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R ｧｕｾｦｦ｡＠ mundial 
A Ｘｩｴｮ｡ｾｩｬｯ＠ em resumo 

Entramos no segundo mez da 
grande offensiva de Foch, quando 
a batalha se aproximou da sua 
phase culminante, e decisiva. A' 
margem, por assim dizer, da 
"linha de Hindenburg", que já 
foi em alguns pontos attingida, 
os allemães estão reagindo com 
todo o poder d,e que ainda dis
põem e que nessas posições co
ordenaram, de maneira a tornaI-o 
efficiente. Conseguintemente esta
mos na imminencia de uma pausa 
ou de uma tregua á grande luta 
com que os exercitos alliados 
arrancaram em 60 dias as van
tagens obtidas pelo inimigo em 
4 mezes. 

Não se trata, entretanto, de 
uma pausa de natureza daquellas 
que paralysaram innumeIas vezes 
as offensivas de Ludendorff. - O 
que occorre neste momento é a 
necessidade de ser concedido um 
､･ｳ｣｡ｮｾｯ＠ indispensavel ás tropas 
libertadoras, ao mesmo tempo 
que sejam preparadas todas as 
forças e todos os elementos para 
a jornada de expugnação da linha 
de Hindenburg, a qual é, indiscu
tivelmente, um poderoso, baluante 
defensivo do inimigo, exigindo, 
por isso mesmo, uma orientação 
segura nos assaltos e toda a pru
dencia no traçar-lhe o plano. 

Pelas ultimas informações, a 
batalha parece que se vae des
locar para a região da Champagne 
e das Argonnes. O indicio dessa 

. deslocação nos dá um telegramma 
dehontem, annunciando a captura 
de Maucourt, no sector de Craonne, 
pelas tropas norte-americanas. 
Porque, se tal vantagem não tem 
o caracter puramente local e se 
a batalha intensificar-se nessa 
região, existirá dessa frente para 
oéste, até á Uhampagne, um sa
liente inimigo perfeitamente vul
neravel e em condições excellentes 
para ser golpeado. 

Mas os acontecimentos de maior 
importancia á data das ultimas no
ticias telegraphicas, foram ainda 
assignalados desde o Som me ao 
Oise, onde os alliados approxi
mam-se da coroaçio completa 
dos seus ･ｾｦｯｲ＿ｳ＠ com a captura, 
<.lue está lmmmente, de Saint 
I.tluentin e La Fere. 

Nas margens do canal Crozat, 

os francezes empenham-se em 
grande luta e haviam conquistado 
Gibercourt, progredindo na di
recção de Essigny e martellando 
a linha allemã desde Etreiller até 
Fontaine-les-Cleres. 

Na região de La Fere, o avanço 
continua methodicamente no pla
nalto que se estende desde Ven
deuil até ao Gise, a léste de 
Tergnier, prevendo-se aconteci
mentos de alta importancia para 
breves horas. (A Razão.) 

-:-
Communicado francez 

Paris, 13. (Havas.) Communi
cado das 28 horas. Ao oeste de 
Saint Quentin, operando em liga
ção com as tropas britannicas, 
progredimos até a estrada Hol
non-Sauy- Os americanos ataca
ram na região de Saint Mihiel, 
onde a operação se desenvolve 
sob as melhores condições. 

Communicado inglez 
Londres, 13. (Havas) Commu

nicado do marechal Haig. Pro
seguimos com exito as operações 
no sector de Harincourt. Apesar 
do tempo continuar desfavoravel, 
os inglezes atacaram e tomaram 
Trescautt e as antigas trincheiras 
inglezas a leste e ao norte da 
aldeia. A' direita as tropas neo
)!:elandezas progrediram a leste 
de Gouzeancourt e quebraram a 
resistencia obstinada duma divi
são de caçadores allemães que 
ali com batia. As nossas tropas 
tomaram Harincout depois de 
viva lucta, assim como uma secção 
da linha Hindenburg, entre essa 
aldeia o canal do norie. Na 
estrada de Bapaume e Cambrai 
as tropas de Lancashire comple
taram a occupação de Moeuvres, 
após viva lucta. 

CommUJ1icado allemão 
Londres, 10. O communicado 

oHicial de Berlim, hoje publi
cado, informa: 

Nos dois lados da estrada que 
vae de Peronne a Cambrai, os 
ataques dos britannicos foram 
repellidos. 

Ao norte de Morken e a no
roeste de Ypres pequenas secções 
de trincheiras cahiram em poder 
dos inimigos. 

Houve uma grande investida 
contra Epehy e Gouzeaucourt, a 
qual foi repellida. 

Fracassaram tambem os ｮｏｖＺｾ､｡､･ｳ Ｍ ｾ･ｳｴｲｵｩ､｡ｳ＠ superasse o das 
ataques das forças inimigas no constrwdas. 
bosque de Havrincourt e ao sul -
da estrada de Peronne. Washington, 10. - O minis-

No canal de Grozat, as nossas terio da Marinha annunciou que 
tropas avançadas se retiraram no o navi.o «Mont ｖ･ｲｾｯｮＢＬ＠ ｾｸＭｴｲ｡ｮｾﾭ
domingo á noite tendo sido ape- atlantico «KronpnnzesslD CeCI
nas encontros ｦｲｾ｣ｯｳ＠ com contin- lie., que conduziu tropas para 
gentes de reconheeimento dos Ew:opa, fui torpedeado. e posto 
exercitos alliados, a oeste da linha a p'lque por um submanno á 200 
de Essigny. milhas da ｣ｯｳｴｾ＠ franeeza. Pere-

Entre o Aisne e o Vesle, re- eeram 35 dos tnpulantes em con
pellimos nOV0S avanços dos fran- sequeneia da explosão de um tor-
cezes. pedo_ 

Berlim, 13. (Havas) Com muni
cado offieial: Ao sul de Couzean
court e á volta de Epehy, fize
mos 300 prisioneiros. Entre os 
rios Aisne e Ailette, repetidos e 
violentos ataques foram levados 
a effeito até á noitinha. 

-:-

A guerra no mar 
Washington, 9. - Fui afun

dado por um submarino o va
por americano «Laka Owens •. 

Lisboa, 9. - Um submarino 
bombardeou o vapor .Desertas», 
que se acha encalhado na barra 
de Aveiro. 

Nas _ proximidades de Pe
niche fui torpedeado 11 chalupa 
cSanta Maria». Salvou-se fi tri
pulação. 

Londres, 10. - Communicado 
do Almirantado: 

«Em consequencia do espesso 
nevoeiro, um dos nossos contra
torpedeiros foi de encontro a ou
tro navio, no dia 8 do corrente, 
e em seguida submergiu-se. 

Todos os seus tripulantes fo
ram salvos. 

o que diz o Almirantado AlIemilo sobre 
a ､･ｳｴｲｵｩｾ｡ｯ＠ de seus submarinos 
Amsterdam, 10. - Responden

do á nota publicada pelo almi
rantado inglez, na qual se diz 
ter a esquadra britannica afun
dado cento e cincoenta subma
rinos allemães, o almirantado ger
manico, em nota semi-official, de
clarou que o Imperio lastimava 
a perda desses submarinos! mas 
achava que eram necessarlOS os 
sacrifícios feitos, pois que, a cha
mada prudencia só poderia ser 
justificavel se o numero de uni-

Torpedeamento de vapores bespuhée 
Paris, 11. - O cE'co de Pa

ris', publica um telegramma de 
Madrid do qual consta uma ver
são, de fonte allemã, sobre o 
torpedeamento dos vapores hes
panhóes .Caraza. e cArizmendi". 
Segundo aquella versão, 08 res
pOnBaveis pelo afundamento des
ses navios são os submarinos in
glezes. 

-:-
NA RUSSIA 
Fuzilamentos em MosMo 

Londres, 10. - Em um radio
gramma official russo em que se 
publica a lista das pessoas exe
cutadas em Moscou, figuram os 
nomes dos ex-ministros do Czar, 
Khostoff, Protopopoff, Schiche
glovitoH e MaklakoH. 

Odessa em thammas 
Zürich, 10. (U. P.) Despachos 

de Odessa aqui recebidas dizem 
que esta cidade está em cham
mas, tendo sido destruidos mi
lhares de predios . 

Centenas de pessoas perderam 
a vida. 

As causas desse sinistro são 
ainda desconhecidas. 

Violenta batalha 
Nova York, 12. - O correspon

dente do« Westphiilische Zeitung» 
telegraphou de Moscou ao mes
mo orgão communicando <tue em 
direcção de Balaschow, Kankys
shink, está travada violentissima 
batalha, e mais que em direcção 
de Anapaujevsk as tropas do «so
viet. repelliram completamente o 
inimigo, sacudindo para 35 gere
tas além. 

Telegrammas de outras fontes 
annunciam que os exercitos ex
pedicionarios alliados estão pro
gredindo em todos os sentidos. 
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Pedr. .ttapa4a 
ｃｯｰＶｮｾＬ＠ 13. (Ha\"as) -

CommurUca1'l'l de Helsingfords que 
corre . boato de que 08 con
tra rel" ucionarios occuparam Pe
trogradO. 

lha rebentada na norte da França 
e sul da Belgica é a definitiva. ｎｏｔｬｾＧｾｾ＠ ｮｾ＠ ｇｕｅｒｒｾ＠

Na Ital1a 
! pllIilla OHtD ira de italiaaos 
Roma, 10. (U. P.) - Ha in

dicios do que o estado maior do 
exercito italiano se prepara para 
encetar uma noya offensh-a con
tra as forças austriacas. 

A pro"a está no decreto, as
signado recentemente pelo gO'fer
no, ord.mando que todos os sol
dados, de todAs as classes de 
1900 até á actual, sejam imme
diatamente enviados para o ser
viço da zona de guerra. 

Roma, 13. (Ha'fas) - Commu
nicado do com mando supremo : 
- No monte Arcione os nossos 
destacamentos conquistaram ao 
inirrugo uma posição e a conser
'faram, apesar da violencia da 
reacção. Todos os contra-ataques 
inimigos foram repellidos com per
das excepcionalmente gra ves para 
os mesmos. No yalle Orniea, as 
nossas 'patrulhas penetraram nas 
linhas lnirrugas, ás quaes causa
ram grandes damnos e trazendo 
prisioneiros. Ao sul da ponte 
Piaye as nossas patrulhas tam
bem occuparam uma ilhota, de
pois de anniquiJarem o posto ini
migo alojado ahi. Destacamen
tos inimigos tentaram se appro
:rimar das nossas posições a leste 
do lago Ladro, sendo reehassados. 

ｩｴｵ｡ｾ｡ｯ＠ interna do Imperios CeD
trae 

!a A1lfmanha 
Londres, 11. (E.) - Informam 

os jornaes holJandezes que o Mi
nistro do Interior, da Allemanha, 
ordenou seja exercida se'fera vi
giJancia e, ao mesmo tempo, ri· 
gorosa applicação da lei contra 
todos aquelles que espalharem 
boatos alarmantes ou que pro
mO'ferem, de qualquer fórma, o 
enfraquecimento da Nação, bem 
como contra os que põem em 
circulação noticias de paz, seja 
embora honrosa para a Allema
nha. 

A ｴｉｰｯｲｴ｡ｾ ｴ＠ da Ilrania para a 
AlIemanha 

Amsterdam. 11. (E .) - Sabe
se de fonte official que a Ukra
nia, desde que começou a per
muta de mercadorias com a AlIe
manha, já exportou para Berlim 
dous mil cento e oitenta e um 
\"agões de trigo e cinco mil tre
zentos e quartorze de viveres e 
materias primas. 

Em redor da paz! 
Madrid, 9. - Os jornaes fran

cezes e inglezes, fazendo-se inter
pretes do que exprimen os direc
tores de guerra, crêm que a bata-

Mr. Clemenceau e Lloyd Ge
orge, em declarações feitas nes
tes dias, accentuaram que o tri
umpho definitivo dos ea1liados" 
se torna garantido e depende da 
actual e definitiva batalha. 

Madrid, 9. - Communicam de 
Amsterdam que o general Hin
denburg disse ao correspondente 
de um Diario : 

.A batalha actual é a decisiva. 
Perseveremos em nosso esforço 

e o triumpho é nosso. 

Roma. - Conforme fui tele
graphado, triumphou no Con
gresso Socialista a tendencia dos 
partidarios da paz, condemnan
do o discurso patriotico do de
putado e chefe socialista Turati 
na ultima reunião da Camara. 

A votação definitiva deu . . . 
14.000 votos á favor dos paci
fistas, contra 5.000 dos que ap
poiam o Governo na Guerra. 

Esta resolução do Congresso 
Socialista, não esperada, causou 
grande sensação. 

Madrid. - Nestes ultimos dias, 
os representantes diplomaticos da 
Inglaterra, França e Italia cele
braram diversas conferencias com 
D. ａｬｦｯｮｾｯ＠ Xill, achando-se pre
sente nas mesmas o Ministro de 
Estado, Sr. Dato. 

Com tres dias de differença, 
o rei Affonso esteve tambem em 
conferencia com os embaixado
res da Allemanha e Austria. 

O governo mantem a mais ab
soluta reserva. 

Mas a imprensa, francamente 
manifestou a crença que estão 
emplorados as relações com a 
AlIemanha e que a entente tra
tava de convencer a Hespanha 
para tomar uma attitude defini
ti'fa a favor dos altiados. 

Este rumór, tomando grandes 
proporções, desagradou o Gover
no, por isto o ministro de Es
tado declarou ao representante 
de um diario alliadophilo que se 
acharam n'um erro todos os que 
supponham que a HespanLa irá 
abandonar a neutralidade. 

Intimado para que declarasse 
o que significam tantas confe
rencias do Monarcha com os re
presentantes das nações bellige
rantes, o ministro contestou: 

«Não posso dizer o que não 
me pertence. Porém é impatrio
tico fomentar alarmes. 

.Espero, dentro de pouco tem
po, de poder-lhe melhor explicar 
e dar uma noticia que ha de en
cher com alegria todos 08 cora
ções generosos". 

Esta resposta enigmatica inter
preta-se como que existe alguma 
guestão de pu, guestão esta que 
se supponha estar btlm encami
nhada. 

(Extrahidas do serviço tele
graphico da imprensa do Rio, 

São Paulo e Curityba.) 
O que aItirIIIa um eomsp,.deute aIlia40 

Londres, 9. Da frente de ba
talha escreve o correspondente 
Charles Duranty uma extensa 
cronica da qual pertencem as 
seguintes considerações: 

.A Allemanha é todavia ter
rivelmente forte. A tarefa que 
resta aos alliados é ainda bas
tante rude. As reservas das 
quaes a Allemanha dispõem, 
unidas á classe de 1920, con
stituem uma força que não deve 
ser despreciada pelos alliados, 
como tambem não deve olvidar
se que o Estado Maior alle
mão tem tomado todas as me 
didas para conservar intacto o 
grosso de seu exercito. 

A guerra, accrescenta Charles 
Durantv, ainda não está ganha 
e não se obtenderá a victoria 
sem um grande esforço. Será, 
pois, perigoso despreciar agora 
o adversario ou considerar já 
tudo resolvido porque ganha
mos uma batalha.o 

(Diario hespanhol.) 

Mudança do Quartel General allemilo 
Genebra. Communicam de 

Bruxelles que, em dois wagões, 
se enviaram os archivos do 
Quartel General allemão, esta
belecido em Spa (Belgica). Tam 
bem indica que ficou transferi
do este Quartel, porém não se 
sabe para onde. 

RVaruil(ãO de Douai 
Londres, 10 (H.) Telegram

mas de Amsterdam informam 
que a imprensa allemã annuncia 
a evacuação da cidade de Douai 
pela população civil. 

Vinte mil habitantes de Mau
beuge foram transportados para 
a AlIemanha. 

Liege, Brugges e Gand foram 
postas em estado de defesa. 

Tomada de Gibmourt 
Paris, 10 (U. P.) - Despachos 

officiaes aqui recebidos da frente 
annunciam a captura da cidade de 
Gibercourt, importante posição 
que fica a noroeste de La fére. 

A Hespanba nllo entrarÍl na fogueira 
Madrid. fazendo-se echo dos 

commentarios que faz a impren
sa franceza, e especialmente .Le 
Malin o, a respeito da solução do 
conflicto suscitado entre a Hes
panha e a AlIemanha, um emi
nente politico affecto aos circos 
diplomaticos neutraes e bellicos 
manifestou em forma determi
nada que as relaçõ'es entre a 
Hespanha e a AlIemanha não 
soffrerão da menor alteração 
accrzscentando que não obstan: 
te da pressão da qual é objecto 

por parte da efntente_ o gover. 
no hespanhotltOdia garantirque 
a Hespanha filo se apartará da 
norma de cOdclucta que á si mes
mo impôz desde o começo da 
guerra e conservará a neutrali
dade até o fim das hostilidades. 

1. openoõe. e.tre , Seue e , Oi .. 
Paris, 11 - Official - entre 

o Somme e o Oise, as tropas 
francezas progrediram, a des
peito da forte resistencia inimiga 
e ultrapassaram Hinaccourl. 

Repelliram um contra-ataque 
inimigo diante de Essignv, bem 
como outros contra-ataques na 
região de Laffaux. 

A defesa dos aUem3es Da reetaguarda da 
linha Hiudenburg 

Paris, 11 - O eMalin o des
creve o systema de defesa que 
os allemães estão organizando 
na retaguarda da linha de Hin
denburg. 

Pelas informações do eMatino 
o inimigo construio uma segun: 
da linha de recuo, que começa 
ao sul de Lille e reforça a de 
Hindenburg, a uma distancia 
média de 5 a 10 kilometros. 

Alem desta , os allemães con
struiram uma terceira linha, mais 
ao longe, entre Metz e Lille, e 
trabalham com grande ardor em 
uma quarta linha, que vai de 
Valenciennes a Givel. 

A "linha parsifal" 
Paris, 13 - ｓｾｧｵｮ､ｯ＠ noticias 

recebidas pelo «Intelligense De
partamento do exercito, os alle
mães estão melhorando os fortes 
da região de Antuerpia e con
struindo uma /nova linha fortifi
cada, desde Antuerpia até a ci
dade de Metz, a qual será de
nominada .linha Parsifal>. 

Deseanço 
Paris, 13 - Praticamente, to

da a actividade da infantaria 
cessou nas frenfes do Aisne, do 
Vésle e na Champagne, existin
do apenas intenso bombardeio 
de artilharia, segundo informam 
os avisos officiaes recebidos do 
campo da batalha. 

OHensiva na regiao de Verdun 
Londres, 13 - Os exerci tos 

norte-americanos atacaram numa 
ampla frente a região de Verdun 
e SI. Mihiel. 

A eor4a da Finlandia 
. Copenhague, 11 (H) Annun

Clam de Helsingfors que o Du
que ｾｲ･､･ｲｩ｣ｯ＠ CarTos, de Hessen, 
acceltou a corôa da finlandia. 

Noticiario 
AoglDeDto de forças 

Dizem de Rio de Janeiro que 
em virtude do estado de guerra' 
o . ･ｾ･｣ｴｩｶｯ＠ das forças da ｴ･ｲ｣･ｾ＠
diVISão do exercito foi conside
ravelmente augmentado. 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CenM." dn ...... alie .... 
EIII breve cerra" 1'01' com RieM 

o funcllionamento do BancoI ai· 
lemAes no Brazil, deixando em 
um dos estabelecimentos banca· 
rios nacionaes os depositos que 
ainda têm. 

Ooticias locaes 
"Vapor lnna" 

Procedente de FlorianopoJis é 
esperado hoje no porto de São 
Francisco e 8eguirá amanhã (18 
do corrente) ás 6 horas da ma· 
nhã para San tos e Rio de J aneiro. 

SP O RT 

Foot-B a ll 
Conforme estava annunciado, rea li· 

zaram-;:,e, domingo ultimo, os 3 matchs 
de foot ·ball entre as equipes do ,Ath· 
letico - Capitão Lins, União f az a 
f orça - Cruzador José Bonifacio e 
Americano - America. 

nas duas primeiras das equipes aci· . 
ma, houve um empate de 1 : I, e nas 
quatro ultimas, venceram: a do União 
faz a f orça pelo score de 8 : O e a do 
America de 3 : 1. 
A brilhante victoria do União f. a f . 

foi , não ha duvida, um successo 
formidavel para a equipe verde·ama· 
re llo. o resultado imprevisto do match 
de Domingo, conseguindo derrotar a 
do cruzador José Bonifacio pelo ele· 
vado score de 8 : O. 

A magnifica equ ipe do União f . f . 
que desenvolveu jogo assombroso, de· 
monstrou, mais uma vez, o valor de 
seu conjunto, onde, absolutamente, não 

r ha nomes a destacar, constituindo seus 
11 plavers, um só defensor das cores 
verde·amarello, que, com a brilhante 
victoria de Domingo, fez jús a unani· 
mes elogios. 

Avisos ecclesiasticos 
Commu nldade evangellca 
17. d. Trin., 22 de Setembro, culto 

na Estrada S. Catharina, ás 9 '/2 horas. 
18 d. Trin., 29 de Setembro, ás 9'/2 

horas de manhã culto em J oinville, 
Baptisados: Oito, f. d. Oito Holz ; 

Adele, f. d. Robert Kricheldorf ; Valen· 
tin, f. d. Hermann Ouse; Irma, f. d. 
Wilhelm Kõntopp. 

Casados: Julius Kaiser, Caminho da 
Cruz, com Wilhelmine Struck, Caminho 
Rio Prata; Friedrich Kõlling com Emilie 
HVgom, Rua 9 de Março. 

fallecida: Amanda,f. d. franz Petzold, 
Caminho Paratv, na idade de 3 annos 
4 mezes. 

lIans lIIIlUler, Pastor. 

f\NNUNCIOS 
A Sociedade 
Gymnastica 
de Joinville 

blnha rortada 
livre em casa, no Carlos Sehnlider, 
Telefone 37. 10.5 

fOLCH, SCHRAPPE Se CIA 
Joinville - Rua 15 de Nov. 98 

CASA MATRIZ : CURITYBA 
rond.d .. : leee 

Omclnas de Lltbograpbla c T)'pograpbla, 
EncadernaçAo, PautaçAo, LlVl"oS em branco 

- CLICHÉS 

A ｾｯｮｬｾｩｴ｡ｲｩ｡＠
｝ｯ ｩ ｮｵｩｬｬｾｮｳｾ＠ d e 

Aliredo W. Lepper 
acaba de receber um grande 
sortimento de 2.1 

Praliné, MassapAo, 
Chocolates Lacta e 

Bhering. 
Aviso a minha distincta fre· 

guezia que, por motivo do ele
vado preço da materla 
prima, estou forçado de 

alterar o preço de vinagre. 
Joinville, 17 de Setembro 1918. 

2.1 Francisco Diener. 

Ao publico! 
Os abaixo ass ignados partici· 

pam a sua dist incta freguezia 
que reabriram na Rua 15 de 
Novembro sob a firma 

Wendel IrmAos 
uma'labrita de guarda·ebnvas 8 ebapéos 
de sól, ligando a esta uma seco 
ção de 

Seccos e Molhados 
e 

Fazendas. 
Recommendando o novo e 

va riado sortimento de guarda· 
elmvas, ebapéos de sól, modas para se· 
nhores e fazendas, esperamos que 
a nossa distincta freguezia con· 
tinua com a mesma confiança, 
pelo que desde já confessamo· 
nos gratos. 3.2 

L eopoldo W endel 
Alfredo W endel . Ollirina dl l'larmorl Joinville,9 de Setembro 1918. 

C arlos ｾｩ ｾ ｯ ､ ･］ｵｳ＠ ｾ｡ｬｾｩｊ､ｯ＠ URtlas" 
Rua Bom Retiro H JOnVILLE recommenda 

Executa·se qualquer trabalh o Otto Stein 
em Ma rmore, I mi tação d e Ma r· "'3.;.;:.3 ____ .;;;R;.;u;;;a;..;9;;...;;d;.;:.e..;lIII=ar;;.;91,;0;..4.;;;O;;;. 

Fitas Stephens 
more e Pedra arente como: Mo· -
numentos, Pedras para lavato · 
rios, Pias, Escadarias, Vasos, 
Anios. Ornamentos para jardim. 

(13 mm) para maellina de esmver 
[ZlnetZl5 'tinbdra Esculpe·se qualquer typo de 

letras. Obras de granito artificia l! 
Ultima InvençAol 
3.1 E specialidade I 

Monumentos sepulcraes de 
50$000 até os mais caros. 

Unico fabricante em Santa Catharina! 

R. Milbradt 
participa á sua distincta clientela 
que de 10 de Setembro em 
diante seu gabinete dentario 
será transferido para a 

Rua Commandante Saturnino 
de Mendonça N. 16 

e que, necessitando de descanço 
será coadjuvado pelo Snr. Julio 
von Ocltel, Cirurgião Dentista, 
diplomado pela Universidade de 
S. Paulo. 3.3 

ｕｾｮ､ｬﾷｳｬ＠ gel':.-::lra 
3.2 Rua Atiradores No 9. 

das afamad as fabri c:;.a s Water
mann e Swan recommenda 

Livraria Boehm. 
!é1 

ｄｾ｡＠ Julita Estellita Lins 
- Medlea -

RUA BOM RETIRO, 37 

Acceita chamados durante o dia. 

Rainha da Moda 
de Setembro 

acha·se a venda na casa 
O S61 Nasee Para Todos 

Rua 1$ de Nov. _. '7 

Albums de Poesias 
recommenda 

c. w. Boehm. 

IIW' Fu.rn.ern. 

"OLGN 
"CAS TELLÓ ES" 

"LUIZ XV" 
"COMMENDADORES" 

"GIOCONDA". 
A' venda na casa ' 
- O S61 Nastt Para Todos -

Raa l5 de !m.hr. I. 7. 
Para revendedores 

preços exc:epelonaest 

Barris uasios 
em diversos tamanhos, 

vende·se na Rua Santa Catha
rina Nr.o 16. 
ela. Chlmica Industrial. 

Moveis usádos 
vende· se na 2.1 
Rua Com. Saturnino de Mendonça n. 18. 

ｐ ｡ ｲｾ＠ ｾｄｬｬ･ｾｾｩｄｮ ｾ ｴｴｄｲ ･ ｡＠
Sellos postaes 

em sortimentos na 
Livraria Boehm. 

ｾ ｾｬｵＮｧ｡ＮＭ ｳ ･＠

J\utomovel 
Rua do Principe No. 38 

4.3 Telephone No. 73. 

Ven.de-se 

um automovel 
de dous assentos, 

marca "neckarsulm", em perfeito 
estado, preço de occasião. 
10.5 Paulo Mayerle.· 

Aluga-se 
um quarto, com pensA0, 
na Rua Vpiranga N.o 9 (antiga 
Rua Hamburgo). . 

"en.de-se 
nm terreno de 11/, morges 
com casa de morada, ranchos 
etc., proprio para negocio, por 
preço baratissimo. . 25.10 

Informações n'esta redacção. 

• 
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M c:i't>i cio Crilzeirq, IaM 
de Santa Catharina 

ndem-se 2400 lotes colo
ni de 242000 qm cada um, 
situadas entre as estações Rio 
Bonito e Perdizes, ficando ao 
longo da Estrada de Ferro Rio 
Grande-São Paulo quatro nu
c1eos coloniaes denominados 
BtIIa ltalil, BtDIt, QaiJlIe de Jm.
bA, e no Município de Campos 
Novos, rumt 

Caloaia Augusto loureiNJ 
Município de Palmas, Estado 

Paraná 
Vendem-se 1000 lotes colo

niaes de 242000 qm cada um, 
situados á margem direita do 
Rio Iguassú, distante da futurosa 
cidade Porto da União apenas 
duas horas de viagem a gazo
Iina e ligados a uma grande 
zona já colonisada. 

Colo aia Co cordia 
Município União da Victoria, 

Estado do Paraná 
Vendem·se 200 lotes coloniaes 

de 242000 qm cada um, situados 
á margem direita do Rio Iguassú, 
estando a colonia acima deno· 
minado ligada a grande area já 
colonisada e dlstante apenas 
duas horas de viagem a gazolina 
do Porto União. 

As terras das colonias R io 
do Peixe, Augusto Loureiro 
e Concordi a são riquissimas 
em madeira de lei, ma110 branco, 
com uma pequena extensão de 
pinhal proprio para montagem 
de serrarias, não são monta
nhosas e são uberissimas para 
agricultura. 

As terras da colonia do R i o 
d o Peixe (Estação Perdizes) 
mageam a via ferrea numa ex· 
tensão de 60 kilometros mais 
o menos. 12: 1 

Preços e condições não des
agradarão aos compradores. 

Mais informações poderão dar 
na escriptorio na Estação Per
dizes Snr. lilll r; no Escrip
torio no Porto União Snr. Eailio 
Wudtrlith e no escriptorio Cen
tral em Porto Alegre, Rua Sete 
de Setembro • 109, os quaes 
lambem estão autorizados a con
tractarvendas de lotes coloniaes. 

c 

Vende-se 
um ebao de ･｡ｳ ｾ＠ situado 
ni} Rua Alberto. 8.4 

Informações n'esta redacção. 

Theatro Nicodemns 
ｅ］ｰｾ･＠ .. ario Guilh.. E:relling 

Domingo, 22 de Setembro 
A's 3 horas da tarde 

GrZlnde Concerta 
A' n oite 

CinemZl. 

I/) 
ｾ＠
ｾ＠

o 
O 

D>!' MINERVINA 'lCtJ 
IMPORTANTE! LEIA!!! 

.2 O importante industrial Affonso E. Varella, Rua 
::s Ipyranga Nr. 27, S. Paulo, diz: ,... 
ｾ＠ -Minha esposa soffreu 3 annos, usando afamados C 
ｾ＠ remedios e medicos de fama a trataram tambem, de 3 
ｾ＠ inflamações uterinas com symptomas subjectivos va - O .- ｾ＠rios; acabando por submetlel-a a uma operação, com ｾ＠
I/) exito. Mezes depois. esses mesmos symptomas e o (11 

ｾ＠ mesmo martyrio reappareceram com intensidade. Novos 
O'l tratamentos; porém, com pouco resultado. A Provi- O 
ｾ＠ dencia, talvez, fez que uma senhora dahi, em visita a C 

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

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

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

lino 8a11o 

Rua Da. Francisca 3 
Sabbado. 21 de Setembro 

Grande Baile 
Entrada' Senhores 1$000 

. Senhoras 300 r5. 
1.2 C. Meyer. 

Procura.se alugar um ver
rum ao (para 

furar na terra) 3.1 
EmlUo MantenHel. 

P roe u.ra.-s e 
um trabalbador 

na casa de ' 3.1 
L . Niemeyer. 

Precisa.se d e um moço 
para serviço leve 

e um aprendiz para a officina 
de folhas de Flandres de 

Rud. Neumann, 
3.1 Rua Santa Catharin3. 

Precisa.se de uma boa 
creada. 3.1 

ｐ｡ｧｵ･Ｍｳｾ＠ bem. 
Informações n'esta redacção. 

P'recisa-se 
para já: 

uma boa creada 
1.3 Rua Augusto N.o 4. 

Cri a.da. 
Procura-se uma bOa para to

do o serviço da casa. 
Rua Yplranga N.· 9 

(antiga rua Hamburgo) 

P · de um omeial e reClsa·se d'um apprendiz. 

3. 1 
Hermann Frelssler 

Alfaiataria. 

ａｴｴ･ｾ￣ｯＡ＠
Procura-se um moço no 

3.3 HOtel MOller. 

::s 
c::s 
C) 

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

Precisa·se Ａｾ･ＺＺＺ＠ ｰＺＺｾ＠a de Outubro 3.2 
-Tenho o prazer de lhe partecipar que minha 

senhora usou a sua «M i n e r v i na> para doença 
ｾ＠ Rua do Prlnclpe N. 24-
ｾ＠

O que ha muitos annos vinha soffrendo, sem achar um 
remedio que lhe fizesse proveito, apezar de ter pro- ｾ＠

curado todos o!' recursos medicos. Depois de 9 vidros. 3 
encontra-se perfeitamente curada_ 

Acceit e os meus agradecimentos por esse molivo ｾ＠
I/) e peço-lhe publicar este para uso das senhoras que 3 
c::s soffrem.> 

ｾ＠
N 
ｾ＠
(11 

ｾ＠ ｔｯ､｡ｾ＠ as doenças do utero, .ovarios, hemopeyses, 
'"O hemorrhOldas de sangue, hemorrhaglas, regras irregulares 
O curam-se com a afamada "Minervina". ' .... 
c::s 
ｾ＠::s 

(!) 

Acha-se em toda parte. Preço 4$500. Duzia 40$000' 
pelo correio maia 2$000. E. A. Goncalves, Caixa Postal 7' C 
J oinville e em todas as casas de atacado desta praça ｾ＠ ｾ＠
nOI depositarios A. llaptista & Cia, Joinville e Mafra. Q 

'seSOJOIOP i sazaw Z wa sep!oqJJowaq 

Precisa.-se 
de uma boa creada. 3.3 

Alberto Dlegel. 

t 
ParticipaçãO e agradecimento 

Profundamente feridos participamos 
a?s nossos parent es, amigos e conhe
CIdos o falleclmento da nossa inesque • 
cível finhinha 

Amanda 
na idade de 3 annos e 4 mezes. 

Agradecemos penhorados a todos que 
｡｣ｯｭｰｾｮｨ｡ｲ｡ｭ＠ a querida fa llecída a 
Sua ultima morada e em especial ao 
P. Müller ｾ･ｬ｡ｳ＠ palavras consoladoras. 

Franc1sco Petzold e . enhora 
Estrada do Para ty. 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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