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o Brasil e a guerra 
Vai diminuindo de ｩｮｴ･ｾｳｩ､｡､･＠ a epidemia 
qoe grassa a bordo dos nossos vasos de 

guerra, em Dakar. 
Rio, 25. (A.) - O ministro do 

Exterior recebeu um telegramma 
do sr. Dankal, nosso consul ho
norario em Dakar, dizendo que 
a epidemia que grassa a bordo 
da nossa esquadra segue a sua 
marcha natural e que nada havia 
de novo, sinão os symptomas de 
que ella tende a melhorar. 

Rio, 27. São animadoras as 
ultimas noticias recebidas sobre 
a epidemia que irrompeu brutal
mente a bordo das unidades da 
Di\'Ísão Naval Brabilaira no porto 
de Dakar. O mal declinou com 
as promptas medidas tomadas e 
é de crer que desappareça de vez. 

Foi nomeado o ･ｕｬ｢｡ｌｾ｡､ｯｲ＠ iuglez 00 Brasil 
Londres, 25. (R.) - Sir Ralph 

Spencer Page foi nomeado em
baixador da Inglaterra junto ao 
governo brasileiro. 

O novo embaixador britannico 
occupava o posto de ministro em 
Copenhague. 

R ｧｵｾｲｲ｡＠ mundial 
A situação em reaumó 
A situação militar no Occidente 

não apresenta aspectos novos. 
Tudo indica que o commando 
allemão resolveu reagir e se de 
outros pontos foi forçado a recuar 
agora emprega todos os elementos 
disponiveid para manter a linha 
actua!. 

Para isso, pronuncia de quando 
em quando contra-offensivas, 
ataques de sorpreza. Assim as 
linhas britannicas foram atacadas 
"'ll diversos pontos e em Moeu
vres o ataque foi particularmente 
violento. 

Os inglezes repelliram. porém, 
todos esses assaltos e proseguiram, 
com mais lentidão, é certo os seus 
movimentos de convergencia. 

Na frente franceza, os allemães 
procuraram tambem em vão read
quirir a iniciativa e desfecharam 
um contra· ataque na ｾｉｯ＠ do 
Vesle. 

Os francez811 continnaram a 
pressão sobre 08 musiços de 
Saint Quentin e em Vailly, pre-

parando assim os elementos para 
um ataque de flanco a Chemin
des·Dames e na Picardia avan
çaram ainda mais na direcção 
de Saint Quentin convergindo 
sobre essa cidade de accordo com 
os inglezes que operam ao norte. 

No Woeuvre, os allemães vão 
recebendo reforços. O commando 
percebeu o perigo da ameaça 
norte·americana e está fortifi
cando o terreno que fica entre 
a linha de Metz e a actual linha 
da frente. 

Os allemães estão reforçando 
toda a organisação de defeza de 
Lorena. 

Na Russia, a situação ainda é 
de anarchia e hesitação. 

Os inglezes, como se sabe, re· 
ceiaram que os allemães, já senho· 
res da Finlandia, chegassem á 
Murmania e nas suas costas esta
belecessem estações de submari
nos. Ao demais, os proprios 
Soviets da Murmania, mais seno 
satos, pediram o auxilio do En
tente. Por isso, os inglezes dás
embarcaram tropas na Murmania, 
tomaram Archangels e parte da 
estrada de Kola e avançam para 
o sul, de accôrdo com a popu· 
lação loca!. 

Para tirar qualquer aspecto de 
occupação a eRsa expedição, todos 
os paizes Alliados enviaram con· 
tingentes, que cooperam com os 
inglezes. 

No Oriente, a situação torna-se 
ainda favoravel aos Alliados. Na 
Macedonia, as tropas colligadas 
obtiveram novas victorias. Os 
Franco·Servios atrav«)ssaram o 
Cerna e avançaram 70 kilometros, 
cortando a estrada de Uskueb, 
base das communicaç1Yes dos 
Imperios Centraes para Bulgaria. 
Os Anglo-Hellenos progrediram 
no Vardar. 

Na Palestina, os inglezes avan
çam pelo valle do Jordão e do
minam parte da região do Tauros. 
Chegaram a Nazareth já as pri
meiras patrulhas da cavallaria 
britannica. Numa nova batalha, 
dispersaram os exercitos turcos e 
fizeram 18 mil prisioneiros. 

Na lII:acedoata 
Londr .. , 25. - As ultimas in

formações recebidaa da M.acedo
nJl annunciam que OI alliadoa 

continuam a avançar numa frente 1- Ã lIuerra no mar 
de 20 milhas, perseguindo insis- U . • 
tentem ente o inimigo. Faltam 61 tnpnlaotn do nUlo "Boa· 

O primeiro e o segundo. exer- ventura" 
cito servio encontram·se Já em Washington,25.(<<OImparcial.) 
Prilep, emquanto a sudeste as - O Ministro da Marinha com
forças britannicas, depois de ha- munica que faltam ainda 61 tripu
verem occupado Doiran, avança- lantes do naviÇ> americano .Boa
ram para o norte, passando além ｶ･ｮｴｵｲ｡ｾＬ＠ afundado na sexta-feira 
de Kara·Giler. A leste do lago, ultima por um submarino alie
fortes destacamentos servios to- mão na costa da Hespanha. 

-:-
maram uma posição entre o passo 
de Démir-Kapor e Krivolak, pro
tegendo assim a passagem do A ｳｩｴｯ｡ｾ｡ｯ＠ dos Imperios Centraes 
Vardar pelo grosso da cavallaria. O diseurso do Chanteller allemilo no 

& artilharia vai abrindo cami- Reiebstag 
nho em campo aberto até Lipa- A d 25 H N 
K li! d . bt' mster am, . ( .) - o seu 

a am, ｾｮ＠ e os servI?s o. Ive- discurso pbrante a Com missão 
ram uma Importante ｖｬ｣ｴｯｾ｡Ｌ＠ to- rinci aI do Reichstag, o Conde 
mando de assalto o masslço de ｾ＠ ｒｾｴｊｩｮｧ＠ Chanceller do Im
Drtewsk1a

d
· qUpeilé a grande defeza p:rio nllemão, atacou severamen-

na ura e r ep. b 
Por outro lado os italianos I te a cEnt.ente. e ver ero.u os ter

a oderaram·se da importante alo mos do dIscurso pron,?nClado pelo 
ｴｾｲ｡＠ de Shiobisth, o que dá um sr. Clemenceau, a 1, do corren
magnífico ponto de observação te, no ｓ･ｮｾ､ｯ＠ ｦｲ｡ｮｾ･ｾＮ＠

ara toda a região de Silicha. Ao termmar a cntlca ,aos G.o-
p vemos da «Entente. e as afflr-
ｏｾ＠ franco· gregos ｾｨ･ｧ｡ｲ｡ｭ＠ a mações dos seus estadistas, de

Gurmcht, a poucas milJ;las a oeste clarou o Conde de Rertling que 
do Vardar. - (cCorrelO.). cO inimigo não romperá a mu

ralha de ferro que constrnimos 
na frente occidental •. Conuuunieado ioglez da SaJoniea 

Londres, 27. - Diz o commu
nicado inglez da Salonica : 

A cavallaria e a jnfantaria in
gleza continuam a avançar so
bre o territorio bulgaro. 

As tropas anglo· gregas mar
cham em direcçi'ío dos montes 
de Belastiza. tendo attingido Dzu
ma e Obasü. 

Na Palestina 
Conuunnieado da Palestina 

Londres, 25. (H.) - Commu
nicado da Palestina: 

cAs nossu tropas perseguem 
o inimigo, ue está batendo em 
retirada para leste do J ordão, e 
approxima·se de Amman. 

Ao norte desta estação, as for
ças arabes infligiram importan
tes damnos na via ferre a utili
zada pelo inimigo. 

Outras forças arabes fazem pres
são sobre o inimigo, que se re
tira em direcção ao norte de Ma
lIan. 

. <? numero total de frisioneiroB 
attinge agora a 40 mi , aendo de 
265 o de canhões capturados. 

-:-

AnaJysou em seguida o ehan
celler do Imperio os resultados 
até agora obtidos pela Allema
nha, com a campanha submari
na que emprehendeu, e affirmou 
«que os submarinos continuam 
a desempenhar, com segurança 
e efficacia, a tarefa que lhes foi 
confiada.. E como consequencia 
dessa ceIficacia. da campanha 
submarina, julga o Conde de 
Hertling, que chora virá em que 
o inimigo se mostrará disposto 
a terminar a guerra •. 

Antes, porém, da chegada dessa 
chora., o Chanceller aconselha 
ccalma e resoluç o •. 

.0 nosso uni co fim - accres
centou - é o de p!,:oteger a nos
sa patria, a sua liberdade a nossa 
liberdade de movimento. 

O Governo deseja tão só mente 
trabalhar pela nação. Espera, pois, 
que a n çi'ío o apoie. 

Quanto aos novos problemas 
internos, diz o Chanceller que se
rão estudados e examinados de
pois da guerra •. 

A proposito da creação da Liga 
das Nações, repetio o Conde Rert
Iing a declaração que fizera a 21 
de Fevereiro deste anno, favora-
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vel ao desarmamento geral e á 
arbitragem obrigatoria. 

Tambem a liberdade dos ma
res figwrou no discurso do Conde 
de Hertling. 

Declarou o Chanceller que nAo 
variaram os pontos de vista da 
Allemanha a esse respeito, e disse 
que o Governo imperial ctem 
consciencia perfeitamente clara 
relativamente á protecção que 
deve ser dispensada ás pequenas 
nações». 

E 'pera que todos os paizes do 
mundo se esforcem em estabele
cer a Liga, para cuja forma
ção a primeira e mais impor
tante das condições seria ca ,on
tade sincera de cada um desses 
paizes de incutir no animo de 
todos sentimentos favoraveis á 
paz e á justiça». 

Declarou finalmente o Conde 
de Hertling que ô Governo ger
manico está firmemente resolvi
do a fazer adoptar pela Dieta 
Prussiana, o c bill. das reformas 
politicas, inclusive a lei eleitoral. 

Fala o IiDÍsttrio ron Hiotze 
Amsterdam, 25. - Telegra

pham de Berlim para esta ci
dade. 

cO secretario dos ' egocios Ex
trangeiros, von Rintze, falando 
hoje perante a com missão prin
cipal do Reichstag, referiu·Ee á 
ultima nota pacifista do gover
no de Vienna e declarou que o 
governo allemão acreditava não 
ter chegado ainda o momento 
apropriado para t-aes appellos de 
paz, nsto que os aIliados esta
vam dominados pela idéa da vi
ctoria •. - (Havas). 

(Extrahidas do serviço tele
graphico da imprensa do Rio, 

ão Paulo e Curityba.) 
Combatt entre o iogleze e os allemães 

Londres, 25 Informa o com
municado da noite, do marechal 
sir Douglas Haig: 

c Travou-se viva luta local hoje 
de manhã, nas visinhanças de 
Silency. 

A aldeia foi occupada pelas 
nossas tropas, que ali fizeram 
certo numero de prisioneiros. 

O inimigo lançou de manhã 
dois contra· ataques sobre as 
nossas posições, a noroeste de 
Fayet, sendo ambos repellidos 
pelo nosso fogo de fu zilaria e 
metralhadoras, com grandes per
das para o inimigo. Um terceiro 
ataque, pouco depois, foi tam
bem completamente repellido. 

que as atacou durante a noite. 
Outro forte destacamento ini· 

migo tomou pé, pela madruga 
da em um dos nossos postos 
avançados nas visinhanças de 
Moeuvres, mas foi dali expulso 
logo depois por um contra -ata
que.' - (Havas). 

O aIIemiles retonqoistam Pontroet e 
Growort 

Nova Vork, 25 (A) - Segundo 
o communicado allemão aqu i 
publicado, as tropas do Kaiser 
reconquistaram na linha de 
Epehy as povoações de Pon
truet e Grocourt. Os communi
cados alliados nenhuma modi
ficação apresentaram, entretanto, 
nesse ponto, mantendo as nossas 
tropas as primitivas posições que 
haviam occupado. 

b frente de aint Qoentin 
Nova Vork, (A) - No novo 

assalto emprehendido pelos an
glo-francezes na frente de Saint 
Quentin os francezes se apode
raram do contra-forte de Dallon, 
a sudoeste da cidade de Forti, 
posição conhecida pelo nomeode 
collina Redonda e da aldciola 
de Franceilly Selency, emquanto 
mais ao norte os britannicos 
conquistaram terreno a oeste de 
Fayet e limparam os bosques a 
este de Fresnoy, abrindo passa
gem atravez de Pontruel. Estão 
agora sómente a 3 . de milhas 
da curva do canal de SI. Quen
tin, que constitue o baluarte da 
parte vital da linha de Hinden
burg Em torno de Pontruet 
foram capturados centenas de 
prisioneiros. 

A luta contíuua ao longo da 
crista situada entre Pontruet. 

No le le 
Nova Vork, 25 - Telegram

mas da França, informam que 
os allemães atacaram hontem de 
manhã cedo as posições franco
americanas ao norte do Vesle, 
na região de Glennes, fazendo 
uso, em vasta escala, de gazes 
asphyxiantes. 

O inimigo conseguiu avançar 
uns duzentos metros e attingir 
um ponto das linhas alliadas, 
mas foi logo em seguida repel· 
lido por um contra·ataque. 

Os allemães soffreram perdas 
muito pesadas e deixaram nas 
mãos dos alliados 54 prisionei· 
ros, incluindo dois of!iciaes in· 
feriores e oito metralhadoras. 

Commooicado britannieo 
Londres, 27 - Diz o !leguinte 

o communicado official forneci· 
do á imprensa pelo marechal sir 
Douglas Haig: 

Durante a noite levamos a 
effeito varias acções locaes com 
exito nas immediações de Ar
leux a noroeste de La Bassée 
e a 'sudeste de fleurbaix. 

Avançamos a nossa linha nes· 
ses pontos e fizemos diversos 
prisioneiros. 

Hoje às cinco e meia horas 
da manh ã os inglezes assumi · 
ram a offensiva na fren te deante 
de Cambra i. A ba ta lha desen
volve·s e com exito para nos. 

OUensira dos franGo·americanos na re· 
giao das ilrgonnes e na Cbampagoe 
Paria, 27. (Official) - Os franco

americanos iniciaram uma grande 
offensiva na região das Argonnes 
e na Champagne, sendo a mais 
extllnsa linha de ataque simulta· 
neo da actual guerra. 

08 norte· americanos atacaram 
á direita e os francezes á tlsquer
da. A linha de ataque compre· 
hende umS! extensão de 40 mi
lhas e vae desde Suippes até o 
Mosa, travando-se a luta em to
da a floresta das Argonnes, ao 
norte de Verdun e nas regiões 
de Massiges e Tahure. 
. O ataque na Champagne es· 
ｴ･ｮ､･ｾｳ･＠ de Souain a Ville·sur
TOUl'be, e nas Argonnes vae desde 
a floresta até a margem direita 
do Mosa, comprehendendo uma 
distancia de 80 kilometros. 

A' noite as noticias informa
vam que o avanço em toda a 
frente variava entre 7 e 8 milhas, 
tendo sido tomadas Varennes, 
Montblainville, Vauquois, Chepy, 
Maloncourt, BertL.incourt, Mont
faucon, Guis)', Nantillois, Sept· 
sarges, Dannevaux, Gerecourt e 
Drillancourt. 

Sebutian qu. 
intervenrylo da 
mAi, o gabtatte aaoed.eu , 
meS8a da AIlemanha que Ie IlOJIl. 

prometteu entregar á Helpanha 
sete vapore8 dOI que 8e achazn 
internados n08 pOrto8 do Reino 
contrahindo compromis80 formai 
de respeitar n08 mesmos vapo. 
res a bandeira hespanhola d88de 
que elles se occupem exousiva
mente do commercio hespanhol. 

Nallfragio de uma Ganhoneira IDeei 

ova York , 25. (A.) - Tele. 
grammas de Christiania confiro 
mam o naufragio da canhoneira 
sueca «Checo», por ter batido 
numa mina submarina allemi, 
accrescentando que a sua tripu. 
lação- foi salva, faltando apena8 
19 homens. 

O local de desastre está sendo 
percorrido, realizando-se com re
gularidade os trabalhos de salva
ção. 

No Brasil 
A infloenza bespanbola na Babia 

São pouco tranquillisadoras as 
ultimas noticias insertas pelos 
jornaes e com procedencia de 
Bahia, de já estar aUi grassando 
a influenza hespanhola, contan
do-se em toda a cidade de S. 
Salvador nada menos de 700 casos 

O caracter quasi fulmi nante 
desse morbus, que a nossa ma· 
rinha de guerra roubou preciosas 
vidas em poucos dias e a facili· 
dade que encontrará de urna 
incursão em nosso paiz, dada a 
frequencia dos portos nacionaes 
por navios procedentes da zona 
infectada, aconselham a que nos 
ponhamos de sobreavizo, pois si 

Nom proposta de paz? irrompeu na Bahia quando a 
Paris, 28. - O «L'Homme Li- suppunhamos confinado ao fóco 

bre., orgam do sr. Clemenceau, européu, é mui de receiar o seu 
diz que naturalmente os aUiados rapido alastramento si providen
vão trocar impressões antes de ciall celeres e energicas não forem 
responder a proposta de paz feita tomadas para impedir a invasão 
pela Bulgaria. em nosso Estado. 

Até lá, accrescenta o orgam Com effeito as communicaçõlls 
parisiense, as operações continua· com o exterior sendo hoje fre
rão, tanto mais tendo sido a sorte quentes e rapidas, quer por via 
de nossas armas que produzio tal terrestre, quer pela maritima, 
resultado. Não é possivel suspen-I estaremos mui expostos si não 
der as operações victoriosas dos se tratar logo das medidas a que 
exercitos alliados, antes de qual- commumente se recorre, em taes 
quer resolução definitiva. circumstancias. 

Pequenas noticias 
Os vapores aJlemaes nos portos da 

Hespaoba 

- Pelo governo federal, afim 
de impedir a propagação da "in· 
fluenza hespanhola" no paiz foram 
tornadas as seguintes resoluções: 

Um ataque de surpresa ten
tado pelos allemães, muito cedo, 
a leste de Epehy, foi egualmente 
sustado. Ficaram muitos cada
veres de allemães, deante das 
nossas posições. As nossas tro
pas repelliram, a sudeste de 
Inchy, um detacamento inimigo, 

Esta manhã, ás cinco horas e 
vinte minutos, as nossas tropas 
atacaram o inimigo numa frente 
de grande extensão, ao sul do 
rio Sensée. 05 primeiros rela
tarias da batalha dizem que as 
nossas forças fazem progressos 
satisfactorios. 

Londres, 25. - O secretario 
dos Negocios Extrangeiros da Al
temanha v. Hintze, declarou hoje 
no Reichstag, que o governo ai: 
lemão havia accedido em entre
gar a Hespanha um navio teu
tonico dos que estão internados 
nos. portos desse paiz, por cada 
naVlO hespanhol que fosse tor
pede.ado pelos submarinos ger
mamcos. - (Havas). 

Londres, 24. (A.) - Despachos 
telegraphicos procedentes de San 

1.0 Telegraphar para os in
spectores de todos os portos re
c?n:meIl;dando o maximo rigor e 
vlgllanCla em relação aos navios 
que tocarem em portos hespa
nhoes; 

2.° Ordenar a um inspector do 
porto de Recife que embarcasse 
no vapor "Gamara", que ali che. 
gará a 28, procedente de Dakar, 
e viesse até ao Rio, observando 
o que se passa a bordo e tomando 
informações sobre a molestia ; 

3.° Prohibir que desembarquem 
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OI p8llageirol em _alho, dllCbl 
que o navia tocou em porto 
infeccionado, bem como que o 
navio encosta aOI Olies; 

4.0 por de obaervaçllo 08 pas· 
sageiros em ｰｾｲｾＰＸ＠ a que se 
destinarem e eXIgIr que declara· 
rem onde vão residir ; 

5. o Pôr em oondições de reoeber 
muitos doentes, sem demora, o 
lazareto. da ilha Grande, que será 
visitado, na proxima semana, pelo 
sr. ministro e pessoas superi0r 
da Saude Publica; 

6.0 O governo examinará a 
conveniencia de ser declarado 
infeccionado o porto de Dakar. 

Tiro de Guerra 228 
Na escola de soldados desta 

patriotica corporação matricula · 
ram-se mais os seguintes atira
dores : Gastão Douat, Francisco 
de Arruda Camera junior, Cezar 
de Carvalho, Antonio Ephigenio 
Lemos, Alfredo Beck, João Alves 
Machado, Agostinho Pereira, Jo
sé Alves de Limas, João Paulo 
da Cunha, Demetrio Curvello e 
João Baptista de Carvalho. 

Exercicios: 
Segunda-feira: Gymnastica e 

esgrima para as diversas escolas 
e ensaio da banda de musica_ 

Quarta-feira: Exercicio de in
fantaria em ordem unida e dis
persa para as diversas escolas 
e ensaio das bandas de musica, 
corneteiros e tambores_ 

SeKta-feira: Theoria, nomen
clatura do fuzil e do cartucho 
modelo 1908, do equipamento, 
abarracamento, instrumento de 
sapa etc. para as diversas es
colas e ensaio da banda de cor
neteiros e tambores. 

Domingos: Exercicio de tiro 
ao alvo para todos os atiradores 
desta Companhia, inclusive re
servistas_ Para os oxereieios aos do
mingos os atiradores deverão apresentar
so tom as respeetivas eadernotas de tiros. 

Os exercicios nos dias uteis 
começarão ás 20'/. horas e aos 
d,omingos ás 6'/, horas. 

SPORT 

Foot-BaU -
Athletlco versus 7 de Setembro 

Conforme estava annunciado reali
zou-se, domingo p. findo no 'campo 
do l'America", o ｭ ｡ ｴ｣ｨＭ ｡ ｾｩｳｴｯｳｯ＠ dis
putado entre as equipes do "Athletico" 
e "7 de Setembro", sahindo victoriosa 
a do "Alhletico" pelo score de 3: 1. 

-'-

A Directoria dO- "Americano" deli
berou realizar todos os dias desta se
mana, treinings para os jogadores da 
mesma sociedade no campo á rua 
Imaruhv, devendo quinta-feira proxi
ma, haver um match·treining entre as 
equipes do "Americano" e "Alhletico". 

Avisos ecclesiasticos 
Communldade evangeUca 
19. d. Trin., 6 de Outubro, ás 9'/2 

horas da manhã culto em )oinville. 
20 d. Trin., 13 de Outubro, ás 9'/2 

horas de manhã culto em )oinvilie. 
Bapttsados: Max, f. d. Albert Züge. 
Casados: Carl Neitzel, Eslr. da Ilha, 

com CaroUna Hol!, nase. Schrõder, 
Ellr. da Serra; 0110 Rlekholf, Cam. 
Paraly, com Lulse Elehholz, nale. AI. 
breehl, Cam Oulger Novo. 

Fallecidas: Alice Leve, nasc. Schwo· 
chow, Rua dos Urlos, na Idade de 26 
annos; Anna Wichert, Rua 15de Nov., 
na idade de 42 annos. 

Kan. lIItUler, Pastor. 

"N NU NelOS 
Aviso 

A Companhia de Seguros de 
Vida "CRUZEIRO DO SUL" 
communica aos seus segurados 
e ao commercio em geral que, 
transferiu a sua Agencia Geral 
neste estado para o cargo do 
Snr. Paulo LivoniuB, sendo 
mudada a séde desta Agencia 
em 10 de Setembro para a cidade 
de Blumenau, onde continúa á 
disposição dos seus segurados. 

AVISO 
Communico aos meus ｦｲｾﾭ

guezes e ao commercio em geral 
que, transferi a séde 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 transe 
porte. 

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

Florianopolis. 33 
Paulo Livonius. 

I.] t;] 

Fumem cigarros I Q OLGA, 400 n. g;:' 

"" CA.STELLÕES, 300 rs. 3 
'" <>- LUIZ XV, l.áOO rs ｾ＠
'" .." COMMENDADORES, áOO ri. Si-= 
ao- GIOCONDA, 400 r8. = 
"" AUTOMOVEL·CLU8, 300 rs. ｾ＠!!:! 

.!!'! E'POCA, 300 rs. :. ao 
RI MINISTRO, m rs. g Co:> ... C,ulVUDlNUO, 500 rs. ｾ＠
:= 8EIRAMAR. ｾｏｯ＠ rs. ｾＮ＠0= 
RI 

Fumos =- ｾ＠

E '" '" Caporal 8rasil, =-Co:> 
Goyano desfiado, 

!=' 

8arbacena. 
A' venda na casa 
- O SÓ) Nasco Para Todos -

nua lá de Jmmbro n. 7. 
Para revendedores 

proços de ｾ｡ｴ｡ｬ｡Ａｊｯ＠ da ｦ｡｢ｲｩｾ｡Ａ＠

s 
O 
O 

Bicos para mamadeira 
e chupetas 

de todas qualidadés 
encontram -se na \ 5.3 

Pharmaeia DeUtseh. 

｢ｾｮｨ｡＠ rorfada 
livre em casa, no Carlos Sellneider, 
Telefone 37. 10.8 

ｓｯｲｩｾ､ｩｬ､ｾ＠ ｄｩｬｮｾｩｬｮｴｾ＠
"UniDO ､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 exmas_ famílias 
para assistirem o 8aile ｳｯｾｩ￭｜Ｑ＠ a 
realisar-se na noite do dia 5 de 
Outubro no Theatro Nicodemus. 
Musica da orchesta João Ruzanowski. 

Commissão da festa: 
Paulo Mim, Paulo Mielke, Carlos v. Zeska. 
N. B. Entrada unicamente 

para socios! 

Kino Salão Berner 
Domingo, 6 de Outubrb 

CinemZl. 
Fil:m.s sensao1onaes. 

I:S 
P 
O .... 
O 
I:S e 
• 

Procura-se ､ＭＺＧｲＺ｡ｰｾｾ｡ＢＺＺｾ＠
viço de pedreiros e cantoneiros. 

Para Informações 6.1 
R. Burghardt, Mafra. 

Precisa.se ｰ｡｟ｲｾ＠ já ､ｾ＠ u!1l 
o(fleJal de alfaIatana. 

3.2 Rua 5_ Pedro no. 36. 

Precisa.se para já de um 
aprendiz para 

alfaiataria. Para informações 
3.3 Germano Busch, 

Rua do orte N°. 11. 

Precisa· se ｰｾｲ｡＠ fóra de ]oin-
vllle uma moça 

ou professorà para ensinar 
portuguez a 3 ereanças e um 
rapaz para serviços leves. 

Informações na redacção. 3 .1 

Precisa-se 
de uma criada. 3.1 

Rua Brusque no. 9_ 

Precisa.se de uma t?rlada 
para serviço leve. 

3.1 Adolpho Czernay. 

Precisa-se 
para já de uma boa criada. 
2. 1 Rua Cruzeiro n. 4. 

B él t él t él fá, ｾｾｾＺＬＢ＠ ＡｾｾｾＡｾ＠ ｾｾ､Ａｬｬｾ＠ ＬＬｾＬＺＺ､ｾ［Ｇｾ［Ｚ［ＺｾＬｮ､ｾＧ＠ ｾｾ＠
recommenda 3.1 Dommgo, 6 de Outubro casião, para família de trata-
Roberto Schmidll·n. C."nntmZl mento. Falia-se na Pharma-

］ＭＭＺＭ｟Ｍ］ＭＺＭ［ＺｾＺＧＺＧＺ［［ＺＺＧＺＮＺＢＢ＠ __ I ela Mlnaneora. 3.2 

Vende-se 

um a.utomovel 
de d ous assentos 

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

ｅｮｬｬＧｾ＠ nÓS, ｐｾ､ｾｾｩｾｩｬ＠ Rua çlo Principe n.O 27. 

Sabbado, 5 de Outubro ｕｾｮ､ＲﾷｓＲ＠ ｾｾｭ＠ ｴｾｾＺｾｾｳｾ＠
:Baile social e ｢ｯｾｳＮ＠ plantações por preço 

no Salão Teuber. barahsslmo. Para informações 
Orchestra Dona FrancI·sca. Frederico Erzlnger, 

Estr. Mildau. 3.2 

• Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Colonia Partieular Rio do 
Peixe "Cruzeiro" 

ESTAÇÃO PERDIZES 
Municipio do Cruzeiro, Estado 

de Santa Catharina 
Vendem'se 2400 lo tes colo· 

niaes de 242000 qm cada um, 
s ituadas entre as estações Rio 
Bonito e Perd izes, ficando ao 
longo da Estrada de Ferro Rio 
Grande-São Paulo qua tro nu· 
c1eos coloniaes denominados 
BeUa Italia, . B Dto, Quinze de Nonm· 
ｾｲｴＬ＠ e no Municipio de Campos 
Novos, Ptrdin . 

Coloaia Augusto loureiro 
Municipio de Palmas, Estado 

Paraná 
Vendem·se 1000 lotes colo

niaes de 242000 qm cada um, 
s ituados á margem direita do 
Rio Iguassú, dista nte da futu rosa 
cidade Porto da União apenas 
duas horas de viagem a gazo· 
lina e ligados a uma grande 
zona já colonisada. 

Colonia Concordia 
Municipio União da Victoria, 

Estado do Paraná 
Vendem·se 200 lotes coloniaes 

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

As terras das colonias R io 
do Peixe, Augusto Loureiro 
e Concordia. são riquissimas 
em madeira de lei, malta 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 Rio 
do Peixe (Estação Perdizes) 
mageam a via ferrea numa ex· 
tensão de 60 kilometros mais 
o menos. 12:3 

Preços e condições não des· 
agradarão aos compradores. 

Mais informações poderão dar 

fOLClH, SCHRAPPE & ｃｾ＠
Joinville - Rua 15 de Nov. 9:; 

CASA MATRIZ : CURITYBA 
fundada: leee 8.6 

Offlclnas de Llthographla e T;ypographla, 
Eneadernaçllo, Pautaçllo, Livros em branco 

CLICHÉS -

11) 
Cl) 
e... 

ｾＮ＠ MINERVINll .$-

IMPORTANTEI LEIA!!! 

.9 O importante industrial Affonso E. Varella , Rua 
O Ipyranga Nr. 27, S. Paulo, diz: M' 

C1l -Minha esposa soffreu 3 annos, usando afamados C 
f remedios e medicas de fama a trataram tambem, de 3 
e... inflamações uterinas com symptomas subjectivos va · O .- ｾ＠rios; acabando por submeltel·a a uma operação, com ro 
11) exito. Mezes depois. esses meSll10S symptomas e o OI 
(j mesmo martyrio reappareceram ColO intensidade. Novos 
ｾ＠ tratamentos; porém, com pouco ｲ･ｳｵｬｴ｡ｾｯＮ＠ A ＮｐｾｯｶｩＮ＠ O 
Cl) dencia, talvez, fez que uma senhora dahl, em vIsita a C 

o::" minha casa, aconselllOu a sua preciosa eM I N E R . 
V I NA>. Procurei aqui, não a achei; rr.andei·a vir 

e... dahi pelo correio. No fim de 6 vidros, sentia·se seno 
O sivelmente melhor; depois do 15. vidro perfeitamente 
a.. curada! ｈｾ＠ 5 mezes tem passado divinamente. Seria 
11) milagre talvez? 

Q 
c:r 
Co) 
ro 
OI 
OI 
O 
OI O E' a nudez da verdade, e assim sendo, julgo um 

'"O sagrado dever o meu reconhecimento que será eterno>. a.. 
ｾ＠ O 
O 
(j 
<:) 

O Snr. LUIZ FLEIT, Estrada D. Francisca. kil. 19, C 
Joinville, diz' M' 

Oeeassião 
excelleA4€ para quem quer apro. 
veitar a alta no preço de ma. 
deiras. 

1 serra horizontal com ar. 
mação de ferro, 

1 machlna para cepilhar 
taboas, 60 cm. de largura, 

1 Idem para esquadreiar 
taboas, 

1 apparelho para afiar 
faccas de cepilho, mechanico, 
tudo em optimo estado e com 
todos pertences, ven de por preço 
moderado e em co ndições vanta· 
josas, o proprietario 1 

Jorge WoU jr" Jaraguá, 

AIbUDlS de Poesias 
recommenda 

c. w. Boehm. 

t 11) 
(j 
<:J
C 
Cl) 

-Tenho o prazer de lhe partecipar que minha ro 
senhora usou a sua - M i n e r v i na > para doença ｾ＠
que ha muitos annos vinha soffrendo, sem achar um Agradecimentos 
remedio que lhe fizesse proveito, apezar de ter pro· ro 

O 
"O 

curado todos ｯｾ＠ recursos medicas. Depois de 9 vidros. 3 F amilia s L eye e Schwochow 
encontra·se perfeitamente ｣ｵｾ｡､｡Ｎ＠ profundamente feridas, agrade. 

m cem a todas as pessoas que lhes 
na escriptorio na Estação Per· 
dizes Snr. Otto i'bltr; no Escrip· 
torio no Porto União Snr. Emilio 
Wo.nderliã e no escriptorio Cen- 11) 

trai em Porto Alegre, Rua Sete .g 
de Selembr. N° 109, os quaes O 
lambem estão atrtorizados a con· ｾ＠
Iractarvendas de loles coloniaes. 

Acceite os meus agradecimentos por esse motivo auxiliaram no doloroso transe 
11) e peço· lhe publicar este . para uso das senhoras que 3 por que acabam de passar peio 
(j soffrem.> ro fallecimento da sua inesquecivel 

N filha, irmã, esposa e mãe, e 
ro a todos que accompanharam a 
ｾ＠ querida fallecida á sua ultima 

O 
e... 
O 

Todas as doenças do utero, ovarios, hemoptyses, 
hemorrhoidas de sangue, hemorrhagias, regras irregulares, 
curam· se com a afamada "Minervina". 

---_.- --
Acha·se em toda parte. Preço 4$500. Duzia 40$000; C 

pelo correio mais 2$000. E. A. Goncalves, Caixa Postal 7, ｾ＠
Joinville e em todas as casas de atacado desta praça e 

morada. . 

Vende-se 
ou aluga·se um 'terr e n o com 
boa casa, situada na rua Im· 
perador, perto da Estação Estr. 
de Ferro. 4.3 

Informações n'esta redacção. 

"endc-se 
um terren o de 1'. morges 
com casa de morada, ranchos 
etc., proprio para negocio, por 
preço baratíssimo. 25.13 

Informações n'esta redacção. 

(!) nos depositarios A. llaptista & Cia, Joinville e Mafra. Q 

·seSOJOIOP seJHaJ VHn3 i sazaw Z wa sep!oqJJowaq 
Vende-se I Unndn·sn um terreno 

. ｾ＠ ｾ＠ ｾ＠ de 102 morgos, 
um chão de casa, Situado situada na Rua Itinga, por preço 
na Rua Alberto. 8.7 barat issimo. 33 

Informações n'esta redacção. Rud. Voos • . 
Vende-se ｾｬｯ､･ｬｯｳ＠ para ｴｲ｡｢｡ｬｨ｡ｾ､･＠

uma machina de escrever serra mechaOlca, 
em bom estado. e desenhos para bordar 

Informações nesta redacção. em casa de U. W. Boebm, 

Annuneio 
A viuva d. Isabel c os filhos Maria 

e Jo sé agradecem a todos os amigos 
e parentes que acompanharam á ulti· 
ma morada a alma do seu querid o 
marido e pae 

Fellppe Benlnclo Soares 
e convidam ao mesmo tempo para 
assistir á missa de setimo dia que 
será cele brada na matriz desta cidade 
ás 7'/, horas da manhã do dia 7 do 
corrente. 2. 1 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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