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Anno 1 . )oinville, Quinta-feira, 19 õe Setembro 1918. N o. ｾ Ｎ ｟＠

court. O commando allemão sabe dearam com exito, lançando ＶＧＰＰＰ Ｇｬ ｾ｡ｲ｡ｾ＠ co.mbates. renhidos, pas-O 8 1'[ e a guerra . kilps de bombas, os ｡･ｲｯ､ｲ ｯ ｾｾｳ＠ ｳ｡ｾ､＿＠ ｾ＠ dia relatJvamente calmo. ras que estas posições são vltaes e do Alto Adige e as obras mil!- O ll11mlgo não contll1uou os ata-
se agarra desesperadamente ao tares de Pola. Cinco apparelhos ques que desfechou contra esta 

Os novos bydro·aviões vl10 fazer um 
"raid" ao Rio Grando do Snl 

Logo que cheguem ao Rio os 
hydro·aviões "Caproni" enoom
mendados pelo Ministerio da 
Marinha, o Sr. Alexandrino de 
Alencár, pretende fazer um "raid" 
ao Rio Grande do Sul com essses 
apparelhos destinados á defesa 
e bombardeio de costas. 

O percurso será: Rio, Santos, 
Paranaguá, Santa Catharina, La
guna e Porto Alegre. 

R ｧｵｾｲｲ｡＠ mundial 
A situação em resumo 
Paris, 16. (Havas) - Pode-se 

dizer que o marechal Foch sup
primiu todos os salientes que os 
allemães haviam pronunciado na 
frente occidental. 

O saliente de Saint Mihiel não 
é mais que uma pequena inflexão 
na floresta de Novroy e Combres 
e levemente connexo nas alturas 
de Saint Benoit. Esta é a frente 
actual da linha: partindo de 
Novroy, pouco acima de Pont·a
Mou8son, dirige-se para Jaulny, 
attinge Benoit e Hattronville, 
para subir até Herbeuville. Em 
Combres parece que os combates 
não terminaram. Telegramma 
desta manhã assignalava viva 
lucta na estrada real de Verdun
Etain, o que quer dizer que a 
batalha propagou-se em toda a 
extensão occidental do saliente. 
E' possivel que OR americanos 
consigam se approximar da linha 
Narroy.Pagny sur Moselle, Cham
bley, Butgneuville e Maizeray e 
talvez mais além. 

No Aisne, a situação dos franco
americanos melhora a cada in
stante. Os alliados investem pro
gressivamente contra as posições 
inimigas, onde violentos duellos 
de artilharia estão sendo travados. 

Acredita-se que Mangin ameaça 
envolver Chemin des Dames, tor
nando insustentavel ao inimigo 
a defesa de Laon. 

Diante de Saint Quentin e 
Cambrai os inglezes repeli em 
energicamente os contra.ataques 
do inimigo e fazem progressos, 
desembaraçando as posições de 
Hoeuvres, Gouzeancourt, Havrin-

terreno, cedendo o passo lenta- fr A t d C b 
inirnigos foram abatidos. ente. oes e . e om res e. a? 

mente. _ noroeste de Thiaucourt, o Im-
Nas Flandres, os progressos Commtln icado all emão migo tacteou oca. minho em di-são tambem lentos. Os allemães I nh A te 

offerecem uma resistencia fortis- Londres, 14. - O com muni- recção. ás nossas 1 as. oes 
cado oHicial allemão informa o de Thiaucourt trava.ram-se com

sima. Em conjunlcto a situa.çtão seguinte: bates locaes .. Na região de Moeu: 
continua favorave aos exerCI os Os franco-americanos ataca- vre e Havnncourt a lucta fOI 
de Foch. _._ ｲ｡ｾ＠ hontem o saliente de St. Mi- v:iolenta. Em Gouzeaucour,t, ao 

hiel, perto de Combres e nas altu- norte de Vermand, ｾ ｯ ｳ＠ dOIS !a-
Communicado francez ras desta villa. Atacaram tambem dos da estrada de ｓ｡ ｬ ｲＬｴｴＭｑｵ･ｮｾ ｬｉ ｾ Ｍ

Paris, 16. Communicado das as posições da Lorena e do Mo- ｈｾｭＬ＠ os ataques p.arclaes do Im-
28 horas: sella. mlgo foram repellidos. . 

Ao sul do Oise, o inimigo Para evitar o envolvimento, 
reagiu violentamente, mas as pois o inimigo atacava por am
nossas posições foram mantidas. bos os lados, resolvemos não com
Occupamos durante o dia o pia- bltter até o fim. 
nalto leste de Vauxaillon e mais A sudeste de Thíaucourt, a oes
ao sul passamos alem da herdade te do Mvsella, os alliados foram 
de Menegeau. Occupamos a crista repellidos durante a no! te. . 
nordeste de Delles sur Aisne. A evacuação do saliente fOI 
Eleva-se a 3.500 o numero de feit/! sem a interferencia do ini
prisioneiros ｣｡ｰｴｵｲ｡､ｯｾＮ＠ migo. Estamos agora nas novas 

Paris, 16. - Communicado of
ficia!. EHectuamos um trabalho 
de aviação consideravel, na nossa 
frente e na do exercito americano, 
onde abatemos 14 aeroplanos 
inimigos e sete balões. 6.500 
bombas foram lançadas sobre o 
inimigo e lançamos mais 23 tone
ladas de projectis sobre as estações 
de Laon, Mostier, Juniville, Con
flaus, Marlaton e Noveauense. 

Communicado inglez 
Londres, 16. - Communicado 

da noite de sir Douglas Haig. 
Uma operação de importancia 
secundaria, levada a effeito de 
manhã cedo, foi coroado de exito. 
Capturamos a aldeia de Maissemy, 
ao noroeste de Saint Quentin e 
e o systema de trincheiras de 
sudoeste e leste da mesma aldeia. 
A artilharia inimiga manteve 
actividade durante o dia em 
varios sectores da frente de ba
talha, principalmente ao sul da 
estrada de Arras-Cambrai. 

Commu nicado italiano 
Roma, 16. Communicado do 

commando supremo: No Vai de 
Brenta, apoderamo-nos dum sys
tema defensivo do inimigo, captu
rando 413 prisioneiros, metralha
doras, fuzis e material abundante. 
Em Concalaqui repellimos groRso 
destacamento inimigo. Os nossos 
aeroplanos e dirigiveis bombar -

linhas que tinham os preparado. 
Os francezes, que avançaram 

nas alturas a leste do Mosa, fo
ram rechassados nas cercanias de 
Combres, a qual fõra perdida pro
visoriamente, sendo depois reca
pturada. Landwehr, que fica ao 
sul daquella posição, foi defen
dida pelas tropas austríacas e aI
lemães, que, combatendo entre 
o Mosa e o Mosella, garantiram 
a retirada das div:isões que de
fendiam St. Mibiel. 

Entre a cota entre Lorena e 
Mosella, o inimigo atacou Thiau
court, ganhando algum terreno; 
mas as nossas reservas intervie
ram promptamente, evitando as 
investidas. 

Entre as estradas de Arras, 
Peronne e Cambrai, o inimigo 
continuou nos seus ataques, pro
tegido pela artilharia, sendo, po
rém, repellido com grandes per
das. Nos pontos onde os britan
nicos penetraram nas nossas li
nbas, a nossa artilharia os depa
lojou á tardinha. 

Os novos ataques entre Moeu
vres e Gozeaucourt foram repel
lidos». 

Berlim, 16. (Dep.) - Commu
nicado official - No sul do Or
nes tl tambem na estrada Ver
dun-Etain, o avanço inimigo foi 
r epellido. Ao longo de todo o 
campo de batalha entre Cotes 
Gonanie e o Mosella, não se tra-

! guerra no mar 
Londres, 16. (Havas) - O va

por .Galway Castle» que nave
gava para a Africa do Sul e trans
portava mil passageiros, foi tor
pedeado e posto a pique por um 
submarino allemão. Faltam 34 
homens da equipagem do navio. 

Londres, 14. - Uma informa
ção official annuncia que o va
por noruego «Borgsdal Query» 
foi torpedeado no Atlantico e 
supponha-se que afundou. Vinte 
e cinco tripulantes desembarca
rám em Capo Grace. 

Washington, 14. - Annuncia
se que o vapor de carga ameri
cano «J oseph Cudahy. foi tor
pedeado no Atlantico á uma dis
tancia de setecentos milhas da 
costa da Inglaterra. 

Salvaram-se treze tripulantes e 
ignora-se a sorte de sessenta e dois. 

Christiania, 14. - Chegou á 
Bergen um dos sobreviventes do 
navio hollandez «Eglantine» tor
pedeado e posto a pique por um 
submarino allemão. 

Rio de Janeiro, 14. - O pa
quete «Itapuhy» chegado de Re
cife e esoalas, trouxe á bordo 12 
naufragos do val>0r norte-ameri
cano «Grays Harbon., que afun
dou-se em alto mar á 30 milhas 
de Fernando de Noronha. 

A causa do afundamento foi 
uma terrivel e misteriosa explo
são nos depositos de carvão, pa
recida á que recentemente de
terminou a perda do vapor ita
liano .Guiseppe G. quando via
java de Buenos Ayres para esta 
capital. 
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Nova York, 12. (retardado) 
Telegramma da Associated Pre88, 
em Londres, annuncia que um 
transporte ｾｲｩ｣｡ｮｯＬ＠ com 2. 00 
soldados dd exercito dos Estados 
Unidos a bordo, foi torpedeado 
por um submarino allemão. 

Accrescenta o telegramma que 
ｾ＠ - ＬＬｾ＠ ,,;tl.timal a lamentar, mas que o navlU-lVI GV .a._ ... __ • 

.l itRa(1O dos Imperios Centraes 

.11 •. rri .iti ｴｾｲｩ｡Ｑ＠ Da AIIemanha 
ａｭｳｴｾｲ､｡ｭＬ＠ 16. (Ravas) - A 

«Gázeta Popular., de Colonia, 
declara sem fundamento as no
ticias da crise ministerial na Alle· 
manha. Entre o Kaiser, o chan
celler e o alto commando, existe 
perfeita harmonia. O chanceller 
nunca pensou em demittir·se diz 
a .Gazeta Popular». 

O r. nu BertliDg roaJmnda 
Amsterdam, 13. ('O Imparcial') 

Telegrapham de Berlim : 
"O chanceller sr. 'I"on Hertling 

recebeu hoje os chefes de seis 
grandes associações trabalhistas, 
com os quaes discutiu a situação 
econoJIÜ(:a e politica. A reunião 
foi effectuada na presença dos 
secretaries de E tado, sra. 'I"on 
Walraf, Waldow, do general 'I"on 
Stein e dos representantes do 
Ministerio da Guerra. 

-:-
NA RUSSIA 
O Ttrrori mo na Rnssia 

Londres, 13. (Retardado) 
O sr. Hans Vorts enviou á 
.Berlinische Zeitung» uma des· 
cripção terri'l"el do que se passa 
na Russia, onde já não existe a 
menor liberdade. 

Os partidos politicos contrarios 
aos maximalistas são impiedosa. 
mente perseguidos e extermina· 
dos. 

Os tribunaes foram abolidos. A 
com missão extraordinaria do go· 
'I"erno dos . soviets» decreta con· 
demnações terriveis e ordena as 
execuções sem julgamento. 

A exasperação do publico já 
não tem limites. 

Prindpe armado 
Petrograd, 16. (Havas)- O prin. 

cipe Kuropatkin, celebre desde a 
guerra russo.japoneza onde foi ge· 
neralíssimo russo, foi agora accu
sado de participação da conspira· 
ção britannica contra os .boIshe
vikiu. 

1ft atttotado e novas pnsije em 
Petrogrado 

Stockholmo, 13. (.0 Imparciah) 
- Despachos de Tzarskoje.Selo 
informam que os maximalistas 
prenderam mais setenta e tres 
pessoas em Petrogrado, como re· 
presalia a tres novos attentados 
que foram feitos, embora sem 
exito contra chefes maximalístas. 

cebeu da legaçlo ｮｯｲｴ･Ｍ｡ｭ･ｲｩｾ｡ﾭ
na na Sueeia um despacho m
formando que ae.p.óde ter ｣ｯｭｾ＠
verdadeira a notiCIa de sangw
nolentes lutes em Petrogrado, la
vrando intensamente o fogo em 
12 quarteirões da cidade. 

Travaram-se serios combates 
entre as tropas fieis ao .bolehe-

." - - ........ rosos bandos de re-
volutionarios, tendo havIGo um 
grande massacre em ambos os 
lados por estarem tanto os ma
ximalistas como os rebeldes ar
mados com eentenares de metra
lhadoras. 

Em varias pontos, entre os quaes 
o quarteirão de Vasili-Ostrov, os 
maximalistes foram destroçados 
pelos contra-revolutionarios, com 
grandes perdas. 

Acredite-se que grande parte 
da cidade esteja em poder dos 
rebeldes. 

-:-
Na Italia 

! pos ibilidade de nm ataque á frente 
italiana 

Roma, 13. (A. A.) - O critico 
militar do jornal .La Tribuna» 
commenta largamente a situação 
militar dos austriacos e aUemães 
e a possibilidade do desenvolvi
mento de uma offensiva na frente 
iteliana. _ 

Esta é naturalmente forte, mas 
apresenta uma tal conformação 
que pó de admittir a um exercito 
a1liado situado centralmente. a 
realização de largas manob'ras 
estrategicas, podendo dispor de 
massas de reservas. 

O referido critico é de opinião 
que o Commando Supremo dos 
Alliados deveria avaliar qual o 
ponto da frente unica que é real
mente mais fraco , para prevenir 
a eventualidade de um novo golpe 
dos inimigos e aproveitar nesse 
ponto a grande reserva estrate
gica norte-americana. 

Em ndor da paz! 
A Allemanba e a paz 

Amsterdam, 14 (U. P.) - O 
discurso bellico do kaiser, pro
nunciado em Essen e as palav
ras de von Payer, pronunciados 
em Stuttgart, fazem pensar que a 
Allemanha está disposta a abrir 
negociações para a paz. 

Segundo a imprensa berlinen
se, v. Payer declarou o seguinte: 

• Desejamos o desarmamento 
em condições de completa reci
procidade. O desarmamento de
verá tambem ser applicado ás 
forças navaes. 

As nações do mundo levan
taram o seu grito contra a guerra 
e lembraram a conveniencia de 
se formar a Liga das Nações e 
os tribunaes de arbitramento. 
Estamos promptos a trabalhar, 
com o melhor das nossas forças, 
para que essas questões sejam 
resolvidas. 

Nova York, 13. (A Razão) -
O departamento do Estado re-

A primeira condição para que 
os Imperios Centraes entrem nas 
negociações para a paz é que se-

jam restituidos todos OS territo
rios que possuiam em. 1914-

Os nossos inimigos amda nlo 
podem substituir as ｳｵｾｳ＠ ｰ･ｲ､ｾｳ＠
marilimas. Quanto mais ameri
canos forem mandados para a 
França, tanto maior ｳ･ｲｾ＠ o nu
mero de navios necessarlOS para 
o transporte do respectivo ma
lerial. O nosso trabalho agora 
consiste em conservar a guerra 
no territorio inimigo. 

A possibilidade de que a guer
ra continue por mais um inverno 
tem de ser enfrentada por todos 
os belligerantes. Não podemos 
restituir a Polonia á Russia. Não 
podemos ajudar os moscovitas 
na conquista da Finlandia. Não 
podemos deixar que os Estados 
balticos russos caiam novamente 
nas garras do czarismo russo ou 
que sejam atirados ao perigo da 
guerra civil ou da anarchia. Não 
permittiremos jamais que qual
quer pessoa interfira nos trata
dos que a Allemanha assignou 
com a Ukrania, Russia e Ruma
nia. Com estes, estamos em per
feita paz, agrade ou não isso 
aos nossos visinhos do Occi
dente. Quanto ao resto, acho 
que as nossas possessões to
madas por nossos inimigos, po
dem ser restauradas •. 

ｾｾｔｉｌｉｾｾ＠ ｾｾ＠ ｾｾｴｒｒｾ＠
. (Extrahidas do serviço tele
graphico da imprensa do Rio, 

São Paulo e Curityba.) 
O avanço dos lraneeze8 

Londres, 14 - Informa uma 
nota da Agencia Reuter: 

. A's primeiras horas da ma
nhã de hoje, as tropas francezas 
desfecharam um novo ataque de 
ambos os lados do Ailette e en
tre o Aisne e o Vésle. O ataque, 
na direcção da floresta de Coucy, 
progride de maneira satisfactoria. 

Ao sul do Ailette, as tropas 
francezas apoderaram-se de 
Mont-des-Singes, conquistaram 
as aldeias de Allemant e Sancy, 
e chegaram aos arredores de 
Vailly-sur-Aisne. 

Ao longo do Aisne o avanço 
attingio uma profundidade de 
uma a duas milhas, em uma 
frente de onze milhas. 

O ataque foi desfechado ás 
cinco horas . 

Uma divisão franceza aprisio
nou 1.000 allemães, o que eleva 
a 1.800 o numero de prisionei
ros feitos nessa frente. 

A reacção inimiga parece ter 
sido muito fraca, embora essa 
linha estivesse fortemente de 
fendida. 

Ao sul do Aisne, o avanço foi 
tambem sntisfactorio, mas não 
foram ainda recebidos porme
ｮｯｲｾｳ＠ relativos aos progressos 
reailzados pelos francezes nessa 
região. 

A progressão das tropas fran
cezas ameaça de envolvimento 

a cldl •• 

•• .1aIli .... 
Nova rk. 14 - O 

franco-americano no saliente 
Sainl Mihiel foi levado a eHeilo 
de uma maneira extraordinaria
mente rapida. O terreno, dentro 
da bolsa, era defendido por pou
cos soldados, por causa da na
tureza das defesas allemãs, que 
eram fortissimas. Mesmo assim 
o avanço alliado, de oito milhas 
num dia, é um dos feitos mais 
extraordinarios da guerra. 

O fim dos americanos era aper
tar a sahida da bolsa tão depres
sa e tão fortemente que os ger
manicos seriam isolados dentro 
della, antes de poderem fugir. 
A captura de mais de 20.000 
prisioneiros indica que o plano 
foi brilhantemente executado. 

O avanço Iraneo·amerieano 
Paris, 16 - Desde sabbado 

que as tropas francezas e nprte
americanas, na frente do Meuse 
e do Mosella avançaram 3 mi
lhas, numa frente de 33. Em 
ll'Iuitos pontos as patrulhas ame
ricanas avançaram ai)1da mais 2 
milhas, tendo sempre pela frente 
os allemães batendo em retira
da desordenada. 

A retirada allemã 
Paris, 14 (A) As acções estão 

meio estacionadas na região do 
sul de Verdun, depois de ter 
rectificada a linha de batalha 
naquelle sector, com o annulla
mento do saliente de SI. Mihiel. 

Na região de Ailetle entre o 
Aisne e o Vésle, onde os exer
citos francezes desfecharam esla 
madrugada forte golpe 'sobre as 
posições inimigas, obtivemos 
grandes resultados, apoderan
do-se as tropas portug.uezas, 
entre outras pequenas cidades" 
de Mont-des-Singes, Alemour e 
Sancy, attingindo ainda as ex
tremas Vailly·sur-Aisne. 

No sector de Reims, de com
mum com as forças italianas, os 
francezes repelliram dous sue
cessivos contra-ataque allemães 
sem resultado. 

Os austriacos eobrem íI retirada allemli 
Amsterdam, 13 (ti.) Foi an

nunciada officialmente em Vien
na que as tropas austriacas com
batem no sector de Saint-Mihiél 
e que são os austriacos, lutando 
nas alturas ao sul de Combres, 
que garantem a retirada das 
tropas allemãs. 

LiUe está sondo evaeuada 
Amsterdam, 16. (ti.) A cidade 

de Lill e esta sendo evacuada 
pela popUlação civil que prepara 
a retirada do exercito allemão 
diz o .Belgische Dagblad». O 
mesm,? jornal adianta que os 
｡ｬｬ･ｭ｡ｾｳＮ＠ estão construindo pon
tes auxlIJares sobre o rio Meuse 
presumidamente para ｦ｡｣ｩｬｩｴ｡ｾ＠
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alllda mall • ｉ･ｴｴｾＮｾ＠
dará naquella regilo. 

O tnlefO UI li .... fem .. 
Nova Vork, 14. (H.) O corre

spondente da .Associated Press> 
em Londres informa que os 
Alliados dispõem presentemente 
de trafego livre em todas as 
linhas ferreas de Verdun, Com
mercy, Toul e Nancy. 

luIngit .. "CuJa.r 
o vapor "Camamú" ex-"Steir

marck', naufragou em 13 do 
corrente a cinco milha8 ao 8ul 
do cabo de Santa Martha, em 
consequencia de uma forte cer· 
ração e temporal a nordeete. O 
"Camamú" está encalhado na 
praia, batido pelo mar, sendo 

• 'oi ｾｮ･ｯｮｴｲ｡､ｯ＠ O ultimo eanhao monstro considerado perdido. 
Paris, 16. (H .) O correspon· A tripulação, composta de 77 

dente de . Temps> na linha çle pessoas inclusive 6 artilheiros 
frente communica que no bosque francezes, foi salvo. 
de Corbie nos arredores de O carregamento que era de 
Beaumont Ougny, foi encontrado 1200 toneladas compunha-se do 
O ultimo canhão monstro ali in- ladrilhos, telhas e mais cem tone
stallado para bombardear Paris. I ladas de outras cargas. 

Accrescenta aquelle correspon' O "Camamuú" procedia de 
dente que o canhão tinha in - Marselha e se destinava a Monte· 
stallação perfeitamente eguaes video, tendo sahido na manha 
ás que já haviam sido revela- de 8 do porto de Santos. Ao 
das pelas photographias cios chegar á altura do Rio Grande 
aviadores. recebeu um radiogramma orde· 

DO eSTf\DO 
Congl'esso do Estado 

Foi aberto no dia 8 o Con
gresso do Estado, lendo o Sor. 
Dr. Felippe Schmidt uma sub
stanciosa mensagem. 

Foi eleito para Presidente o 
Snr. Capitão de mar e guerra 
Durval Melchiades de Souza, pa
ra vice-presidente o Snr. Thiago 
de Castro e para secretarios os 
srns. Dr. José Boiteux e Luiz 
Vasconcellos. 

- Na sessão de 14 o Con
gresso approvou uma moção de 
applauso ao exmo. snr. Felippe 
Schmidt pela maneira sobremo
do digna e patriotica por que 
soube conduzir o governo do Es· 
tado durante o quatriennio preso 
tes a findar, elevando Santa Ca
tharina a um alto gráo de pro
speridade economica e financei· 
ra, desenvolvendo e incremen
tando todos os ramos da admi· 
nistração publica, 'creando assim, 
ilara o nosso Estado uma situa· 
ção de destaque, sobre maneira 
honrosa, no seio da Federação 
Brasileira. 

- O Congresso actualmente 
･ｳｴｾ＠ _procedendo á apuração da 
elelçao de Governador e vice
Governador do Estado, tendo já 
a respectiva Commissão especial 
entregue á Mesa o seu relatorio. 

o futuro Governo 
Está definitivamente assentado 

que o Dr. Lauro Müller não virá 
administrar o Estado, devendo 
assumir o governo no dia 28, o 
Sr. Dr. Hercilio da Luz, que con
tinuará no mesmo .durante todo 
o quatriennio. Ao que consta 
serão seus auxiliares os Srs. Adol
fo Konder e Dr. José Boiteux, 
convidados para secretarios. 

Preparam-se grandes festas por 

nando que regressasse a Santos, 
afim de cumprir arecommendação 
do transito marítimo francez, 
dando-se o desastre na volta. 

Para o local do desastre seguio 
o vapor «Max» levando a bordo 
o sr. capitão de porto e inspector 
da Alfandega como todo o pessoal 
da Mesa de rendas da Laguna. 

Por emquanto nãó ha salvados, 
tendo conseguido apenas salvar 
com difficuldades a bagagem dos 
tripulantes. 

SPO.h!.T 

Foot-Ball 
"CapitãO Lins" "ersus "Americano" 
no ground da rua lmaruhy, realizar

se-á, domingo proximo, mais um en
contro do campeonato interno entre 
os equipes acima, cujos jogos terão 
inicio ás 2 horas da tarde. 

Por deliberação da Directoria do 
Americano foot-Ball Club, foi designa
do o sr. Ernesto Schlemm, para Captain 
Geral do team da mesma sociedade. 

TRAINOS 
Si o tempo permittir, haverá hoje, 

ás 4 horas da tarde, um training entre 
os equipes do "Americano" e "União 
faz a força" no campo a rua lmaruhy. 

Avisos ecclesiasticos 
Communldade eVRngellcR 
17. d. Trin., 22 de Setembro, culto 

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

horas de manhã culto em )oinville. 
Rans Müller, Pastor. 

f\NNUNCIOS 

A ｾｯｮｬｾｩｴｩｊｾｩｩｊ＠
loinuillllnsll de 

Alh1edo W. Lepper 
acaba de receber um graDde 
sortlmeDto de 2.2 
Praliné, MassapAo, 
Chocolates Lacta e 

Bherlng. 

forçado 

alterar e pr. de viDagre. 
Joinville, '17 de Setembro 1918. 

2.2 FranellleO DleDer. 

Aviso 
a lodolO meus inquilinos que 
n'io pagarão até o fim deste 
ｭｾｺＬ＠ ficarão expulsos dos meus 
predios por falta de pagamento, 
assim como serão publicados 
os nomes destes que me devem 
aind .'. 3.1 

Joinville, 17 de Setembro 1918. 
João Antonio Correa da Maia. 

ｏｉｬｩｾｩｮｩｊ＠ dll ｬＧｉｩｊｾｭｏｾＱｬ＠
de 

Carlos Nicode:z:nu.. 
Rua Bom Retiro H - JOIIVILLIl 

Executa -se qualquer trabalho 
em Marmore, Imitação de Mar· 
more e Pedra arente como: Mo
numentos, Pedras para lavato
rios, Pias, Escadarias, Vasos, 
Anjos. Ornamentos para jardim. 

Esculpe-se qualquer typo de 
letras. 

Obras de granito artilicial! 
Ultima Invenção! . 
3.2 EspeclaJldade! 

Monumentos sepulcraes de 
50$000 até os mais caros. 

Unico fabricante em Santa Catharina! 

Ao publico! 
Os abaixo assignados partici

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

WeDdel Irmãos 
uma labriea de guarda·ehu\'3s e ehapéos 
de sól, ligando a esta uma sec
ção de 

Seccos e Molhados 
e 

Fazenda"€. 

---oLOA"! 
"CASTêiXoes" 

"LUIZ XV" 
"COMMENDADORES" 

"OI OCO N DA". 
A' venda na casa 
- O 8ól Nasee Pan TodOI -

11.15 .e ｉｦｙ･Ｎｾｮ＠ I. 7 • 
Para revencledoH8 

pl'e\108 exeepeloDa_1 

Bicos para mamadeira 
e chupetis 

de todas Qualidades-
encontram-se na 5.1 

Pbarmaela DeUtsela. 

blnhil "Rildil 
livre em casa, no Carl •• 8eh •• i.er, 
Telefone 37. 10.6 

!!l 

D':i Julifa Estellita Lins 
- Medlea -

RUA BOM RETIRO, 37 

Acceita chamados durante o dia. 

Theatro Nicodemns 
E=p:re.ario GluilA. E-lliAs 

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

GrZlnde Concerta 
A' noite 

CinemZl. 

Kino Salão 8erner 
Domingo, 22 de Setembro 

CinemZl. 
Recommendando o novo e 

variado sortimento de !JlIarda. Fill:ns sensaeionaes. 
ehuvas, ehapéos 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. 3.3 

Salão Meyer 
Rua Da. Francisca Klm. 3 

Sabbado, 21 de Setembro 

Grande Baile 
Leopoldo Wendel Entrada: Senhores 1$000 
Alfredo Wendel. Senhoras 300 rs. 

)oinville,9 de SetembrQ 1918. C M _ • eyer. 

Rainha da Moda SALÃO MEYER 
de Setembro 

acha-se a venda na casa 
O Sól Nasce Para Todos 

Rua 15 de Nov. D. 7 

Bill'l'is uilsios 
em diversos ta.manhos, 

vende-se na Rua Santa Catha
rina Nr.o 16. 
Cla. Cbimica Industrial. 

Albnms de Poesias 
recommenda 

C. W. Boehm. 

Estr. Da. Francisca klm. 21 
Sabbado, 21 ' de Setembro 

Grande Baile 
ENTRADA: Senhores 1$500 

Senhoras $300 
Capella Lemke 

RIcardo ltJayer. 

Ven.de-se 
um automovel 

de dous assentos, 
marca "neckarsulm", em perfeito 

I estado, preço de occasião. 
10.6 Paulo Malerle. 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



.ovais usados 
vende·se na 2.2 
RIa Com. Saturnino de Mendonça n. 18 . 

. ｾｬ＠ uga.-se 
Automovel 

Rua do Príncipe No. 38 
4.4 Telephone No. 73. 

ｕｾｮ ､ ｾ ﾷｳ ｰ＠ gel'!::fra 
3.3 Rua Atiradores o 9. 

Aluga-se uma casa de mo-
rada. 3.1 

Informações n'esta redacção. 

fOLCH, SCHRA P;PE & ｃｾ＠
Joi:c.ville Rua 1 5 de Nov. 9 Z 

CASA MAT RIZ : CURITYB A 
:fundad a : leee 8.4 

Vende-se Offlclnas de Llthographla e Ty pographlll, 

um c::bAo de casa, situado Encadernação, Pautação, Livros em branco 

na Rua Alberto. 8.51 -- CLICHÉS - -
ｉｮｦｵｾ｡･ｳ＠ ｮＧ･ｳｴ｡ｲ･､｡ｾ￣ｯＮ＠ ｪｾｾＡｾｾｾｾｾＡ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ｬ＠

"Bercales" pQmada Ｂｍｉ ｎｾ ｳｾ ｓ ｾＵｾｦ｜Ｂ＠
Phosphato N° 2- ｾ＠ ｌ ｅ ｉ ａ Ｚ ﾷ ｾＬ＠

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

e ezcellente :Fortificante ..g vezes empregado a «POMADA MINANCORA. preparado 
_ para todo ' o O'ado. _ pelo competentissimo pharmaceutico Snr. Eduardo A. Gon· 

g ｾ＠ ｡ｬｶ･ｳｾ＠ de Joinville, em todos os casos em que eUa é lO 
18 .:::; prescnpta, obtendo sempre os mais satisfactorios resul- ""1 

E n contra.-se em toda parte. 

Devido mudança 
tenciono vender meu terr eno 
com cas a e todo i nven
tario por preço barato. 3:3 

R . Fran ke. 

Procura. e alugar um ver
r umão (para 

furar na lerra) 3.2 
EmJUo Manteuffel. 

rorto ｾｾｩ￣ｏ＠ ｾ｡＠ ｾｩｾｴｯｲｩ｡＠
f ud· ou arrenda· e 

na cidade acima uma OLARIA 
apparelhada de boas machinas 
modernas e mais accessorios em 
perfeito estado para o -fabrico 
de lelhas francezas e lijollos, 
sendo a venda por preço van
tajoso,e estando a Olaria situada 
proxima á Estação da Estrada 
de Ferro. 8.8 

Informações em casa de DaDer 
k Irmao, Curityba, ou com o Sr. 
lu. (h artz, em União da Victoria. 

Pr .' de um official e eCI. a·, e d'um apprendiz. 

3.2 
B ermann Frelssler 

Alfaiataria. 

Precisa-se 
de um moço leulo·brasileiro 
de 14 a 18 annos. 

Para informações n'esta re· 
dacção. 1 

Precisa-se 
de um pa.deiro. 3.-3 

Para tratar com C. IlastiDg. 

Precisa-se de um .moço 
para servIço leve 

e um aprendiz para a officina 
de folhas de Flandres de 

3.2 
Rud. Neumann, 

Rua Santa Catharina. 

Proeura-se 
um t r abalbador 

na casa de 3.2 
L. Niemeyer. 

Precisa-se de uma boa 
c r e ada para 1 

de Outubro 3.3 
Rua do Prlnclpe N. 24. 

Precisa. e de uma boa 
creada. 3.2 

Pague·se bem. 
Informações n'esta redacção. 

Preoisa-se 
para iá: 

uma boa creada 
3.2 Rua Augusto N.o 4. 

Criada 
Procura·se uma bôa para to· 

do o serviço da casa. 3.2 
Rua Ypiranga N.· 9 

(antiga rua Hamburgo) 

.JIodclos para trabalha\ de 
serra mechamca 

e d esenbós para bordar ' 
em casa de C. W, Boehm. 

ｾ＠ tadoa.» O = A Snra. D. Carolina Palhares, de Joinville, diz:: :J 
tZ1 Venho agradecer·lhe por esta forma o milagre que ,..,. 
Q uma só caixa da sua milagrosa .MINANCORA. me fez. '-I' 

""=' Não ha dinheiro que lhe pague o valor e é tão barata. ｾ＠
;;:; Todos os elogios serão poucos. Ha cerca de 9 a 10 annos 
..... nasceu:me no rosto, junto á vista, uma pequena ferida ::;. 
ｾ＠ que fOI aug- Um verda· -J 
ｾ＠ mentar:tdo. deiro milagr- 3-' 
- ｐｲｯ｣ｵｲ･ｾ＠ .tu. e. Só quem 
ｾ＠ do: medicma me vê fi cica· -. 

"'=' e as mais a- triz acredita lO e famadas po· a verdade. O 
ｾ＠ madas ; . só Peço.lhe pu· 
ｾ＠ conseguI pa· blicar por to· (); 
Q rar a marcha da !\ parte tr"I 

<:;,,;> da doença, a bem dos I '" 

ｮ｡､ｾ＠ mais: pobres a sino 
ｾ＠ Us.el uma so ceridade 0-+ 
Q caIxa da sua destas ex. 
ｾ＠ «PomadaMi. pressões que ｾ＠
ｾ＠ nancora. e será eterna. O 
ｾ＠ curei·me! 

""=' . Attestado de centenares dos grandes medicos brazi. U1 
tZ1 lerros e de particulares de todos os Estados do Sul que ,.., 
ｾ＠ se teem curado. 1,...J = .Esta pomada cura ｾ｡ｭ｢･ｭ＠ as boubas de galiinhas e U1 
'c fendas de todos os arumaes domesticos. 
ｾ＠ E' .0 grande ｾｳｰ･｣ｪｦｪ｣ｯ＠ para queimaduras, toda a sorte 

de fendas e mUltas doenças da pelie. 

"Embriaguez" 
ｾ＠ [le lido tora· e tom um só I"idro do "Remedio !linantora contra embriaguez". 

Preço 5$000. Franco de porte. Caixa 7 Joiul'iIJe a E • Gon. I 
Q;> E: ｾＮ＠ ,. 11. ,a V6S, 

｡ｾ･＠ ren.ed:a.o aobo. .. EJE) na.s boo. .. ph . AP' o..rzno.01a.a_ 
omada Mmancora acha· se em toda a parte! Preço 1$500 

-t, 
ｾ＠
""1 _. 
(); 
O 
U1 
• 

suunmnq S1JPI.mJ SlJ sepol 'R.In;) , 
'\"" en.c.lc_sc , I 11 

ｾｾ｡､ｾ･ｾｾｾｾｾｳ＠ ｾｾｬＺｲｾｾｾｾ ｾ＠ ｡ｲｾ＠ ｾ ｯ＠ ･ｾｾｩ ｡ ｮ ｡ｑｄ ｲ･ ｡＠
tos dentro da cidade. O terreno 
dá perfeitamente 5 lotes urba. 
nos. ｐ｡ｲｾ＠ informações n'esta em 
typographla. 

SelIos postaes 
sortimen tos na 

Livraria Boehm. 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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