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o Brasil e a guerra 
A "infiuenza hespanhola" 

o sr. Ministro da Marinha teve 
conhecimento de que se têm ' 
manifestado ｑｾｰｯｳ＠ de uma epi
demia terrivel conhecido pelo 
nome de "influenza hespanhola" 
a bordo dos navios da esquadra 
brasileira estacionada no porto 
de Dakar. 

A "influenza hespanhola" tem 
ceifado já milhares de victimas 
no seu paiz originario, principal
mente no exercito, na armada e 
nos collegios. 

Logo que a nova peste irrompeu 
em Dakar o Governo inglez, á 
vista dos casos occorridos nos 
navios britannicos, providenciou 
para que estes navios se retirassem 
do porto e para que fosse remo
vido para São Vicente o deposito 
de carvão alli existente. 

..Rio, 23. Os jornaes conti?-uam 
a noticiar, com pomposos tltulos 
e sub-titulos, usando palavras 
sinceramente sentidas, a formi
davel desgraça que abateu sobre 
a nOdsa divisão naval que opera 
actualmente em mares europeus. 

Os mortos da catastrophe são 
os seguintes, até agora conheci
dos : primeiro tenente Eugenio 
Muniz Freire, segundos tenentes 
Raul Mattos Costa, Cezar Seabra 
Muniz, sub-offjcial Alvaro Luiz 
Fernandes, segundo tenente 01-
demar Lemos e capitão tenente 
medico Pedro Monteiro Godin 
Junior. 

O almirante Alexandrino de 
Alencar, ministro da Marinha, 
acredita que o mal foi debellado, 
pois não recebeu mais informações. 

O governo tomou todas as 
providencias possiveis para preser
var a população desta capital 
contra a invasão da influenza 
hespanbola. -

Rio, 23. Foram recebidos tele
grammas de Paris, com a nota 
de "retardados" dizendo que 
entre Dakar e Oran, declarou-se 
com caracter epidemico a grippe 
hespanhola no navio que trans
porta a missão medica brasileira 
que segue para a França para 
installar um hospital brasileiro. 

Rio, 23. Foram conhecidos os 
nomes dos medicos brasileiros 
mortos da influenza hespanbola. 

São elles os drs. Paulo Mello de 
Andrade, Syllo Texeira da Silva 
e Octavio Gomes Passos. 

·H ｧｵｾｲｲ｡＠ mundial 
Communicados offioiaaa 
Communicado francez 

Paris, 21. Communicado offi
cial das 15 horas de hoje: 

"Na região de Saint Quentin, 
conquistámos Benay e progredi
mos ao norte dessa aldeia. Re
pellimos um contra-ataque ini
migo diante de Castres. . 

Actividade de ambas as artl· 
lharias, na região do planalto ao 
norte do Aisne. 

Tentativas allemães na Lorena, 
na direcção de Arracourt e Ancer
villers, fracassaram." 

Paris, 23. Diz o ulti.mo com
municado official da tarde de 
hoje : 

Continuamos a progredir na 
região do sul de Saint Quentin. 

Penetrámos no bosque do norte 
de Lys. 

Em Fontaine conquiRtámos o 
forte de Vendhuile, na aldeia 
desse nome. 

Levámos as nossas linhas até 
o norte das margens do Oise. 
As nossas patrulhas de reconheci
mento fizeram varios prisioneiros. 

Ao norte do Oise e na Cham
pagne, em direcção de Celline e 
de Mesnil, houve tambem ope
rações coroadas de exito. 

Repellimos varios assaltos de 
surpreza do inimigo ao norte do 
Vesle e dos Vosgés. 

As tropas alliadas, proseguindo 
no seu avanço na Macedonia 
atraveBSaram a margem esquerda 
do Cerna, entre Kavadar, Silec, 
cortanto a linha ferre a de Prilep. 

O avanço dos exerci tos alliados 
attingia hClntem pela manhã 65 
kilometros. 

Communicado inglez 
Londres, 21. ·(H.) Quando no 

ataque inimigo a Moeuvre, a 17 
do. corrente, um cabo e seis sol
dados do 5° batalhão de infan
taria ligeira dos "Highlanders", 
52& divisão que guarneciam um 
dos nossos postos justamente ao 
norte da aldeia, foram completa
r;nente cercados pelas tropas ini
migas. Acreditava-se que tivessem 
sido aprisionados pelos allemães. 

ｄｾＮＮＮＮ＠ " doi. di" .m qU'1 ｧｲ･ＢＬｾ＠ p .......... ",..., .... " 
Moeuvres esteve em poder do perdas essas ue lhes foram Ｑｉｾﾭ

inimigo, este destacamento man- fligidas pelo fogo da ｮｯｳｾ｡＠ artl· 
teve-se, de facto, na sua posiC(ão ｬ｢｡ｾ｡ＬＮ＠ metralhadoras e mtensa 
e infligiu aos alIemães numerosas fuzllana. 
perdas. Durante a n?ite as tr0llaR in-

Na noite de 19 para 20 do glezas progrediram em. direcçio 
corrente quando Moeuvres foi á herdade de TombOls. Após 
ｲ･ｴｯｭ｡､ｾ＠ pela9 nossas tropas, o varias horas de ｾｯｭ｢｡ｴ･ｳ＠ apode
destacamento inteiro reencorpo- ｲ｡Ｎｲ｡ｭＭｾ･＠ ellas de um systema. de 
rou-se á sua unidade, sem que tnncherras fortemente defendid? 
tivesse soffrido nenhuma perda. pelos allemães e de pontos ｦｏｾｉＭ

Hontem, á tarde, repellimos ficados nas alturas de Vendhwle. 
novos ataques inimigos contra No de.curso ｾ･ｳｳ｡Ｘ＠ ＿ｰ･ｲ｡ｾ･ｂ＠

os nossos postos ao ｮｾｲｾ･＠ . de ｦｯｲ｡ｾ＠ feitos ｭｕｬｴｯｾ＠ pnsl.onerroe. 
Moeuvres. Ao anoitecer, o lrumlgo Fizemos cem pnslonerros duo 
bombardeou fortemente as nossas rante a noite, no decorrer de ｾｭ＠
posições nas proximidades do ataque local coroado de ?XJto, 
bosque Gauche e, protegido por que ､･ｳｦｾ｣ｨ￡ｭｯｳ＠ sobre Villers. 
esse bombardeio, ｣ｯｮｾ･ｧｵｩｵ＠ fazer Em Gws!an, a leste de ｾ｡ｶｲ･ｬｬ･ｳＬ＠
recuar ligeiramente um dos nossos as tropas mglezas avanC(Bram ao 
postos avançados ao norte desse longo de uma frente de tres para 
bosque. quat:r0 ｾｩｬｨ｡ｳＮ＠ Ao sudeste desBa 

Durante a noite inteira, a in- aldeia fizemos hontem sessenta 
tantaria allemão, empregando prisioneiros. Hontem ao anoitecer 
lança-chamas, fez tentativas repe- o inin;ugo ｡ｴ｡｣ｯｾ＠ Berthaucourt, 
tidas e determinadas para pene- protegido por vlOl?nto. fogo de 
trar nas nossas posições nessa barragem e de arti!hana, pene
região. Todos esses ataques foram trando em nossa linha em u 
repellidos pelas nossas tropas, ponto,. mas um contra-.ata9.ue 
depois de violentos combates. llDmedlato ｲ･ｳｴ｡｢･ｬ･ｾ･ｵ＠ mterra-

No correr da noite, avançamos mente as nossas posições. 
ligeiramente a nossa linha a 
noroeste de Belleglise. 

Pela manhã de hoje, a luta 
recomeçou nesse sector e tambem 
a leste de Epehy. 

Durante a noite passada me
lhoramos ligeiramente as nossas 
posições a oeste de Messines. 
Capturamos um ponto fortificado 
inimigo e fizemos varios prisio
neiros. 

A sudeste de Ypres, as nossas 
tropas realisaram tambem alguns 
progressos. 

Londres, 23. Diz o communi
cado offiaial da tarde de hoje: 

Hontem pela tarde e durante 
Jl noite as nossas tropas execu
taram operações de detalhe em 
Coroaday, sendo as mesmas co
roadas de exito. 

De tarde as tropas inglezas se 
apoderaram de um ponto forti
ficado, que era encarniçadamente 
defendido pelo inimigo nas pro
ximidades da estrada de Ronsoy 
a Bony. 

Fizeram-se oitenta prisioneiros. 
Mais tarde, ao anoitecer, um 

contra-ataque foi desfechado pelo 
inimigo na herdade de Gillemont, 
sendo o mesmo repellido com 

Communlcado italiano 
Roma, 21. (H.) - Com muni

cado do Com mando Supremo: 
Em toda a frente, acC(ões de 

artilharia. Provocámos incendios 
na região de Meletta e fizemos 
saltar um deposito de munições 
perto de Grisalera. As tentativas 
dos destacamentos inimigos de 
assalto fracassaram diante de nos
sas linhas no sul de Mori, no mon
te Corno e ao norte do Grappa. 

As nossas patrulhas atacaram 
e puzeram em fuga, no Valle do 
Ledro, 'lma pequena guarnição 
inimiga que abandonou mortos 
e prisioneiros. 

Os nossos voltaram trazendo 
munições. Abatemos um aero
plano inimigo. 

Comml1nicado allemão 
Londres, 21. - O com muni

cado oHicial allemão de hoje diz 
o seguinte: 

cEm Moeuvres e Havrincourt 
fizemos alguns prisioneiros. Na 
primeira dessas localidades fize. 
mos explodir numerosos resguar. 
dos do inimigo. 

Na região de Gouzeaucourt e 
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no outro lado de Epehy, o ini
migo deefechou contra ai nOIl88l 
poeiçôe8 podero80Bcontra-ataques. 
Alguns ataquee combinados fo
ram tambem eHectuadoB entre 
Omignin e o Somme, mal foram 
repellidos pelas n088&B forças. 

Entre o Mosa e o Mosella aba
temos nos dias 12 a 18 de Setem
bro, 81 aeroplanos. inimigos e 
perdemos apenas dOIS>. 

Londres 21. - O communi
cado de Berlim, da noite, diz 
que nada ha de novo nas rren
tes de batalha. 

-.-

AmBterdam- - O cFrank!ur
ter Zeitung» Informa que. vmte 
navioe allemles, que se tinham 
retiradoa a Pedrograd, foram li
bertadoB em virtude dos trata
doa recentemente firmados .en
tre a Allemanha e o Governo 
dos .Soviets •. 

-:-
Na Palestina 

ls tropas britannieas D.I Palestina 
Londres, 20. (R.) - As forças 

britannicas na Palestina atacaram 
numa frente de 25 kilometros, 
entre Rahat e o mar, romperam 
as linhas turcas e entraram em 
Tulkeran. 

6 de Julho. Um IUbmarlno .b 
o commando do 1.0 Tenente 
Ehrenaberger afundou nO Ｎｾ＠
diterraneo d'um forta COm.boIO 
4 vali0101 vaporea com um to
tal de 15.500 toneladas. 
Um outro vapor com mais de 
5000 toneladas foi gravemente 
havariado. 

9 de Julho. Na zona septentrio-
nal 16.500 toneladas. . 

10 de Julho. Em redor da In
glaterra 17.000 toneladas. 

11 de Julho. No Mediterraneo 
5 vapores e um veleiro oom o 
total de 15.000 toneladas. 

Frente balcanica 
Salonica, 21. (R.) - Commu

nicado do exercito servio: 
.Passamos além da linha Ker

niS'l"O, EtragO'l"O, Dragojel e Po
lochke. 

Atacaram a região a oeste do 
Jordão e occupararo El-Mughier. 

O Rei de Redjaz derrotou os 
turcos em Tefile, a sudeste do 
Mar Morto. 

13 de Julho. No norte da zona 
prohibida 15.500 toneladas. 

14 de Julho. Em redor da In
glaterra 16.500 toneladas. 

Durante o dia de hontem, to· 
mamos uma dezena de aldeias 
fizemos grande numero de pri
sioneiros. 

Os habitantes da região liber
tada acolheram· nos por toda a 
parte com grande enthusiasmo. 

Os soldados naturaes da TO'l"a 
Servia, alistados á força P?los 
bulgaros, lançam fora os fUZIS e 
passam para o nosso lado». 

Communicado.. turco 
Londres, 20. (.0 Imparcial» 

- O communicado official turco 
informa: 

.Depois de terri'l"elluta o corpo 
de voluntarios tartaros occupou 
Baku». 
ｾ｡＠ frente da Palestina, acção 

JIloderada de artilharia e acti
\'idade de operações de reconhe· 
cimento. 

, -o eetor da costa o inimigo 
continua bombardeando nossas 
posiçõas de ambos os lados da 
estrada de J erusalem a J ablos •. 

-:-

! guerra no mar 
Foi ahmdado e "Dora" 

Londres, 18. (A.) - Chegaram 
a um porto irlandez os sobrevi
ventes do vapor norte-americano 
.Dora», que foi attingido .por um 
submarino inimigo. 

Ttrptdtmeuto de DlD rapor rum 
Paris, 20. (li) - O vapor .Al

mirante Chamer», que partira de 
Bizerta para Malta com um car
regamento de eavallos e de ma
terial e levando a bordo 174 ma
rinheiros e passageiros, foi tor
pedeado por um submarino alie
mão, no dia 13 do corrente. 

Faltam seis pessoas. 
O submarino não foi avistado. 

Londres. - Um communieado 
do Almirantado Britannieo diz 
que um cruzeiro auxiliar inglez 
foi torpedeado por um submari
no allemão em 12 do corrente. 
Acerescenta o communicado que 
faltam 58 tripulantes, entre elies 
8 offieiaes. 

NA BUSSIA 
Nova York, 21. - O corre

spondente da «Ass.ociated ｐｲｾｳｳＮ＠
em Tokio, translilltte o segumte 
communicado oHicial japonez, em 
data de 11 do corrente : 

.As forças japonezas e tcheque
slovenas de oeste e as de Vladi
vostok fizeram juncção em Tchita 
e concentraram-se em Irkutsk, 
para avançar em soccorro dos 
tscheque-slovenos, que operam 
na Russia européa, sob o com
mando do general Gaida». 

Londres, 21. (R.) - Commu
nicado do commando em chefe 
das forças alliadas em operações 
na Russia Septentrional: 

.Uma operação coroada de 
exito foi executada na noite de 
16 para 17 do corrente, no rio 
Dwina, por unidades navaes e 
tropas alliadas. 

Como resultado dessa opera
ção, dois navios foram afunda
dos, tres canhões capturados e 
infligidas pesadas perdas ao ini
migo». 

-:-

Campanha submarina 
" at(lío dos submarinos 

A cirra dos afundamentos re
gistrados em mez de Julho se 
mantem dentro a margem anno
tada mensalmente; 452.000 tone
ladas demonstra o balanço da 
actividade dos submarinos. 

Summando esta quantidade a08 
anteriores, o total da tonelagem 
de navios dos alliados postos a 
pique desde o começo da guerra 
se eleva a 18.707.000 toneladas. 

Damos sem commentario al
gum o extracto dos communica
dos officiaes dI! Julho : 
2 de Julho. Em redor da Ingla

terra foram destruídas 10.000 
toneladas. 

3 de Julho. No Mediterraneo fo
ram postos a pique 4 vapores 
com 15.000 toneladas. 

4 de Julho. Em redor da Ingla-
terra 14.500 toneladas. . 

16 de Julho. No Mediterraneo 
4 vapores e um veleiro; 17.000 
toneladas. 

17 de Julho. Na parte oeste do 
canal 3 vapores e um veleiro 
com mais 30.000 toneladas. 

18 de Julho. Em redor da In
glaterra 23.000 toneladas. 

19 de Julho. No Mediterraneo 
4 vapores de 16.000 toneladas 
total, que formavam parte d'um 
comboio fortemente escoltado 
- um vapor de 6000 tonela-

_ das foi gravemente havariado 
- perto da entrada do porto 
Ademas 4 pequenos veleiros. 

20 de Julho. Na zona septen· 
trional 16.500 toneladas. 

21 de Julho. No Mediterraneo 
14.000 toneladas. 

23 de Julho. Telegrammas de 20 
d. c. annunciam o afundamento 
do traneporte americano . Le
viathan. (antigo Vaterland da 
Hamburg-Ameriea Linie) de . 
54.282 to'neladas na costa da 
Islandia. 
No Mediterraneo 3 vapores e 
um veleiro com 10.000 tone
ladas. 

24 de Julho. Um submarino sob 
o com mando do Capitão de cor
veta von Nortich e Jean Ken
dorff afundou 15 vafores e 12 
veleiros com um tota de 61.000 
toneladas. Entre os navios afun· 
dados encontrava·s(j o transpor
te armado inglez «Dwinsk», de 
8.1':3 toneladas. 

25 de Julho. Na zona septentrio
nal 13.000 toneladas. 

26 de Julho. No Mediterraneo 
4 vapores com total 13:000 to
neladas. 

27 de Julho. Em redor da In
glaterra 18.000 toneladas. 

31 de Julho. No Canal la Mancha 
21.000 toneladas. 

(Dia rio Espanhol) 

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.) , 

5 de Julho. Na zona septentrio
nal 15.000 toneladas. 

A delesa dos alIewi168 diante de 81. Quentin 
Paris, 21 (H) - O correspon

dênte da Agencia Havas na fren
te britannica informa que as po-

sições em 
defendem 

• 

te de SI. 
muralha 
dadosamenl. 
inimigo. 

Os francezes I' se ･ｾｉｾＺＺＺｾ＠
porém, sobre o largo 
que vai até as Immediações 
SI. Quentin. 

A guerra neste sector é ex
tremamente dura, succedendo_ 
se os ataques de surpreza e as 
irrupções subitas. Hontem, des
enrolaram-se ｣ｯｭ｢｡ｴｾｳ＠ encar
niçados e sangrentos, em muitos 
pontos com luta corpo a corpo 
apenas a trez kilometros de St: 
Quentin. 

Os allemães cercados em gru
pos de cincoenta e cem soldados 
batem·se até o ultimo momento: 

Londres, 23 - Os alliados 
fizeram hontem novo e impor
tante avanço sobre SI. Quen!in. 

Os francezes, principalmente 
ao sul, avançaram duas milhas, 
occupando Hinacourt e Bernay, 
onde fizeram cerca de quatro· 
centos prisioneiros. Está trava· 
da violenta batalha para a posse 
de Epines Dallons, ponto em que 
dominam dois entroncamentos 
ferro viarios de Saint Quenlin. 

Cessou o bombardeio de Metz 
Amsterdam. 21 (H) - Os jor· 

naes de Berlim annunciam offi· 
cialmente que cessou o bombar· 
deio das fortificações de Metz 
pelos canhões alliados. 

Os jornaes dizem textualmen· 
te: .Durante trez dias foram 
lançados cerca de quarenta obu· 
zes sobre Metz e a terminação 
do bombardeio foi devida á ra
pida resposta dos nossos ca· 
nhões de longo alcance, Que 
impediram o inimigo de manter 
os seus canhões, do mesmo tvpo, 
nas posições que havia escolhido. 

O total das tropas uorte·ameriaanu 
embaraadas 

Washington, 21 (H) O gene
ral Pevton March, chefe do Es
tado Maior do exercito, decla
rou que haviam embarcado até 
agora, para todas as frentes, mais 
de um milhão, setecentos e cin
coenta mil soldados americanos. 

Uespanba - !Uemanha 
Madrid, 23 - Communicam 

de San Sebastian que a Alie
manha não acceitou, nem se
quer em principio, a proposta 
do governo hespanhol sobre o 
sequestro dos navios allemãesin
ternados nos portos hespanhoes. 

San Sebastian, 21 (A) Asse
gura·se que o embaixador alie
mão junto ao Governo he5pa
nhol, principe de Ratibor, em 
conversação com uma persona· 
gem importante, declarou o se
guinte: .Nunca perm1ttiremos 
que se tomem os nossos va
pores. Depois de tudo fracas-
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sar, 'pouco nos Im,.,.... ter m 
outro .,-iz cont,. nos.-

esta declaraçlo faz suppc)r 
que a Allemanha recusará todas 
as pretensões da Hespanha, es
perando-se com anciedade a 
solução que esta adoptará diante 
de um caso mais concreto. 

Boato de lalleeimento 
Nova Vork, 23 - Consta que 

faJleceu na frente occidental de 
batalha o principe Oscar da 
Prussia, filho de Guilherme li, 
imperador da AJlemanha. 

As baixas norte·amerieanas 
Nova Vork. - Informam de 

Washington que, segundo com
municados do General Pershing 
o total das baixas soffridas do 
exercito norte·americano na 
França excedem 40.000 homens. 
Neste numero são incluidos 
20.000 soldados postos fora de 
combate por causa de ferimen· 
tos leves. 

A ex·ezarina da Russia está viva! 
Copenhague. - A Corte Di

namarqueza recebeu informa
ções seguras que a ex-czarina 
Alexandra Teodorovna se en
contra actualmente em territorio 
austriaco. 

Em ndor da paz! 
Póde considerar-se fracassa

da definitivamente a tentativa 
de paz da Austria, que recebeu 
repulsa esmagadora á altura dos 
fins inconfessaveis que a dicta
ramo A chancellaria de Washing· 
ton ja deu resposta, por inter· 
medio da diplomacia sueca e 
certamente estribada nas condi
ções delineadas recentemente 
por Wilson, repelliu·a. Existin
do já as declarações de lord 
BaHour, um dos cleaders- da 
politica britannica, cuja opinião 
a esse respeito foi geralmente 
adoptada em toda a Inglaterra 
póde·se considerar a pique ､ｾ＠
osssobro a iniciativa de Vienna. 

A França deu resposta ' aos 
imperios centraes pelas palavras 
de Clemenceau : . Que querem 
os nossos heroicos combatentes 
e que queremos nos? Comba
ter! Combater victoriosamente 
ainda e sempre, até a hora err: 
ｱｾ･＠ o inimigo tiver comprehen
dldo que não ha mais transac
ção possivel entre o crime e o 
direito.-

eSeriamos indignos do gran
de destino que nos espera se 
sacrificassem os qualquer ｰｾｶｯＬ＠
wande ou pequeno, aos appe
fites e ás ambições de dominio 
que se occultam ainda nas ulti
mas mentiras da barbaria .' 

Paris. ·- Uma delegação do 
Congresso Interalliado de Tra
balhadores que se effectua em 
Londres virá a esta capital á 
entender-se com os trabalha-

''''''' .• .., ltaHa. 
Segundo ｉｮｦｯｲｭ｡ｾｮ＠ trata de 

eHectuar junto com os trabalha
dores dos imperlos centraes 
uma acção á favor do paz. 

C... sd re8pondida a •• ta IOtriae. 
Londres, 20 (H) - Affirma·se 

nos circulos politicos e diploma
ticos que, tendo sido a nota aus
triaca dirigida separadamente 
a cada Governo, é improvavel 
que os AlIiados a respondem 
conjuntamente. 

Um eommnnieado Ｎｦｦｩ･ｩｾＱ＠ anstriaeo sobre 
a paz 

Amsterdam, 20 (H) Commu
nicam officialmente de Vienna 
que embora a resposta official 
á nota do Barão von Burian 
não tivesse chegado ainda, nin
guem mais tem duvidas de que 
ella será rejeitada. -

Observa-se que o discurso do 
Snr. Balfour contem uma série 
d e conclusões falsas a respejto 
da altitude dos Imperios Cen
traes com relação ás questões 
da paz, mas que, ｡ｰ･ｾ｡ｲ＠ disso, 
o offerecimento da Austria·Hun
gria continua de pé. 

Deelara9ões de voo Hertliog sobre a paz 
Haya, 20 O. C) Retardado -

Sabe-se de boa fonte que o Sr. 
von Hertling declarou hoje que 
é possivel que um armisticio 
fosse estabeletido proximamen
te e que a AlIemanha consen
tiria em discutir o problema da 
fronteira orie\ltal. 

Noticiario 
o "Jornal da Tarde" destruido 

Porto Alegre. O "Jornal da 
Tarde", periodico desta cidade, 
foi destruido na noite de 19 do 
corrente. 

Os assaltantes retiraram tudo 
que encontraram no edificio, 
queimando os moveis, machinas 
e typos. 

O edificio não soffreu. 

DO ESTf\DO 
Dircetor da Reparti9110 das Obras Publieas 

O sr. dr. Hercilio Luz, eleito 
Vice·GovernadordoEstado acaba 
de convidar o ･ｮｧ･ｮｨ･ｩｾｯ＠ dr. 
Olavo Freire Junior para occupar 
o cargo de Director da Repartição 
de Obras Publicas. 

noticias locaes 
Bodas de Prata 

Festejaram antehontem as Bo
das de Prata o Snr. João Vogel
sanger e Senhora, recebendo 
provas de sympathia de todos os 
lados. - Nossos Parabens. 

Avisos eccleslastlcos 
Communldade evangeUca 

18 d. Trin., 29 de Setembro, ás 9'/, 
horas de manhã culto em Joinville. 

19. d. Trin., 6 de Outubro, ás 9'/, 
horas da manhã culto em Joinville. 

Kans lIIllUler, Pastor. 

Tiro de Guerra 228 
Consta que esta briosa com

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

Domingo 29 do corrente as 
6'/. horas da manhã haverá 
Grande Formatura Geral para 
toda a Compan;da; inclusive Re
servistas, banda de musica cor-. ' netelros e tambores. 

Exercicios: 
Segundas· feiras : Exercicios 

para as escolas de soldados e 
de quadros e ensaio da banda 
de musica. 

Quartas-feiras: Exercicio pa
ra as duas ·escolas e ensaio das 
band"as de musica, corneteiros 
e tambores. 

Sextas-feiras : Exercicio ｰ｡ｾ｡＠
as duas escolas e ensaio das ban
das de corneteiros e tambores. 

Domingos: Tiro ao alvo para 
toda a Companhia, inclusive os 
reservistas. 

f\NNUNCIOS 
.A. ttenção.! 

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. . 2.2 

Germano Joenck. 
Jean Knatz. 

Estrada Da. Francisca klm. 34. 
ｾｾｖｈｓｏ＠

a _ todos ｾ･ｵｳ＠ i.nquilinos que 
nao pagarao ate o fim deste 
mez, ficarão expulsos dos meus 
ｰｲ･ｾｩｯｳ＠ por falta de pagamento, 
assim como serão publicados 
os nomes destes que me devem 
ainda. 33 

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

\ 

Fumem cigarros 
c:i OLGl, 4" n. ｾ＠
;: CASTKLL6E8, I" n. .g 
':; LUIZ XV, r.óMn I: = CODENDlOORES, ... n. =
.; GIOCODl, 4" n. C'2 

ｾ＠ AUTOIOVEL·CLUB, 300 n. ã 
.; E'POCl, ... n. :. 
ｾ＠ MINISTRO, 400 n. :: 
... CUVALUUUO, li" n. ｾ＠
ｾ＠ ｂｅｉｒｾｉＡｒＮ＠ no n. =-
lt fumos ｾ＠
ｾ＠ Caporal Brasil, :;: 

Goyaoo desliado, -
Barbaeena. 

A' venda na casa 
- O 861 Naste Para Todos -

Rua 15 de Noyembro I. 7. 
Para revendedores 

pre908 de eatalago da labriea' 

Aviso 
A Companhia de Seguros de 

Vida "CRUZEIRO DO SUL" 
communica aos seus segurados 
e ao co.rnmercio em geral que, 
transfenu a sua Agencia Geral 
neste estado para o car$o do 
Snr. Paulo Livoniua, sendo 
mudada a séde desta Agenda 
em 10 de Setembro para a cidade 
de Blumenau, onde continúa á 
disposição dos seus segurados_ 

AVISO 
Communico aos meus fre

gue2es e ao commercio·em geral 
que, transferi a séde do ｭｾｵ＠
escriptorio para a cidade de 
Blumenau, onde continuo com 
as Agencias Geraes das Com-
panhias: -

CR.UZEIRO DO SUL, Seguros 
de Vida e contra accidentes' 

INDEMNISADORA, Segu;os 
contra fogo, maritimos e trans
porte. 

A. Gerencia. do Escriptorio 
esta sob a dll'ecção do Snr. 
Adolpho R. Schmalz que assigna 
minha. firma por p;ocuração. 

Flonanopolis. 32 
Paulo Llvonl ••• 
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Livraria Boebm 
acaba de receber: 

Livros escolares 
Lacerda - Geographia superior 
Thiré - Geographia elementar 

.. - Arithmetica dos Prin
cipiantes 

Rocha-Pombo - Nossa Patria 
Mariano de Oliveira - Paginas 

Infantis - Ensino Rapido 
Trajano - Arithmetica - Algebra 
Pereira - Gramma lica C. su-

perior - .. C. ele-
mentar 

Oliveira-Barreto - Cartilha 
Analitica 

Sevene - Grammatica Franceza 
fr_ Vianna Terceiro Livro de 

Leitura 
Segundo idem 
Primeiro idem 
Leitura Preparatoria 

Moreira Pinto - Historiq do 
Brazil 

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

cultor -
Hymnos Patrioficos e 

Canções Militares 

Canetas Tinteiro 
Canetas das fabricas Watermann 

Se Swan de 8$000 até 32$000 

oridade Noridade 
CilIletas Tinteiro tylograph 

Tinta para escrever 
Sardinha, 

Stephens, 
Stafford 

Tinta para copiar 
Sardinha. 

Stephens, 
Stafford 

Papel carbonico 
para machina 

Fitas Stepliens, 
13 mm, para machina. 

Todos os artigos para escola 
- Uteosilios para escrip!orio -

Tbeatro Nicodemns 
ｅ］ｰｾ＠ .... ari.o Guilh... :& .. elli=g 

Quinta-feira, 26 de Setembro 
A's 8'. horas 

CinemZl. 

Domingo, 29 de Setembro 

CinemZl. 

ｓｯｾｩｾ､ｩｬ､ｾ＠ ｄｩｬｮｾｩｬｮｴｾ＠
"União ､ｾ＠ ｬｯｩｮｵｩｬｬｾＢ＠
A Directoria desta sociedade 

tem a honra de convidar os Srs. 
socios e as suas ex mas. familias 
para assistirem o Baile oeial a 
realisar-se na noite do dia 5 de 
Outubro no Theatro Nicodemus. 
Musica da orchesta Joio Rnzanolf ki. 

Com missão da festa: 
lIIII Iliers, Palllo . ｴｬｫｾＬ＠ Carlo v. Zt h . 
N. B. Entrada. unica.mente 

para. socios! 

fOLCH, SCHRAPPE & ｃｾ＠
Joinville - Ru.a 15 de Nov_ sa 

CASA MATRIZ: CURITYBA 
fundada: leee 8.5 

OHlclnas de LitbographJa e TypographJa, 
EncadernaçAo, PautaçAo, Livros em branco 

_ CLICHÉS -

Pomada ＢｍｉｎａｎｃｏｾａＢ＠
C> 
>

CUSTA Só 1$500! 
LEIA: 

g,. 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 MINANCURA. preparado 
pelo competentissimo pharmaceutico Snr. Eduardo A. Gon-

ｾ＠ çalves, de Joinville, em todos os casos em que ella é lO 
Q prescripta, obtendo sempre os mais satisfactorios resul- ., 
ｾ＠ tados.. O 
e A Snra. D. Carolina Palhares, de Joinville, diz: ::J 
= Venho agradecer-lhe por esta forma o milagre que ()J 
C> uma só caixa da sua milagrosa «MINANCORA. 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 :f = que foi aug- Um verda- _. 
ｾ＠ mentando . deiro milagr- 3 
=- Procurei tu- o. Só quem = do: ｭ･､ｩｾｩｮ｡＠ me vê 11 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- ()J 
C> rar a marcha da a parte 

o::;.;> da doença, a bem dos r\l 
ｮ｡､ｾ＠ mais: pobres a sin-

,.,; Usei uma so ceridade -+ 
8 caixa da sua destas ex- O 
ｾ＠ «PomadaMi- pressões que ()J 
ｾ＠ 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. 
ｾ＠ Ul = . Esta pomada cura ｾｭ｢･ｭ＠ as boubas de gallinhas e '= fendas de todos os arumaes domesticos. 
= E' o grande especifico para queimaduras, toda a sorte -t, 
= de feridas e muitas doenças da pelle. r\l I 
C> ., 

3 "Embriaguez" Õ; 
= E te fieie nn-se um um Ó Tidro do "Bemedio Minutora rontra embriaguez". 

"'=' PretO 5$000. Franco de porte. Caixa 7, Joinville a E. A. Gonçalves. 
E si::o zo ez:::neclio acha-se nG.D boas pho.rrnaoiaa. 

A Pomada Minancora acha-se em toda a parte! Preço I 500 

sp.lIRrunl{ s'Up!.mJ 

O 
Ul 
• 

ｅｮＡｾＡ｢｡ｾￓｾＧ､･ｐｯｾｾｵｾｾｲｩｬｬ＠ ou ｡ｬｵｾｾ ｾＡｾ［ｾ･ｾｯ＠ com 
'e '1 ' '1 boa casa, situada na rua Im
..-al e SOCla perador, perto da Estação Estr 

no Salão Teuber_ de Ferro. 42 
Orchestra Dona Francisca. Informações n'esta redacç-' ao. 

"Zur Gemt\thlichkeit" 
Sabbado, 28 de Setembro 1918 

Baile social 
no Salão BERNER IRMÃOS. 

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

Entrada unicamente para 
os socios. 

Pela Directoria : 
JoAo Ruzanowsky, 1. secretario. 

Casa 
Vende-se uma quasi nova no 

centro da cidade, preço de oc
casião, para familia de trata
mento. falla-se na Pharma
ela Minancora. 3.1 

Rua do Principe n.O 27. 

Unndn en um terreno 
ｾ＠ ｾＮＺＺｉｾ＠ com boa casa 

e boas plantações por preço 
baratissimo. Para informações 

Frederico Erzinger, 
Estr. Mildau. 3.1 

Unnd n en um terreno 
ｾ＠ ｾＮＺＺｉｾ＠ de 102 morgos, 

situada na Rua Itinga, por preço 
baratissimo. . 3.2 

Rud_ Voos_ 

Aluga-se uma casa de mo-
rada. 3.3 

Informações n'esta redacção. 

Precisa-se pa.r? iá ､ｾ＠ U!TI 
olfiClaI do alfalatana. 

3.t Rua S. Pedro no. 36. 

Precisa-se para já _de um 
. aprendiZ para 

alfaIataria. Para ' informações 
3.2 German3 Busch, 

Rua do Norte N°. 11. 

Precisa-se de ｴｾｲｮ･ｩｲｯｳ＠ e 
serralheiros· 

2.2 Otto Bennack_ 

Creada 
acha emprego em casa de 
2.2 O. Grlmm, 

Rua do Principe n_ 47 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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