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o Brasil e a guerra 
- Na Capital Federal têm 

sido fechados muitos armazens 
e negocios, cujos donos recusa
vam vender os generos pela ta
bella do Commissariado da Ali
mentação. 

OHieiaes brasileiros no "Iront" 
O general Napoleão Aché, chefe 

da missão militar brasileira que 
se acha na Europa, dirigiu ao 
dr. Wenceslau Braz, presidente 
da Hepublica, o seguinte tele
gramma: "Com grande prazer 
communico que o governo fran
cez permittiu aos officiaes da 
missão que sirvam no exercito 
francez. Amanhã, os nossos offi
ciaes com o tenente· coronel Leite 
de Castro, partirão para o "front", 
destacados em diversos regimen
tos. Os nossos medicos estão no 
"front", já ha alguns dias, pres
tando serviços na grande offen
siva. O capitão dr. Ferreira foi 
condecorado, hontem, com a me
dalha militar no campo de ba
talha, com soberba citação. Ac
ceitae felicitações. " 

Segundo ､･｣ｬ｡ｲ｡ｾ･ｳ＠ feitas por 
officiaes teu tos aprisionados, a 
nova linha provisoria do inimigo 
passa pela cidade de Ram atra
vés de Barlancourt até Dampcourt, 
a sudeste de Chauny. 

A villa de J ussy e a cidade 
de Chauny estão em chamI?as, 
indicando que os germamcos 
provavelmente não pretendem 
estabelecer uma linha de defesa 
antes de attingir a que vai de 
St. Quentin a La Fere. 

A sitnaoilo militar em geral 
De hontem para hoje os allia

dos realizaram novo avanço, o 
mais importante, na direcção de 
St. Quentin. Os inglezes oceupa
ram ao norte de Boisel o entron
camento ferroviario de maior 
valor e no centro attingiram as 
proximidades de Vermand, cuja 
occupação deve ser annunciada 
até amanhã. 

Ao sul, os francezes occuparam 
S. Simon e ultrapassaram o canal 
deS. Quentin, occupandoAvesnes. 
As operações em que está em
penhado o general Debeney têm 
a maior importancia pois elle 
iniciou hontem um avanço nas 
duas margens do Somme atravez 
do planalto em cuja extremidade 

Morte do aviador brasileiro tenentePossolo está a cidade de S. Quentin. Os 
francezes attingiram tambem a 

O Ministro da Marinha recebeu juncção da linha ferrea Tergnier
em 6 do corrente um telegramma S. Quentin e Tergnier-Ram-Jussy, 
do commandante A. R. Vascon- deante da "linha Hindenburg", 
ce1l08, ｡ｾ､ｩ､ｯ＠ naval em !,ondres, começanrlo assim o envolvimento 
cO?1mulllcando. que o 1 tenente das posições allemães de La Fére 
｡ｖｬｾ､ｯｲ＠ ｅｵｧ･ｾｬｯ＠ Pos9010, ?a. ex- e S. Quentin. 
ｰ･ｾ￣ｯＮ＠ de ｾｶｉｾｯｲ･ｳ＠ ｢ｲ｡ＸＡｬ･ｬｲｯｾＬ＠ I Mais ao sul, as operações dos 
haVIa SIdo Vlctlma de um acC!- francezes e americanos limita
dente de vôo em 5 do corren.te, ram-se ás realizadas nas margens 
o 9,ue Ｎｦｾｺ＠ ｳｵｰｰｾｲ＠ não ter o In- do Aisne. 
feliz offlclal falleC!do em operações Foi occupada Celles sur Aisne, 
de guerra. a menos de tres kilometros ao 

R ｡ｵＬｾｾ｡＠ mundial 
A leva linha provistria dos liIemaes 

Paris, 5 (retardado). Ao norte 
do rio Ois e 09 francezes avançam 
sempre. A retirada do inimigo e 
a perseguição franceza estão se 
dando tão progressivamente que 
é impossivel dizer as localidades 
exactaa onde ae encontram as 
forçasadveraarias; sabe-se, porém, 
que 08 allemAes retiram-Ie em 
direcçAo • St. Quentin por toda 
a parte a 8udeate da frente do 
Oiae. 

oeste de Vil! y, apesar da resis
tencia dos allemães que rll8gem 
violentamente. 

Proseguiu o avanço dos allia
dos atravez das cristas de Vau
xaillon e Laffaux e os francezes 
estão agora a cinco kilometros 
da parte oriental do planalto de 
Chemin des Dames e das posi
ções da mesma attitude. 

No Vesle a situação não se 
modificou. 

Nas Flandres tambem nada 
houve de importante a se registrar 
assim como nas demais frentes. 

As perdas do mreieito britannieo ｾ｡ｶ･ｬｾｲ･ｳｳ￣ｯ＠ alliad:, o ｣ｾｬｉｉＺｉ＿｡ｾ､ｯ＠
L d 9 (R as) Foi publi- allemão perdeu toda a ｉｮｬｃｬ｡ｴｬ｜ＧｾＬ＠on res,. av b não é m81S d a lista semanal das perdas e agora a mano ra . 

ca a . . 'c a Fran a uma manobra mas um acto lm
doMexerC!to bntanrn °bnte 365 Çof' posto pelos alliados e constitue o 

orreram em com a -. . Ih d 
fi . f' f I'dos 712 e urnco cammho que se es e-Claes, lcaram er 
desappareceram 117. para. 

Morreram 3.189 soldados; fica- ｌｯｮｾ･＠ de conservar as suas 
f'd 14399 e desappare- forças Intactas, o c?mmando alle-

ram ･ｾｏｾｳ＠ . mão gasta as conSIderavelmente. 
ceram . Somente a conter de 21 de Agosto 

cem divisões allemães foram em
penhadas na luta e destes, cin
coenta já se achavam no theatro 
da luta em 21 de Agosto e as 
outras cincoenta entraram poste
riormente em combate. Os alie
mães empregam diariamente qua
tro ou cinco divisões novas. 

Communlcado allemão 
Berlin, 9. Communicado offi

cial: 
Ao noroeste de Fismes, reno

varam-se os ataques dos ameri
canos, que foram repellidos 
porem. Ao nordeste de Lange
mark, durante um encontro bcal, 
fizemos prisioneiros. Ao sul de 
Ypres repellimos muitos ataques 
britannicos, depois de vigorosos 
combates. O inimigo realizou 
fortes ataques ás nossas posições 
avançadas de Ferbieramont e 
Lorgavesnes, soffrendo pesadas 
perdas. 

Os aviadores têm atacado com 
successo as columnas inimigas. 
Algumas tropas alliadas atraves
saram o Som me, perto de Biré 
Saint Elvris. 

-:-

ｉｮｦｯｲｭ｡ ｾ･ｳ＠ ollieiaes 
Paris, 9. Officialmente foram 

dadas as seguintes informações 
sobre a aetual situação militar: 

As tropas alliadas continuam 
a avançAr regularmente ao longa 
da frente de batalha, estendendo
se esta de Flandres a Reims. 

Ao se retirarem, renovam os 
allemães o seu selvagem processo 
de destruição e assim incendeiam 
as aldeias que abandonam, bem 
como as colheitas que encontram 
no caminho da retirada. 

Pretendem os inimigos effectuar 
uma manobra no genero de recuo 
de 1917, mas a situação actual 
é inteiramente diversa da daquelle 
anno: von Hindenburg, ao mes
mo tempo que recuava voluntaria
mente, alcançava o seu objectivo, 
que era fazer cessarem os nossos 
preparativos de offensiva. Na 
retirada de 1917 Hindenburg 
conservava intactas as suas for
ças e augmentava o numero de 
reservas disponiveis para opera
ções ulteriores. 

A retirada representava então 
em definitivo, uma manobra: 
desta vez, porem, sob a formi-

Finalmente o alto commando 
allemão perde importantes effecti
vos e abundante material bellico, 
que é obrigado a destruir ou a 
abandonar, na pressa da retirada 
ou dir se ia, da fuga que faz. 

Por detraz da barreira da linha 
de Rindenburg, considerada po
derosa, o exercito allemão espera 
poder restabelecer· se, mas essa 
esperança será vã: ao norte ob
servamos que os inglezes golpea
ram profundamente a linha de 
Rindenburg; ao sul o exercito 
do general Mangin conquista 
diariamente terreno e compelle 
o inimigo. 

Deste BarisiR até Vauxmaillon 
temos prova de que elie desejava 
defender as orlas situadas a leste 
desta frente, mas sabemos que 
a sua defeza não tem produzido 
resultado algum. 

Comprehendem-se as aprehen
sões do commando gerrnanico e 
o povo allemão que julgam, como 
o correspondente da "Gazeta da 
Allemanha do Norte", que esse 
paiz se encontra em situação 
extremamente grave. 

Ao sul de Ailette a nossa pro
gressão se desenvolve; mantemo 
nos em Laffaux, Conde sur Aisne 
e a longa do curso do Aisne até 
Maisy. 

-:-

A guerra no mar 
- o departamento da Mari

nha dos Estados Unidos em Wa
shington communica que o trans
porte americano «Mount Vemon», 
ex-allemão «Kronprinzessin Ceci
lie», de volta aos Estados Unidofl, 
foi torpedeado por um submarino 
allemão, a duzentas milhas ao lar-
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go da costa franceza. Apezar disso, 
o cMount Vernon. conseguio re
gressar em segurança a um porto 
francez. 

.Ficarei pri8ioneiro até que to
dos 08 representantes britannicOl 
ua Russia 8ejam postos em liber
dade e tenham a permi88Ao de 
passar as fronteiras da Finlandia, 
sem serem ｭｯｴ･ｾｴ｡､ｯｳＧＮ＠

chos do .fronl> narram que con
tingentes franco-norte-amerfca
nos, na região de Saint Simon 
Tergnier, fizeram perto tle .... 
10.000 prisioneiros, entre os 
quaes cerca de 3.000 austro-hun
garos, além da tomada de mais 
de cem canhões de todos os 
calibres, incluindo 32 de longo 
alcance, que foram encontrados 
montados em bases de cimento 
em perfeito estado de conser
vação, acreditando-se que dois 
destes não foram absolutamente 
usados. O numero de granadas 
pequenas e de munições appre
hendidas é muito avultado. 

Nosso seMço medico 
rificado que por dez doa 
mortos, em m'dia, oito 
mados por bal.s de metralfli 
doras. 

Washington, 9. - O Ministro 
da Marinha communica que um 
submarino aIlemão poz a pique 
o navio americano .Lake Owenu. 

E' proyavel que sejam ainda 
feitas outras prisões de maxima
listas russos, afim de que sirvam 
de refens no caso o governo 
dos soviets praticar novos atten
tados contra os cidadãos iugle
zes residentes na Russia. 

Faltam cinco homens da equi
pagem desse navio. 

New York, 9. - Despachos de 
Rotterdam annunciam que diver
sos pescadores holJandezes cbe
gados áquelJa cidade, narram que 
um navio alJemão submergiu sex
ta·feira ultima ao largo da costa 
holJandeza. 

Esse navio era do typo do cru-
zador .Bremen.. . 

Os -referidos pescadores acre
ditam que o navio em questão 
Bossobrou por ter batido numa 
mina, pois apezar de terem per
manecidos muito tempo proXlmo 
a local, não constataram a pre
sença de nenhum submarino. 

- O jornal cExtrabladet. de 
Copenhague, annuncia que em 
principio deste mez os submari
nos a1lemães que operam em re
dor das costas britannicas, afun
daram nanos pertencentes a 
um comboio de 11 navios mer
cantes e 3 destroyers que se di
rigiram ao canal de Bristol, con
duzindo fortes carregamentos de 
provisões materiaes, procedentes 
dos Estados Unidos, a Cardiff. 
A informação aggrega que os sub
marinos empenharam um com
bate com os destroyers, chegan. 
do a avariar, seriamente, a um 
delles, que se viu obrigado a re
fugiar·se nas costas do canal de 
Bristol. 

Washington . A Secretaria da 
Marinha informa que os subma
rinos alJemães puzeram a pique 
no primeiro semestre do corrente 
anDO, vapores das nações alliadas 
e neutras que representaram 
2.890.300 toneladas. 

Lisboa. Appareceu ao norte e 
logo depois ao sul do cabo Es
ｰｾ｣ｨ･ｬ＠ um submarino, que poz a 
pIque tres embarcações portu
guezes : o "Marck", o rebocador 
"Villa Franca" e um ponton que 
o "Villa Franca" rebocava. 

As respectivas tripulações des
embarcaram neste porto e no de 
Peniche. 

- .-

NA. RUSSIA. 
- O ministro maximaJista bol

sheviki em Londres, Maximo Lit
vinoff, com o pessoal de sua em
baixada, foi aprisionado por or
dem do governo inglez em con
sequencia dos ataques á embai· 
xada britannica em Moscow e do 
assassinato do addido militar ca
pitão Cromie. Em um telegram
ma por elie transrnittido aos So
viets, o ministro ｌｩｴｶｩｮｾｦｦ＠ disse : 

Amsterdam. Referem de Mos
cou que o estado de saude do 
agitador Lenine é satisfactorio. 

O "Frankfnrter Zeitung" an
nuncia que o sr. Lenine vai ser 
substituido Da presidencia do 
governo pelo sr. Rakoff. 

As opera(õe japODeza na Siberia 
Tokio. O ultimo communicado 

official sobre as operações na 
Siberia informa que a columna 
da direita das tropas japonezas 
perseguiu o inimigo para além 
do rio Uyeraya e occupou a 26 
do mez passado Mendonjiya, a 
dez milbas a léste de SimakoIf. 

A columna esquerda occupou 
a collina ao norte de Simakoff 
e a do centro occupou Simakoff. 

A cavallaria japoneza avançou 
ao norte através do valle do 
Ussuri. 

(Extrabidas do serviço tele
graphico da imprensa do Rio, 

São Paulo e Curityba.) 
Tomada de Neuve·ChapelJe pelos inolezes 

Londres, 6 (H) - As forças 
britannicas capturaram Neuve· 
Chapelle. 

New Vork, (A) O . New Vork 
Evening Sun. publica uma infor
mação recebida de Washington 
a qual diz que as despezas com 
a guerra durante o mez de Agosto 
ultimo subiram a um algarismo 
sem precedentes na historia. O 

Nova Vork, - Telegrapham 
de Londres dizendo que desde 
o dia 8 de Agosto os allemães 
lançaram no campo da batalha 
nunca menos de 190 divisões. 
Até agora não foram observados 
indicios da offensiva que von 
Ludendorff deve iniciar em bre
ve, si deseja salvar a situação. 
Os prisioneiros falam num gran
de e mysterioso exercito que, sob 
commando de von Mackensen 
está prompto a intervir e do Qual 
é desconhecido o paradeiro. 

Perdas allemães 
Paris, - A victoria dos allia

dos torna de dia para dia maior 
amplidão, excedendo a todas as 
espectativas e a derrota dos 
exerci tos allemães toma, de 
facto, proporções formidaveis. 
Ninguem mais, nem mesmo os 
chefes do partido militar, como 
o proprio Kronprinz têm cora
gem de negar o avanço dos 
exercitos alliados, o Qual con
tinua com inexcedivel rapidez 
e os allemães, enfraquecidos e 
desorganizados. não conseguem 
detel ·os, apezar dos sacrificios 
formidaveis que estão fazendo. 
Basta reparar no numero de pri
sioneiros feitos pelosalliados nas 
ultimas quatro semanas, 100.000 
mais ou menos, para o numero 
de canhões tomados, cerca de 
500, para se fazer uma idéa da 
extensão das perdas allemães. 

custo diario da guerra chega O uso dasruetralhadorasnoexercitoaJlemao 
agora á Quantia approximada A nota mais interessante da 
de 70 milhões de dollars. ou guerra, tal como está sendo feita 
cerca de 9 milhões por hora, actualmente. é a eliminação dos 
tornando-se por base para esse fuzileiros no exercito allemão 
calculo o dia de trabalho que Practicamente os soldados ､･ｳｳｾ＠
é de 7' 1, horas. arma desappareceram das hostes 

Segundo os dados fornecidos do Kaiser. 
pelo Ministprio da fazenda as Segundo informações indiscu
despezas correspondentes ao liveis. pois que se baseiam em 
mez de Setembro corrente, subi- doculllentos <?fficiaes, todos os 
rão provavelmente a mais de 2 soldados prallcam no manejo de 
billiões de dollars; se continua- metralhadoras. e esses instru
rem ｾｵｧｭ･ｮｴ｡ｮ､ Ｎ ｯ＠ na mêsma pro· mentos são agora quasi tão nu
porçao, os credltos concedidos merosas nos regimentos de in
ao Thesouro pelo Congresso dos fantaria como eram ha dois annos 
R.eI?Eesentante'i que são de 24 as carabinas. Temos encontrado 
bllhoes de dollars, para o corren- em poder de officiaes lIe -
te anno, serão ･ｸ｣･､ｩｾｯｳ Ｎ ｧｲ｡ｮ､･Ｍ prisioneiros ordens do :lto ｾ［ｾｾ＠
mente, ｾｾｲｮ｡ｮ､ｯﾷｳ･＠ mdlspensa- mando, em que se demonstra ue 
velmodlhcaro orçamento votado: I na ｭｾｩｯＺｩＮｾ＠ dos ｾ･ｧｩｭ･ｮｴｯｳ＠ a ーｾｯＭ

N Y porçao e la de OIto soldados para 
ew ork, 9 (Havas) Despa- cada etralhadora. 

Londres. 6 ('O Imparcial') _ 
O com,!!unicado official de hoje 
annuncla Que.ao sul de Peronne 
as tropas brltannicas já avan. 
ｾｲ｡ｭ＠ numa profundidade de 12 
kllometros. 

-:-

Pequenas noticio8 
- Dizem os jornaes aIlemães 

9ue a ｣｡Ｎｵｳｾ＠ da enfermidade da 
Imperatriz e o excesso de tra
balho a que se entregou nos 
soccorros, que vem prestando 
aos feridos da guerra. 

Seus medicos assistentes es
peram que seu restabelecimento 
não demandará muitos dias. 

New York, 7 - O corres
pondente em Berlim. do jornal 
hollandez cTydj. diz estar infor
mado da existencia de uma pro
posta de armisticio feita pela 
Allemanha para discutir a paz. 

Essa informação deve ser con
siderada como mais uma tentati
va da Allemanha para sair da cri
tica situação em Que se encontra. 

Ilchos do torpedeamento do "Lusitátia" 
- Em consequencia da seno 

tença do Tribunal federal de 
que a Cunard Steamship Line 
não foi responsavel pelo afun
damento do .Lusitania., mas 
que o navio foi a pique pela 
violação proposital do governo 
allemão ás leis internacionaes, 
o governo norte·americano exi
girá a indemnização das perdas, 
que se elevam a muitos milhões 
de dollars, do governo allemão, 
immediatamente após a guerra. 
O governo dos Estados Unidos 
tomou tal resolução por ser esse 
o unico meio de satisfazer ás 
reclamações dos parentes das 
victimas do <Lusitania». 

Londres, 6 (A.) Boatos para 
aqui transmittidos de Petrogra
do annunciam Que os maxima· 
listas, com o fim de impedirem 
a ida da familia real da Russia 
para a Hespanha, assassinaram 
a ex-Czarina e os filhos do ano 
tigo soberano. 

Madrid, - foram terminadas 
as negociações relativas á trans
ferencia da ex· Czarina da'Russia 
e de seus filhos para a Hespa· 
nha, ficando resolvido o seu 
transporte dentro em breve em 
um navio sob a prolecção do 
pavilhão pontifico. 

Protesto da BolJaoda ao Governe 
Haya, 5 (H) ｾ＠ Official -

Governo enviou um energico 
protesto ao gabinete de De_ 
contra o canhoneio de Que ftI 
victima uma chalupa hollandezl, 
no dia 2 do corrente, por \IIIl 
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submarino an.mlo. reellhando 
deste attentado a morte de um 
mari nheiro. 

A Hollanda exige da Aliem •• 
nha uma indemnisação. 

DO ESTf\DO 
- Noticia a "Terra Livre" de 

Florianopolis que o sr. Santerre 
Guimarães, administrador dos 
Gorreios do Paraná, pretende 
obter permuta com o sr. Marinho 
Lobo, que occupa egual cargo 
aqui. 

Ooticias locaes 
Distriato polioial do Bananal 

Por decreto do Governo do 
Estado foi creado um novo dis
tricto policial sob a denominação 
de Bananal. 

SPORT 
Foot-Ball 

Domingo proximo, dia 15 do corrente, 
realizar-se-á, no campo á rua Imaruhy, 
tres importantes matchs de foot-ball, 
sendo: 

"Atbletiao" versus "Capitão Lins" 
"Amerieano" versus "Amerioa" 

União Faz a Força versus 
Team Cruzador José Bonifaoio. 

As duas primeiras das equipes acima 
mencionadas, vão disputar match de 
campeonato Interno, e as demais, 
matchs amistosos; cujos jogos, iniciar
se·ão, respectivamente, as 12 1/2, 2 e 
4 horas da tarde do reierido dia 15 

- TRAINING. -
Haverá hoje, ás 4 horas da tarde, 

um rigoroso training entre ás équipe. 
do «Americano- e cUnião Faz a ｆｯｲｾ＠
ça>. Pede-se o comparecimento dos 
snrs. jogadores. 

A.o publico! 
o. abaixo asslgnados partlcf

pam a sua di.tlncta freguezia 
que reabriram na Rua IS de 
Novembro sob a firma 

Wendel IrmAolI 
uma fabrioa de ｧｵ｡ｮｉ｡ＧｾＧｉｖＱＸ＠ e eIIapéta 
de 8ól, ligando a esta uma sec
ção de 

geoo08 e Molha.cio. 
e 

Fazend.as. 
Recommendando O novo e 

variado sortimento de guarda· 
ebnv3s, ebapéo8 de 8ól, modas para se· 
nbores e fazendas, esperamos que 
a nossa distincta freguezia con
tinua com a mesma confiança, 
pelo que desde já confessamo
nos gratos. 3.1 

Leopoldo Wendel 
ａｉｾ･､ｯ＠ Wendel. 

Joinville,9 de Setembro 1918. 

Fita.s Stephens 
(13 mm) para maebina de e8erever 

[ZlnetZls Ｌ｛ｩｮｴｾｩｲｄ＠
das afamadas fabricas Water
mann e Swan recommenda 

Livraria Boehm. 

ｾ＠ ｄｾ｡＠ Julita Estellita Lins ® 

• - Medlea -

; Acceita chamados durante o dia. ｾ＠t RUA BOM RETIRO, 37 ® 

ﾮ ｾｾｾ ｾ＠

recommenda 
Otto Stein 

Avisos ecclesiasticos 3.2 Rua. 9 de Março 40. 
Communldade e1langellca ---------.---
16 d. Trin., 15 de Setembro, ás 9'12 ..... antelga 

horas de manhã culto em }oinville. ... .. & 
17. d. Trin., 22 de Setembro, culto 

na Estrada S. Catharina, ás 9'12 horas. 
Baptizados : Erwin, f. d. Gus!. Penso 

ky, Wally, f. d. Paul Schossland, Alfred, 
f. d. Heinr. Tromm. 

Casados : Oito Hennings com Martha 
Büst, Rua S. Catharina . Gustav R6h
richt com Paula Zietz, Estrada da Cruz . 
Oito Siewert com Ida Timm, Estrada 
S . Catharina. 

Fallecidas : Viuva Henrielte I<ieper, 
nas. Hasse, Estrada Allemã, na idade 
de 77 annos 5 mezes. Viuva Ernestine 
Selonke, nasc. Züge, Caminho Paraty, 
na idade de 68 annos 2 mezes. 

Ka.ns MiIller, Pastor. 

f\N NU NelOS 

R. Milbradt 
participa á sua distincta clientela 
que de lo de Setembro em 
diante seu gabinete dentario 
será transferido para a 

Rua CommandanteSaturnino 
de Mendonça N. 16 

e que, necessitando de descanço 
será coadjuvado pelo Snr. Julio 
VOD Ooltel, Cirurgião Dentista 
diplomado pela Universidade ､ｾ＠
S. Paulo. 3.2 

vende-se no 2.2 
Novo Armazem no Mercado. 

Hymnos patrioticos 
e Canções militares 

com o supplemento 
Canções da Infancia 

Preço 500 reis 
á venda na 

Livraria Boehm, 
10 i n v i 11 e. 

Aluga-se 

Automovel 
Rua do Principe No. 38 

4.2 Telephone No. 73. 

btnhil rOl'tilda 
livre em casa, no Carle. Sob.lidef, 
Telefone 37. 10.4 

Tinta.s de oleo 
em todas as côres 

Plaeels para pintura a oleo 
Tinta ladelevel para de

senho 
Livraria Boehm. 

:ae2:'D. I' 
Do go, g de s.t_It .. IIn8 

Um verdadeiro espictarulo de arte oOeretido ao seu publico 
de "escol". 

O sobel'llno arrojo da cinematographia moderna! -
Jlih. de elevadiuiJIe easto que exhibire.ol I pr.- ce"'L 

= " ."ão do aJ)tepassado = 
Drama policial em 6 duplas partes. 

Uma producçlo assombrosa; um film que é uma maravilha, que 
custou uma fortuna! 

Grande e verdadeiro film policial 

ａｲｾ｡ｳ＠ ｦ･ｾｩｮＮＮｩｮＮＮ｡ｳ＠
Chistosa comeõia em duas partes_ 

" Bercul , 
Phosphato N° ｾ＠

o :znelhor 
e ezoeUe:D.t. 7ort1f1oa.D.t. 

- para todo o gado. -
17 

Encontra-se em toda parte. 

o abaixo assignado tem a 
honrra de convidar os Srs. pais 
dos seus discipulos do curso 
dançante para o 

:Baile final 
qu e erá lugar no Sabbado, 14 
de Setembro no 
Salão N1oode:zn uso 
Cartões de ingresso para con

vidados podem ser procurados 
com os Srs. Alfredo Hille (em 
casa do Sr. Ri cardo Scheide
mantel), Guilherme Schoossland 
(em casa de Vva. Miguel Vogel
sanger), no Theatro Nicodemus 
e com o abaixo assignado. 

Entrada : Senhores 1$000 rs. 
3.3 Senhoras 500 rs. 

Musioa da orebesta RUZANOWSIY. 
Henrique R1tzmann. 

Theatro Nicodemus 
E=poreaario Gluilh.. Z:orelliAs 

Domingo, 15 de Setembro 
Os Films da Moda! FOI-Film Corporatien! 

"rhe4a Bara e B. BUli&rd 

no grandioso trabalho dramatico da 
afamada fabrica Fo_-Fil= em oito 

longos actos: 

Seu Grande Amor 
laia nm trillDlpbo da FOI-FiLm Corporation 

- Entrada Rs. 500 -
As ultimas modu! - : - 18 aJtiau modu! 

Por 200 Bs. eada um! 
Cadernos de eallJgrapbla 

Cadernos de call1gr. 1Iertlcal 
Cadernos marea ,Passarlnbo' 

Lapls p. papel e p. lousas 
ｾｏｏ＠ Rs. cada um! 

Vendem-se na casa 

O Sol Nasoa Para Tados, 
Rua 15 de Novembro n. 7. 

Sellos postaes 
em sortimentos na 

Livraria Boehm. 
Papel õe musica, 

" almasso, superior, 
" almasso, linho, 
" xaõrez, 
" para cartas, 

div. formatos, em taiIinblS, ｾｉｯＨｨ＠ e lolhu_ 

Enveloppes, djv. formatai, 
" para officios. 

Cadernos e ilvros escolares, 
Material para tecelagem, (1$500) 

" .. trabalhos de 
alJnha1los, ($500 e 1 $000) 

Tinta.s, la.pis, ponteiros, pennas, 
eto. etc. 

Vendem-se na casa 

O Só! Nasce Para Todos 
Rua 15 da Novembro M. 7 

Albums de foesias 
recommenda 

c. w. Boebm. 

Attenção.! 
Procura-se um moço no 

3.2 B6tel MDller. 
Preeisa.se de uma boa 

ereada para 1 
de Outubro 3.1 

Rua do Prlnelpe N. 24. 

Precisa_se 
de uma boa ereada. 3.2 

Alberto D1etrel. 

ｕｾｮ､ｾﾷＡｩｾ＠ gel:: .. a 
3.1 Rua Atiradores No 9. 
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Preels.-se 
de um pacleiro_ 3.2 

C. iaatiq, Para tratar com 

Precisa-se de trabalba
dores para en-

genho de Herva Malte. 3.3 
Alezandre Schlemm. 

Vende-se 
um. a.utomovel 

de dous assentos, fOLCH, SCHRAPPE &. CIA 
rnarca"neckarsulm", em perfeito ｊｯｩＺ｣Ｎｶｩｬｬ ｾ＠ Rua 15 de Nov. 9Z 
estado, preço de occasião. 
10.4 Paulo Mayerle. CASA MATRIZ : CURITYBA 

iunciaci ... : leee 
Vende-se OHlelnas de Lltbographla e Typographlll., 

urna macbina de escrever Encade rnação, Pautação, Livros em branco 
em bom estado. I __ CLICHÉS 

ｉｮｦｵｭ｡ｾ｡ｮ･ｾ｡ｲ･､｡ｾ￣ｯＮ＠ ｟ ｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾ＠Procura-se comprar urna ｣ｵＺｾｮｮ＠

･ｯｐｬ｡ｲ Ｌｵｳ｡Ｚ｡ｾ ･ｮｳ｡＠ ｰｾｾ＠ l'omada ＢｍｉｎａｎｃｏｾａＢ＠ ｾｾＭＭＭＭｾｾｾｾｾｾ＠
Informações n'esta redacção. 

Procu.ra-se 
comprar uma machina a 
vapor (30 cavalIos). 3.3 

Informações n'esta redacção. 

Vende-se 
um cbAo de casa, situado 
na Rua Alberto. 8.3 

Informações n'esta redacção. 

"'\< ende-se 
um terreno de 1'. morges 
com casa de morada, ranchos 
etc., proprio para negocio, por 
preço baratissimo. 25.9 

Informações n'esta redacção. 

ｐ ｾｲｴｾ＠ ｕ ｾｪ￣ｾ＠ ｾ｡＠ ｾｪｾｴｾｲｩ｡＠
Vende- e ou amnda· e 

na cidade acima urna 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. 8.7 

Infomações em casa de Ram 
& 1nI1t, Curityba, ou com o Sr. 
In thnrlz, em União da Victoria. 

Vende-se 
um t e rre no c om c asa, 
situado n'um dos melhores pon
tos dentro da cidade. O terreno 
dá perfeitamente 5 lotes urba· 
nos. Para informações n'esta 
typographia. 

Modelos para ｴｲ｡｢｡ｬｨ｡ｾ､･＠
serra mechamca, 

e d esenhos para bordar 
em casa de - W, Boebm, 

eopdos p a ra <1 iolino 
J3andolim ｾ＠ Violão 

Vendem-se na casa 
O Só! Nasce Para Todos 

Rua 15 de Nov. n. 7. 

e 
;;;.-

CUSTA SÓ 1$500! 
LEIA.: 

ｾ＠ O Exmo. Snr. Dr. Abdon Petit Carneiro, de Curityba 
diz: .Attesto sob a fé de meu grau que tenho innumeras O 

ｾ＠ vezes empregado a .POMADA MINANCORA» preparado 
pelo competentissimo pharmaceutico Snr. Eduardo A. Gon- lO 

ｾ＠ çalves, de Joinville, em todos os casos em que ella é 
.:: prescripta, obtendo sempre os mais satisfactorios resul- '"'"l 
ｾ＠ tados.» O 
== A Snra. D. Carolina Palhares, de Joinville, diz: :J 
"'-' Venho agradecer-lhe por esta forma o milagre que ()J 
<:> uma só caixa da sua milagrosa .MlJ.\lANCORA. me fez. 

-;! Não 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 
d que foi aug- Um verda- _. 
ｾ＠ mentando. deiro milagr- 3 
=. Procurei tu· e. Só quem 
d do: medicina me vê a cica- lO-' 

-;! e as mais a- triz acredita e famadas po- a verdade. O 
ｾ＠ madas ; só Peço-lhe pu-
ｾ＠ consegui pa- blicar por to- ()J 
e rar a marcha da a parte '" 
= da doença, a bem dos I ｾ＠

nada mais. pobres a sin-
<h Usei uma só ceridade -to 
8 caixa da sua destas ex- O 
ｾ＠ cPomadaMi- pressões que ()J = nancora» e será eterna. O 
§ curei-me! Ul 
-;! Attestado de centenares dos grandes medicos brazi-
"'-' leiros e de particulares de todos os Estados do Sul que O = se teem curado. . ª Esta pomada cura tambem as boubas de gallinhas e Ul '= feridas de todos os animaes domesticos. 
d E' o grande especifico para queimaduras, toda a sorte ｾ＠
"'-' de feridas e muitas doenças da pelle. I ｾ＠
e '"'"l 

3 "Em bri a.g uez" (); 
= E te rido un· e tom um ó ridro do "Remedio !lina.cora eootra embriaguei". 

-;! PretO 5 000. Franco de porte. Caixa 7, JoinviUe a E. A. Gontalres. 
E.o<f:e rez:nedio ｯＮｯ｢ｑＮ ｾ ･Ｐ＠ no.a boo.o pho.rzno.cia.e. = 

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

S"RURmnq SlJPJ.·W,J S"R 

O 
Ul 
• 

Cl·nt os emdiversascôres I De 'd d 
para senhoras, VI O mu ança 

leques . 
vendem·se baratissimo em casa 
de C. W. Boe hm. 

J o i n v i li e. 

tenciono vender meu terreno 
com casa e todo Inven
tario por'preço barato. 3:2 

R. Franke. 

Agradecimento 
Cumprimos o doloroso dever de par

ticipar a todos os parentes, amigos e 
conhecidos que aprouve a Deus cha· 
mar desta para melhor vida elerna 
nossa querida mãi, sogra e avó 

E rnestlna Se lonke 
nasc. Züge 

fallecida em 7 do corrente na id"de 
de 68 annos e 4 mezes. 

Agradecemos aos visinhos que nos 
favoreceram neste duro transe, ao Sr. 
Pastor Müller pelas palavras consota
doras assim como todas as pessoas 
que enviaram grinaldas e as que acom
panharam a querida fa llecida á sua 
ultima morada. 

A 'amUla e nlutada. 

t 
Partieipaçao e agradeeimento 

Cumprimos o doloroso dever de par
ticipar a lodos nossos parentes, amigos 
e conhecidos que aprouve a Deus cha
mar desta para melhor vida eterna a 
nossa querida mãe, sogra avó e bisavó 

Henriette Xieper 
nata Hasse 

fallecida em 2 do corrente mez na atta 
idade de 77 annos e 5 mezes. 

Agradecemos penhoradamente a to· 
dos amigos, conhecidos e parentes pe. 
las flores e corôas que mandaram ｾ＠
a todos que acompanharam a querida 
fallecida a sua ultima morada e em 
especial ao Snr. Pastor Müller pelaI 
Suas palavras consoladoras na clsa 
morluaria e á beira da sepultura. 

A famllla enlutada. 
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