de Sta. Catharina. 

ｓ｡｢｢｡ｾｯ＠ á noite . fechado. 
Domingo, 8 de Setembro 

A tarde, ' 

Grande Concerto 
da orchestra Deg1mann. 

Estefano Morltz. 

Kino Salão 8erner 
Domingo, 8 de Setembro 

Cinema. 
F1lms sensac1onaes. 

Aprendizes 
procuram _ 

Colin &; C.
3
.
1 

t 
Partjcipação 8 agrad80lmllll 

Participamos aos parentes 
e conhecidos que aprouve' a 
｣ｨ｡ｾ｡ｲ＠ ､･ｾｴ｡＠ para melhor vida 
querIdo pai. sogro e avó 

Carlos Plske 
fallecido em 27 de Agosto ｾ｡＠ " .•. 
de 69 annos e I I mezes. -
ａ Ｎ ｧｾ｡､･｣･ｭｯｳ＠ de cor.ção aosam' 

e ｶｾｳｴｮｨｯｳ＠ que . neste duro trante ': 
asslsttram, assim como aquelles 
prestaram ao querido fallecido o a lIIf 
panhamento á ultima morada eO: 
especial ao sr. pastor Ortmann pelai 
lavras consoladoras iunlo do ｳ･ｾ＠

Estrada D. Francisca, KiI.61 
Agosto 1918. ' 

t 
Agradecimento 

Francisco Welter e senhora, pc, 
fundamente feridos participam aosS/UI 
parentes, am igos e conhecidos o 11iIt· 
cimento do seu amado e inesquecivo 
filho 

Arno, 
occorrido no dia 27 de Agosto. O 

fallecldo alcançou a idade de 9 meza 
Agradecem penhorados aos bel! 

visinhos e amigos que os 

durante os dias da ･ｮｾＺｲｲｾＺｾＺｉｾｾＱ＠
que enviaram coroas e 
acompanharam O querido até I 
ultima morada. 

Caminho do Meio, 29 de 

t 
Participaçao e ｡ｄｲｬｩ ､ Ｖｾｩ｟＠

Participamos ｡｡ｴｾｾｯｾｾ､Ｎ＿ｯＬＡｳｾｾｾｾＺＺｾＺｲｬ＠
gos que a Deus a 
para melhor vida nossa 
pre lembrada filha, irmã e 

MathUde 
fallecida no dia 30 de Agosto 
de 19 annos. 

Agrad ecemos de coraçãO 
e visinhos que neste duro 
assistiram e consola ram, a 
acompanharam a qllerida 
Sua ultima morada e mandilrail 
e ramalhetes de ftores 
particularmente á Irmã ina 
esforços e pelo canto das 
pulas e ao Sr. Pastor 
sua.s palavras con,sol;adora .. 

A 
Francisco 
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