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R ｧｵｾｲｲ｡＠ mundial 
Communicados officiaBS 
Communicado inglez 

Londres, 18. (H.) Communi
cado da noite do marechal Sir 
Douglas Haig: 

"As tropas dos terceiro e quarto 
exercitos britannicos atacaram, 
hoje de manhã, com completo 
exito, em uma frente de vinte e 
cinco kilometros, desde Holnon 
ás immediações de Gouzeancourt. 
As nossas tropas, avançando entre 
fortes cargas dagua, tomaram, de 
assalto, as posições do inimigo, 
no conjunto dessa frente e, pas
sando além do antigo systema 
de trincheiras ,inglezas de Ml>rço 
1918, attingiram e capturaram as 
defesas avançadas da linha de 
Hindenburg, em vastos sectores. 

Na nossa direita, as tropas 
anglo·escossezas tomaram Fres
noy-le·Petit, Berthaucourt e Pon
tru, depois de terem quebrado a 
forte resistencia do ｩｮｩｭｩｾｯＬ＠ par
ticularmente na sua extrema 
direita. 

Ao centro, á nossa direita, duas 
divisões australianas capturaram 
Le Verguier, Villeret e Hargecourt 
e avançando com grande impeto, 
estabelecerem-se na antiga linha 
de defesas a vançada8 allemãs a 
oeste e a sudoeste de Bellicourt, 
tendo penetrado nas defesas ini
migas mais de 4 kilometros. A' 
esquerda, a 74. divisão de tropas 
londrinas e dos condados de leste 
tomaram Templeu -le -Guerard, 
Ronssoy, Epehy e Peziéres, pene
trando igualmente nas linhas 
allemãs em uma grande profun
didade. 

Londres, 20. Diz o communi
cado que esta tarde forneceu o 
marechal sir Douglas Haig: 

Hontem, um pouco antes do 
moio dia, as tropas inglezas ata
caramosectordeEpohyeLempire. 

Apezar da consideravel resis
tencia opposta pelo inimigo e de 
termos de enfrentar um violento 
fogo das metralhadoras e da ar
tilharia inimiga, fizemos progres
sos iniciaes numa profundidade 
de mais de uma milha além da 
linha que attingiramoB anterior
mente nessa região. 

Um ponto fortificpdo, denomi
nado Herdade de MalaasiBe, foi 

conquistado após encarniçada 
resistencia do inimigo. 

Ao mesmo tempo foram captu
rados alguns pequenos bosques, 
postos a pontos fortificados, que 
faziam parte do nosso antigo 
systema de defeza. 

Na parte norte da nossa frente 
de batalha as nossas tropas, na 
noite passada atacaram e reto
maram Voeuvres. Tambem nesse 
ponto houve seria resistencia do 
inimigo. 

Foram feitos prisioneiros, no 
correr dos combates que trava
mos em outros pontos da frente 
de batalha. 

Ao sul do Ailette houve vio
lentas reacções inimigas. Cinco 
vezes successi vas os inimigos 
fizeram contra-ataques, os quaes 
se quebraram contra as nossas 
posições ao norte de Allemant e 
a leste da herdade de Noisy. Os 
allemães soffreram graves perdas 
de peijsoal e de material bellico. 

Conquistamos terreno a oeste de 
Aisy e ao nordeste de Vila. Fra
cassou um contra-ataque tentado 
pelo inimigo nessa região. 

O inimigo tentou transpor o 
Vesle deante de Jonchery e ao 
norOE\ste de, Souain, as nossas 
patrulhas penetraram nas linhas 
illimigas. 

Foram feitos muitos prisioneiros 
tambem nesse ponto. 

Londres 20. Diz o communi
cado da noite expedido pelo 
marechal Haig: 

Progredimos ao norte do bosque 
de Gauche e fizemos prisioneiros 
em um combllte local travado ao 
sul de Achy.la·Basoée. Melh,o
ramos nossas posições a "este de 
Wytschaete. 

Abatemos quatro apparelhos e 
desarvoramos trez:-

Por outro lado perdemos tam
bem quatro aeroplanos, mas lan
çamos 16 tonelados de projectis 
sobre o inimigo. 

Communlcado francez 
Paris, 18. (H.) Communicado 

das 23 horas: 
"Realizámos novos progressos 

a oeste de Saint Quentin e avan. 
çámos em média de 2 kilometros 
a nossa linha entre Holnon e 
Essigny-le-Grand, em uma frente 
de cerca de 10 kilometros. At
tingimos as cercanias a oeste de 
FranoillyedeSelenoy. Conquistá-

mos o bosque de Savy e ｯ｣｣ｵＭＱＸ･ｲｶ｡ｾＰＸ＠ nas linhas mmugas do 
pámosFontaine-les·Cleres.Mante- Vai Lagarina e Val'Arsa. 
mo-nos nas orlas ao sul de Contes- Em muitas acções aereas de 
court e approximamo-nos de bombardeio foram efficazmente 
Essigny-le-Grand. Fizemos varias batidos 08 aerodromos e os esta
centenas de prisioneiros. belecimentos militares inimigos 

Continuámos a progredir a em Valsugana e no terreno com
oeste de Jouy e repellimos fortes prehendido entre o Piave e o 
contra-ataques do inimigo no Tagliamento. 
planalto a leste de Allemant. Fize- Dois apparelhos inimigos fo
mos cento e trinta prisioneiros." ram abatidos em combates ae-

Paris, 18. (H.) Communicado 
do Exercito do Oriente: 

"As tropas franco-servias occu
param as aldeias de Zovik, Stara
vina, nas alturae de Polchichte, 
Bechichte, Kuchkow, Kamen Piez 
e atravessaram o Poroy, accu
param o massiço Topolor e mar
cham na direcção das alturas 
de Prilep." 

Foram tomados mais de 50 
canhões." 

Communicado americano 
Londres, 18. (H.) Com muni

cado americano: 
"Actividade da artilharia na 

Lorena. 
Os nossos aeroplanos de bom

bardeio foram atacados na Lorena 
por fo,lÇas superiores. 

Cinco desses apparelhos não 
regressaram. 

Communicado italiano 
Roma, 18. (li.) - Com muni

cado do Com mando Supremo: 
«Durant,e a noite do 17 para 

18 do corrente e du nte o dia 
de hontem, o inimigo encarni
çou-se em lançar a sua infanta
ria precedida e acompanhada de 
fogo intenso contra os nossos ele
merrtos na cabeça do vaI de Se
ren, ao norte do monte Grappa. 
Foi rechassado e reiteradamente 
contra· atacado, tendo pesadas per
das, sem alcançar outro resulta
do além da retirada dos nossos 
postos avançados por demais ex· 
postos aos tiros das suas baterias. 

As nossas patrulhas de reco
nhecimento no vaI do Brenta e 
no val Gadena capturáram uma 
pequona guarnição inimiga, uma 
metralhadora e um apparelho 
lança.chammas. 

No monte Corneme, nos pon
tos da frente montanhosa e ao 
longo do Piave, violentos duel-
108 de artilharia. 

Incendios e explosões em de
positos de munições foram ob-

reos». 
• Comm\wicado alIem Ao 

Berlim, 16. -- Communicado 
'official do Estado Maior do ge
neral Ludendorff: 

.No planalto do Lys e ao sul 
do canal de La BassM realizá
mos com exito varias operações. 

Pela madrugada registraram· se 
vivas acções de artilharia entre 
liavrincourt e Epehy, as quaes 
foram seguidos de ataques par
ciaes inimigos nas proximidades 
e ao sul de Havrincourt, que fo
ram rechassados. 

A actividade da luta foi mo
derada durante todo o dia. 

A noroéste de Vermand, no 
bosque de Holnon e nas proximi
dadas de Essigny.le-Grand houve 
encontros de infantaria. Entre o 
Ailette e o Aisne vigorosos en
contros locaes. 

Depois dos vãOs assaltos du
rante a madrugada, o inimigo, 
á tarde, atacou novamente em 
toda a linha, tendo sido rechas
sado. Nossas tropas estanderam 
o terreno tomado nos dias ante
riores e tomaram pé na parte sul 
de \7ailly. 

Entre o Aisne e o Vesle, onde 
a infantaria inimiga permaneceu 
em acção, limpámos pequenos 
ninhos de metralhadoras frpnce
zos que ficaram no terreno de
pois da luta do dia 14. 

Desde as Cotes du Lorraine 
até ao Mosella a luta reavivou
se. por momentos, tendo havido 
durante a tarde "igorosos encon
tros de infantaria em \'arios pon
t?S deante de ｮｯｾｳ｡ｳ＠ novas po
sIções. Nestes encontros fizemos 
alguns prisioneiros. 

A' tardo o inimigo encontra
va· e approximadamente da linha 
de Fresnes a St. Hilaire-Haull1ont. 
ｾ｡＠ frente da Lorena todos os 

ataques inimigos foram repelli-
dos. • 

Como repreaalia ao continuo 
bombardeio de cidades allemãs, 
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effectuámos hontem, á noite, um 
«raid» aereo sobre Paris, onde 
noBSOB aviadol"jlB despejaram .. 
22.000 kilOB da ･ｾｰｬｯｳｩｶｯｳＮ＠

Derribll.mos -4 aeroplanos e 15 
balõee oaptivos inimigos». 

Berlim, 17. (cO Imparcial» -
Communicado official do Estado 
Maior do general Ludendorff: 

«Grupo de exerci tos do prin
cipe Ruprecht. - Nas ｆｬ｡ｮｩｬｲ･ｾＬ＠
vivas operações de reconheCl
mento. 
ｾｯ＠ lul de Ypres todos· os ata

ques parciaes do inimigo falha
ram. 

f as n088as t>osições no canal 
do forte, os granadeiros da Po
merania trouxeram alguns pri
sioneiros em consequencia dos 
seus craids> constantes ás posi
ções do inimigo nas proximida
des de Soucy e de Gauchy. 

Na região de Ravrincourt, du
rante a madrugada de hoje, os 
duellos de artilharia augmenta
ram temporariamente até chegar 
á grande intensidade. Não houve 
acções de infantaria. 

Grupo do exercito do Kron
prinz imperial. - Entre o Ailette 
e o Aisne continuamos a contra
atacar o inimigo vigorosamente, 
tendo nossas tropas recapturado 
a orla oriental da collina a léste 
de Vauxaillon, onde o inimigo 
hayia tornado pé. 

Na estrada de Laffaux, em di
recção a léste, o inimigo obrigou 
nossas tropas a fazerem ligeiro 
recúo. Durante a tarde, depois 
de intenso fogo de artilharia, o 
inimigo, renoyou seus ataques de 
infantaria, os quaes fracassaram 
deante dos nossos contra-ataques, 
realizados por tropas de Ranno
\"er, de Brunswick, de Oldenburgo 
e nos regimentos de reserva. Du
rante a noite o inimigo havia 
conseguido adeantar parcialmen
te suas linhas. Mais ao sul, uma 
divisão de infantaria de Branden
burgo, tambem repelliu varios ata
ques que foram apoiados por car
ros blindados. 

Na parte sul de Vailly trayaram
se encontros sem importancia. 

Na Champagne, uma tentativa 
de ataque nocturno do inimigo 
ao sul de Ripont, foi desfeita 
ante nossa reslstencia. 

Grupo de exercitos do general 
Galwitz. - Nas costas da Lore
na, nas proximidades de Saint 
Hilaire e a oéste de J onville, 
desenvolvemos nossas operações 
com pleno exito. 

Ataques parciaes do inimigo 
contra Aumont e as nossas li
nhas a noroéste de Thiaucourt, 
foram repellidos. 

A actividade da artilharia foi 
limitada a fogo ､･ｾｴｲｵ｣ｴｩｶｯＮ＠

Derribámos hontem 44 appa
relhos inimigos. 

liA BlJ'SSIA 
A ｓｩｾｲｩＮ＠ .HIII'I ,.em i Alie ..... 

Londres, 17. (A. A.) - Segun
do informaçÕ88 reoebidaa de 010-
vaanaya, o governo siberiano de
clarou guerra á Allemaftha e or
denou a mobilização immediata 
das classes de 1918 e 1919. 

Officiaes polacos estão organi
zando uma divisão para lutar na 
Siberia, incorporando-se ás for
ças norte-americanas. Calcula-se 
que aquelles soldados formarão 
um exercito de 100.000 homens, 
perfeitamente preparados, e con
centrados nas regiões de Rarbin, 

ikolsk e Vladivostock. 

o general AleÍleU ioieia a oHeosira 
eOBtra os mlUimalistas 

Amsterdam, 17. (cO Imparcial») 
- Telegrapham de Moscou: 

cO general Aleixeff iniciou a 
offensiva contra os maximalistas 
nas proximidades de Blagowest
chenk. Sabe-se que esse gene
ral dispõe de grandes forças com
postas de cosacos e de c guardas 
brancos>. 

Um general russo fuzilado 
Amsterdam, 18. (R.) - Os jor

naes de Vienna publicam um te
legramma de Petrogrado dizendo 
que o general Soucomlinoff, ex
Ministro da guerra foi fuzilado. 

Assassinato da ex· narina e seus quatro 
filhos-

Amsterdam, 18. - O corre
spondente da c Tages-Zeitung>, 
em Kieff, informa que o .Samara 
Tjdisty> que se publica em Sa
mara e que é o orgão official 
dos tcheco-slo\-acos, communica 
que o assassinato da ex-czarina 
e de seus quatro filhos, occor
rido em Ekaterinestoff, rei pra
cticado contra a yontade dos che
fes maximalistas. 

Washington, 18. - Uma in
formação recebida de um paiz 
neutro, por intermedio do Depar
tamento de Estado, disse que to
dos os cidadões alliados que se 
encontram na Russia central es
tão em perigo. - A situação do 
povo russo é extremamente grave. 

II O Portugal 
O gomno fn abortar a ｣ｯｮｳｰｩｲ｡ｾｩｬｯ＠

Lisboa, 15. (.0 Imparcial» -
A policia fez ·abortar completa
mente a conspiração revolucio
naria tramada pelo Partido De
mocratico e descoberta em Alma
da, perto de Lisboa. 

Foi preso o .comité. dire<.:tivo, 
na occasião em que se achava 
reunido, figurando . nesse «comi
té. um tenente da Armada. 

O coronel Lorzer alcançou sua 
44a victoria aerea; o tenente Ru
mey a sua Ｓｾ＠ e o tenente Thuy 
a sua 30a •• 

Os conspiradores pretendiam 
aproveitar-se dos comi cios mar
cados para hoje, afim de dar co
meço á revolução. 

O gov"rno tomou importantes 
medidas para prevenir os acon
tecimentos. 

:rrente b&lC&1llca 
laia ma l.t.ali..... .,tlrUa 

Loadrell. 20. (Official) - A. 
tropaa franco·eervios tomaram To
boleta, Posshga e .Deshiste, 

08 Bervi. r •• peraDI I InDte balgara 
Londres, 2o.. - Oa servios rom

peram a frente bulgara e a sua 
cavallaria já attingiu a Polschko, 
que Elstá situada a trinta kilome
tros ao norte da primitiva frente 
alliada. 

A cavallaria continua avançan
do agora em direcção de Prileps, 
que será tomada. 

O avanço alliado extende-se 
hoje numa frente de mais de 40 
kilometros. 

-.-

Em ndol' da paz! 
A Austria convida ollicialmeote os belli· 
gerantes I se rennirem-psra discutír a paz 

... uma ftCllca-_rlG 
dai. sem 
modo de penar_ 

A .. ti ... trIMI ..... 
Amsterdam, 17 (O ImJ,an:fali 

Communicam de Vienna que o 
chanceller Burian enviou a nota 
de paz da Austria ao nuncio apos. 
tolico naquella capital, exprimin
do-lhe o desejo de Que o Papa 
apoie o pedido de paz da Austria: 

Washington, 17. O Snr. lan
sing, ministro das Relações ex
teriores, declarou aos socialistas 
addidos ao seu ministerio, Que o 
presidente Wilson responderá á 
nota do barão de Burian com. 
municando á Austria que os 
Estados Unidos não ｡｣｣ｾｩｴ｡ｭ＠

o convite para a reunião de 
uma conferencia de paz. 

DO ESTf\DO Amsterdam. - Transmittem 
de Vienna o seguinte telegram-
ma official: . 0 governo da Aus- Pela politica 
tria-Hungria dirigiu a todos os Reune-se em florianopolis no 
belligerantes uma nota en'l Que dia 30 do corrente a Convenção 
os convida para uma discussão do Partido Republicano Catha
confidencial, em territorio neu- rinense para a escolha da nova 
tro, no sentido de verificar-se commissão executiva e do novo 
si a situação actual permittiria Conselho Superior desssa ag
o inicio de negociações de paz, gremiação partidaria. 
com probabilidades de exito. • 

A referida nota declara que a O futuro governo do Estado 
annuencia ao convite, por parte I O Congresso do Estado re
dos belligerantes, não lhes im- conheceu em sessão de.18 os 
põe obrigação alguma. Srs. senadores lauro Muller e 

O governo da Austria-Hun- Hercilio luz, respectivamente 
gria deu a conhecer os termos governador e vice-governador 
da nota ao papa Bento XV, do Estado. 
para o Qual apella, invocando Confirmando-se assim o resul
o seu amor á paz.> - (Havas). tado dos votos da ultima eleição, 

surgem mais uma vez para oc-
Londres, 15 - (O Imparcial) cuparem os mais honrosos 10-

Informações de Vienna annun- gares na politica. catharinense 
ciam Que o manifesto do gover- os nomes dos dois eminentes 
no austro-hungaro sobre a paz republicanos. 
diz que para todas as nações Em vista do sr. senador Lauro 
verdadeiramente desejosas da Müller permanecer no Rio de 
paz devem desapparecer as dif- Janeiro, onde o prendem sem
ferenças que as dividem e que pre altos interesses de nosso 
apesar de terem fracassado 05 Estado, assumirá o Governo a 
esforços feitos nesse sentido em 28 do corrente o sr. senador 
1916 a situação transformou-se Hercilio luz, a Quem o povo 
tão c0l!1pletamente Que não é aguarda para fazer a mais ex
ｬｾｰｯｳｳｬｾ･ｬ＠ agora entabolar-se a I pressiva das demonstrações de 
dlscussao da paz. sympathia e applauso.. 

. 0 governo austro-hungaro, O ex mo. sr. Dr. Hercilio Luz 
diz . o l!1anif:.sto, ｾｲｯｰ･Ｍｳ･＠ a recebeu o seguinte telegramma 
abrtr ､ｬｓｃＮｵｓｳＮｯｾｳ＠ . dlrectas entre significativo: 
as potenclas InImIgas, nas quaes .Cordealmente agradecido seu 
pret.ende mostrar a todos os telegramma e muito contente por 
belltgerantes, amigos e ｩｾｩｭｩｧｯｳ＠ ver opinião publica nosso esta. 
ｾｧｵ｡ｬｭ･ｮｴ･Ｌ＠ 9uaes 05 meIOs Que do natal e suas forças politicas 
Julga apropriados para se che- o acompanham satisfeitas no 
gar a um entendimento, convi- momento em ｱｾ･＠ presado 
､ｾｮ､ｯＭｯｳＬ＠ portant?, a Que exa- go vae iniciar seu quatriennio 
ｾｉｮ･ｭ＠ esses. ｾｾｉｏｓＬ＠ trocan.do governo, Que eu daqui não 
ｉｬ｜ｾｲ･ｭ･ｮｴ･＠ oplllloes a. r:spelto, so senão desejar, como de ｣ｯｲ｡ｾ ＺＺ［＠
aitr:t de ver se as condlçoes. de- ção desejo, que faça cada 
bahdas oiferecem perspechvas mais estimado o seu nome 
ae :;e :ntrar em immediatas ne- e engrandecida a terra que 
goclaçoes de ｐｾｺＮ＠ foi berço. 

Tendo em vIsta este fim, o Alfectuosas saudações 
governo austro-hungaro dirigiu L ｍｩｬｬｬｾＡｉ｜ｲ＠
a todas as nações belligerantes auro 

o ｣ｾｮｶｩｴ･Ｌ＠ afim de Que cada qual Preto do (eroBene 
envIasse seus representantes pa- Os negociantes atacadistas 
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varegistas da ｰｲ｡ｾ＠ de Floria· m. d.1etra "A" do _" ... lia. 
nopolis.no proposlto de estabe· da D. O. do t. d. 
lecerem um dique á exploração A de quadros, aos socias cio 
que se nota com os elevados vis já rec;ervistas que dest!jarem 
preços a que estão sujeitando ser cabos, sargentos ou officiaes· 
o Kerosene, de accordo com o reservistas do Exercito, de accor· 
representante. da ｓｴ｡ｮ､ｾｲ､＠ Oil do com o Regulamento acima 
naquella capItal, assumIram o citado e leis em vigor, s6 po· 
honroso compromisso de obser- dendo fazer o curs'O para offi· 
varem estrictamente a seguinte ciaes·reservistas os socios que 
tabella de preços, para revenda já tiveram exame para sargentos. 
de kerosene, por atacado e a Exercicios: 
vareio: Segundas-feiras: Exercicios 

Atacadista: Venda por caixa para as escolas de soldados e 
29$000j varegista : litro 800, gar- de quadros e ensaio da banda 
rafa 600 reis. de musica. 

Os atacadistas, dado o caso Qua rtas-feiras: Exercicio pa-
de augmento de preços por parte I ra as duas escolas e ensaio das 
da companhia, poderão aggravar bandas de musica, corneteiros 
a mercadoria unicament<! na im- e tamboies. 
portancia do augmentoj assim Sextas-feiras: Exercicio para 
como baixarão os preços na ra- as duas escolas e ensaio das ban
zão em que forem baixando os das de corneteiros e tambores. 
mesmos, por parte da citada Domingos: Tiro ao alvo para 
companhia. A quebra do accor- toda a Companhia, inclusive os 
do importa na suspensão da reservistas. 
venda do artigo ao infractor, ｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾ＠
tanto pela Stand'ard Oil Com - Avisos ecclesiasticos 
pany, COOlo pelos signatarios Communldade evangeUca 
fieis ao mesmo accordo. Na 18 d. Trin., 29 de Setembro, ás 9'/2 
mesma pena incidirão os fieis horas de manhã culto em )oinville. 

19. d. Trin., 6 de Outubro, ás 9'1, 
ao accordo e que revenderem horas da manhã culto em )oinville. 
O artigo aos que se negarem a Baptisados: Rudolf, f. d. Rudolf 
assignar este compromisso. Schroder; Carl, f. d. CarlSchulz; Gerty, 

f. d. Hein ... Colin. 

Tiro de Guerra 228 
Consta que esta briosa com

panhia, a convite do Exmo Snr. 
10 Tenente Antonio Bricio Gui
lhon, émbarcará no dia 10. de 
Outubro p. v. para Blumenau. 

Os exerci cios desta patriotica 
corporação continuam animados 
e concorridos sob a competente 
direcção do Snr. Brigada Lopes, 
diçno e esforçado Instructor. Co-

. meçaram tambem as instrucções 
para o serviço de signateiros. 

Até Sabbado, 21 p. p. matri
cularam-se: 

Na escola de soldados, os ati
radores Nros: 161,491, 124, 107. 
127, 178, 341, 177, .96, 93, 507, 
133, 540, 470, 120, 361, 497, 400, 
549,137,476,239,561,38,20,247, 
192, 548, 558, 36, 495, 397, 493, 
123, 490, 337, 525, 342, 79, 515, 
556, 479, 547, 564, 572, 546, 380, 
316, 526,505,498,573, 565, 482, 
576, 552,557,575, 553, 574, 577, 
569, 560, Ernani Lopes, Avelino 
da Maia, Alvaro de C. Lima, Eu
genio Torrens, Germano Schem
mel, José Gomes do Amaral 
Porfirio do Rosario, Gustavo 
José Vieira e Pedro do Amaral. 

Na escola de quadros, os ati
radores Nros: 191, 100,471, 152, 
315, 165, ｾＹＬ＠ 18, 144, 494, 304, 
301, 300, 105, 219, 56 e 299. 

As escolas são destinadas: 
A de soldados aos socios ci

vis, Que desejarem obter a ca· 
derneta de reservistas, ficando 
dispensados da incorporação ao 
Exercito activo, quando sortea-

o dos e tendo apenas a obrigação 
de servirem até trez INIzes por 
occasião das manobras, na f6r· 

Casados : Hans Lauer, Rua Bucarein. 
com Hedwig Bennack, Rua S. Pedro. 

fallecida: )ohanna Reich, Caminho 
lririu, na idade de 31 annos. 

Rans Miiller, Pastor. 

f\NNUNCIOS 

Attenção! 
De hoje em diante fica prohi

bido a qualquer pessoa entrar 
no terreno do Governo, sem 
licença nossa, e cortar herva, 
sob pena de multa de 20 até 
100$000. 2.1 

Germano Joenck. 
Jean Knatz. 

Estrada Do. Francisca klm. 34. 

Aviso 
a todos meus inquilinos que 
não pagarão até o fim deste 
mez, ficarão expulsos dos meus 
predios por falta de pagamento, 
assim como serão publicados 
os nomes destes que me devem 
ainda. 3.2 

J oinvilIe, 17 de Setembro 1918. 
João 'Antonio Correa da Maia. 

Rainha da Moda 
de Setembro 

acha-se a venda na casa 
O S61 Nasce Para Todos 

Rua 11 de Nov. a... ., 

Bicos para mamadeira 
e chupetis 

de todas qualidades 
encontram-se na 5.2 

Pharmacla Delltsch. 

blnha rortada 
livre em casa, no Carlos Sthuider, 
Telefone 37. 10.7 

acaba de receber: 
Livro. ellCOlare. 

Lacerda - Geographia superior 
Thiré - Geographia elementar 

.. - Arithmetica dos Prin-
cipiantes 

Rocha-Pombo - Nossa Patria 
Mariano de Oliveira - Paginas 

Infantis - Ensino Rapido 
Traiano - Arithmetica - Algebra 
Pereira - Grammatica C. su-

perior - .. C. ele· 
mentar 

Oliveira- Barreto - Cartilha 
Anaiitica 

Sevene - Grammatica Franceza 
Fr. Vianna Terceiro Livro de 

Leitura 
Segundo idem 
Primeiro idem 
Leitura Preparatoria 

Moreira Pinto - Historia do 
Brazil 

E. 0110 - Lingua AlIemã 
Dias Martins - ABC do Agri

cultor -
Hymnos Patrioticos e 

Canções Militares 
-'-

Canetas Tinteiro 
Canetas das fabricas Watermann 

& Swan de 8$000 até 32$000 

Novidade NoVidade 
Canetas Tinteiro Stylograph 

Tinta para escrever 
Sardinha, 

Stephens, 
Stafford 

Tinta para copiar 
Sardinha, 

Stephens, 
Stafford 

Papel carbonico 
para machlna 

Fitas Stephens, 
13 mm, para machina. 

Todos os artigos para escola 
- Utensilios para escriptorio -

ｏｬｬｩｾｩｮ｡＠ ､ｾ＠ ｐｬ｡ｲｭｯｲｾ＠
de 

Carlos Nicoder.c.u.s 

A COIII,.nhla de sea.1'O.f de 
Vida "CRUZEIRO DO I5UL" 
communica aos seus segurados 
e ao commercio em geral que, 
transferiu a sua Agencia Geral 
neste estado para o cargo do 
Snr. Paulo LivoDiu, sendo 
mudada a séde desta Agencia 
em lo de Setembro para a cidade 
de Blumenau, onde continúa i 
disposição dos seus segurados. 

AVISO 
Communico aos meus fre· 

guezes e ao commercio em geral 
que, transferi a sé:le do meu 
escriptorio para a cidade de 
Blumenau, onde continuo com 
as Agencias Geraes das Com· 
panhias: 

CRUZEIRO DO SUL, Seguros 
de Vida e contra accidentes; 

INDEMNISADORA, Seguros 
contra fogo, maritimos e trans
porte. 

A Gerencia do Escriptorio 
está sob a direcção do. Snr. 
Adolpho R. Schmalz, que assigna 
minha firma por procuração. 

Florianopolis. 
Paulo Llvoalas. 

Fumem cigarros 
cõ OLGl, c-;o 

:; CA.STELLÕES, ; 
ｾ＠ --
co LUIZ Xl, == 
ｾ＠ COUElYDADORES, i!= 
oi' GIOCOND!, CO> 

Ｎｾ＠ AIlTOMOftMLUB, ;. 
.!2 E'POC1, :. 
5 MINISTRO, Jll 
... C"ltnLHIJHO, C4 

ｾ＠ BEIR111R. ｾ＠
:g" Fumos ｾ＠
ｾ＠ Caporal Bra il, ; 

GOl'ano desfiado, 
Barbatena. 

A' venda na casa 

- O Sól NaSt6 Para Todos -
Rua 15 de Novembro D. 7. 

Para revendedores 
preços de tatalago da fabrita! 

Rna Bom Retiro H - JOIlYVILLB Th t N" d 
Executa-se qualquer trabalho ea ro ICO emns 

em Marmore, Imitação de Mar-
more e Pedra arente como: Mo- E=p .. e .... rio Ciluilh.. Ere1lizoc 

numentos, Pedras para lava to- Quinta-feira, 26 de. Setembro 
rios, Pias, Escadarias, Vasos, A's 8 1/. horas 
Anjos. Ornamentos para jardim. E:inemZl 

Esculpe-se qualquer typo de • 

letras. A C d-d-..a 
Obras de granito artificial!" ommo.l iIIU.! 
Ultima InvençAol Zur Gemitthlichkeit 
3.3 Espec:lalldadel Sabbado, 28 de Setembro 1918 

Monumentos sepulcraes de 'ea,l'le 150010 a.l 
50$000 até os mais caros. ｾ＠

Unlco fabricante em Santa Catharina! no Salão BERNER IRMÃOS. 

Ven.de-se 
um automovel 

de dous assentos, 
marca "neckarsulm", em perfeito 
estado, preço de occasião. 
10.7 Paulo Ma)'erle. 

A directoria tem a honra de 
convidar todos os socios com 
suas exmas. familias para o 
mesmo. . 

ｅｮｴｲｾ､｡＠ unleameate para 
os SOCIOS. 

Pela Directoria: 
"oAo Ruzanow.k)', 1. secretario. 
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! Sociedade 
Gymnastiea 
de Joimille 

previne a todos os paes de im
pedirem seus filhos entrar e 
brincar no terreno da mesma 
sociedade_ 

Outrosim fica prohibida para 
qualquer pessoa a passagem 
pelo dito terreno. Está autori
sado com a inspecção o Snr. 
Adolpbo Czernay. 
2.2 A Blrectorla. 

lino Salão Berner 
Domingo, 29 de Setembro 

CinemZl. 
Fillns sensaoionaes. 

PreclS' a·se para já de um 
aprendiz para 

alfaiataria. Para informações 
3.\ Germano Buscb, 

Rua do Norte 0. 11. 

Precisa.se de ｴｯｲｮ･ｾｯｳ＠ e 
serralbelros· 

2.1 Otto Bennack. 

P
· de um official e r clsa·se d'um apprendiz. 

Bermann Freissler 
3.3 Alfaiataria. 

Precisa.se de um .moço 
para servIço leve 

e um aprendiz para a oHicina 
de folhas de Flandres de 

Rud. Neumann, 
3.3 Rua Santa Catharina. 

Creada 
acha emprego em casa de 
2.1 O. Grimm, 

Rua do Principe n. 47. 

Precisa.se de uma boa 
creada. 3.3 

Pague-se bem. 
Informações n'esta redacção. 

Precisa-se 
para já : 

uma boa creada 
3.3 Rua Augusto N.o 4. 

·t 
PartieipaçilO e agradeeimento 

Profundamenle feridos participamos 
aos nossos parentes, amigos e conhe· 
cidos que aprouve a Deus chamar 
deste para melhor vida eterna nosso 
inesquecivel filhinho 

Leonardo 
na idade de 2 annos e 3 mezes. 

Agradecemos penhoradamente aos 
\lisinhos, conhecidos e parentes que 
nos favoreceram neste duro transe ao 
Snr. Padre Augusto Weicherding pelas 
palavras consoladoras, assim como 
todas as peSsoas que enviaram gri
naldas e as que acompanharam o 
querido fallecido a sua ultima morada. 

Frrnando llagemanD e lamilia. 

".ercal"." 
Phosphat:o N° ｾ＠

o lnelhor 

Coloma •• .ti". 
. Peixe 

ESTAÇAo 
Municipio do Cruzeiro, 

de Santa Catharin. 

e ezoellente Fortifioante 

- para todo o gado. -
Encontra-se cu') tocla parte. 

ｾＮ＠ MINERVINll . ｾ＠

Vendem-se 2400 lotes 
niaes de 242000 qm cada 
ｳｩｴｵｾ､｡ｳ＠ entre .as estações 

19 BOnito e Perdtzes, ficando ali 
longo da Estrada de Ferro Rid 
Grande-Sã? Paulo quatro nu. 
cleos colonlaes denominados 
BeUa ltalia, S, Bento, quinze de lo," •• 
bro, e no Municipio de Campos 
N ovos, Perdizes. 

11) 
Q) 

ｾ＠

IMPORTANTE! LEIA!!! 

2 O importar.!e industrial Affonso E. Varella, Rua 
::3 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 .- .., rios; acabando por submettel-a a uma operação, com ro 
11) ｾｩｴＮＺＩＮ＠ Mezes depois, esses mesmos symptomas e o C1I 

f mesmo ｭｾｲｴｹｲｩｯ＠ reappareceram COtn intensidade. Novos 
c:n tratamentos; porém, com pouco resultado. A Provi- O 
Q) dencia, ｴ｡ｾ･ｺＬ＠ fez que uma senhora dahi, em visita a c: 

Colonia Augusto ·Loureiro 
Municipio de Palmas, Estado 

Paraná 
Vendem-se 1000 lotes colo. 

niaes de 242000 qm cada um 
situados á margem direita ､ｾ＠
Rio Iguassú, distante da futurosa 
cidade Porto da União ap'enats, 
duas horas de viagem a 
lina e ligados a uma 
zona já coloriisada. 

Colonia Concordia Q:;" minha casa, aconselhou a sua preciosa eM I N E R -
V I NA>. Procurei aqui, não a achei; mandei-a vir 

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

O Municipio União da Victoria 
g- Estado do Paraná ' 
ro Vendem-se 200 lotes ｾｵＬｵｬＱｬ｡･ｓｬ＠

11) milagre talvez? 
C1I de 242000 qm cada um, situa 
ｾ＠ á margem direita do Rio Ig 
C1I estando a colonia ｡ｾｩｭ｡＠ ､･ｾ＠O E' a nudez da verdade, e assim sendo, iulgo um 

"8 sagradQ dever o meu reconhecimento que será eterno>. minado ligada a grande area 
a. colonisada e distante apen 
O duas horas de viagem a galO!' 11) 

::3 
O 
I:) 

11) 
O 
c:>
C 
Q) 

O 
"O 

O Snr. LUIZ FLEIT, Estrada D. Francisca. kil. 19, c: do Porto União. 
Joinville, diz' "' As terras das coloni'as 

-Tenho o prazer de lhe partecipar que minha ro do Peixe, Augusto Ln,llrA'1"nl 

senhora usou a sua - M i n e r v i na» para doença .., e Concol'dia são riquissi{lla 
que ha muitos annos vinha soffrendo, sem achar um O em madeira de lei, matto b 
remedio que lhe fizesse proveito, apezar de ter pro- ro com urna pequena extensão 
curado todos ｯｾ＠ recursos medicos. Depois de 9 vidros. 3 pinh.al proprio para montag 
encontra-se perfeitamente curada. de serrarias, não são . mC'n!,l i 

ａ｣｣ｾｩｴ･＠ os meus agradecimentos por esse motivo m nhosas e são uberissimas pa 
11) e peço-lhe publicar .este para uso das senhoras que 3 agricultura. 
O soffrem.> As terras da colonia do 

11) 

O 
"O 

ｔｯ､｡ｾ＠ as doenças do utero, ovarios, hemoptyses, 
hemorrhOldas de sangue, hemorrhagias, regras irregulares, 
curam-se com a afamada "Minervina". 

ro do Peixe (Estação Perdi 
ｾ＠ mageam a via ferrea numa g: tensão de 60 kilometros 

O .... 
O 
ｾ＠

::3 
ｾ＠

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

('i) 

c: 

Ｇｓｾｓｏｊｏｉｏｐ＠ ｓｾｊｏ｡ｊ＠ Vyn3 i sazam Z ma ｓｾｐＡｯｱｊｊｯｭ｡ｱ＠

Cria.da. I ｕｾｮ､ｾ＠ Ｆｾ＠ um terreno 
Procura-se uma bôa para to-. • ｾ･＠ 102 morgos, 

do o serviço da casa. 3.3 ｳｬｴｵ｡ｾ｡＠ ｾｬ｡＠ Rua Ittnga, por preço 
Rua Ypiranga N.o 9 baraltsstmo. 3.1 

(antiga rua Hamburgo) Rnd. Voos. 
Procura.se alugar um ver

rumao (para Vende-se 
ou aluga-se um terreno com 
boa casa, situada na rua Im
perador, perto da Estação Estr. 
de Ferro. 4.1 

Informações n'esta redacção. 

Vende-se 
um cbao de casa, situado 
na Rua Alberto. 8.6 

Informações n'esta redacção. 

furar na terra) 3.3 
Emllio Manteuffel. 

Aluga-se 
um ｑｵ｡ｲｾｯＬ＠ com pensa0, 
na Rua Vptranga N.o 9 (antiga 
Rua Hamburgo). 3.3 

Aluga·se uma casa de mo-
rada. 32 

Informações n'esta ｲ･､｡｣￣ｾＮ＠

o menos. 
Preços e .condições não 

agradarão aos compradores. 
Mais informações poderão 

na êscriptorio na Estação 
dizes Snr. Otto Kühler; no Fc;c'riBl 
torio no Porto União Snr. 
Wuoderlieh e no êscriptorio 
traI em Porto Alegre, Rua 
de Setembro N° 109, os 
tambem estão autorizados 
tractarvendas de lotes colonll'l 

'-'ende-se 
um terreno de \'/{ 
com casa de morada, 
etc., proprio para leQ,ocl,I), 
preço baratissimo. 

Informações n'esta 

,\7 eJ.'l.cle-se 
um terreiiõeom 
situado n'um dos 
to,s dentro da cidade. O 
da perfeitamente 5 lotes 
nos. Para informações 
typographia. 
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