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Em torno da paz 
As ultimas noticias chegadas 

pelos jornaes são tão contradi
ctorias que é absolutamente im
possivel formar-se uma opinião 
sobre a actual situação. Falta 
ainda a co n fi r ma ç ão o ffi cial 
de qualquer das noticias sensa
cionaes que ultimamente emocio· 
naram todo o mundo. Parece que 

, em tempo nenhum durante esta 
guerra se mentiu tanto corno pre
sentemente. Damos em seguida 
as noticias mais interessantes, sem 
entretanto assumir responsabili
dade qualquer pela sua authen
ticidade. 

-:-

A resposta de Wilson em Berlim 
AITlsterdam.7 - Telegramma 

official de Berlim. de hontem, in
forma ler chegado áquella ca!1ital 
a resposta do presidente Wilson, 
sobre o armislicio. cu ia nota se
ria dada a publicidade, á noite. 

Os delegados allemiles atravessam il liuha 
britauuica 

Londres, 7 - O eDaily Ex · 
press . diz que a commissão de 
delegados da AlIemanha autori
zados de discutir com o mare· 
chal Foch os termos do armisticio, 
atravessou a li nha britannica e 
será recebida hoje pela manhã 
pelo generalissimo dos alliados. 

O marechal Foch, receberá os 
delegados allemães em compa· 
nhia dos membros da Junta do 
almirantado brilannico. 

O «Dailly Express> adianta 
que de accordo com a opinião 
gera l, o armis ticio será assigna
do por lord Milner, membro da 
commissão de guerra que a in da 
se acha em Paris, onde tam bem 
se enco nt ra lord Curzon. 

Rio, 7 - (Urgente) -
Telegram.ma recebido á 
ultima hora de Londres, 
uotlcla que 101 hoje, ás 
onze horas, asslgnado 
o armlstlclo entre os 
palzes aUlados e o Im
perlo aUemAo. 

Um manifesto do marechal Hiodeoburg 
Amsterdam, 4. (H.) - Os jor

ｮｾ･ｳ＠ de Berlim publicam um ma
mfesto do marechal Hindenburg 
dirigido a todos os allemães. Nes
pe documento, entre outros tre-

chos, encontra·se o seguinte: .A 
nossa honra e a nossa liberdade 
estão em jogo. Seremos invenci
veis se permanecermos unidos •. 

Os "Juukers" ainda querem salvar os 
lIobouzollorns organizando a deleza 

suprema 
Londres, 3. (Especial) - (Re

tardado) - Noticias de Amster
dam dizem que os .Junkers. al
lemães fazem o esforço supremo 
para salvar a dynastia Hohen
zollern e prolongar a resistencia 
do Imperio. A Camara dos Se
nhores da Prussia proclamou por 
unanimidade de votos a sua fide
lidade aos Hohenzollerns. 

Os elementos conservadores ap
provaram as medidas tomadas 
para se mobilizarem todos os re
cursos disponiveis e necessarios 
á defeza su prema da patria ; ao 
mesmo tempo pediram ruptura 
immediata de todas as negocia. 
ções de paz e a renovação da 
campanha submarina sem res
tricções. 

Boatos de abdicação do Kaiser 
Londres, 4. (A.) - Correm boa

tos em Amsterdam que o Kaiser 
abdicou, refugiando.se na Hol
landa. 

o Armisticio 
New York, 8. (R.) - Ainda 

não se teve confirmação oHieial 
da noticia da assignatura do ar
misticio entre os alliados e a Al
lemanha. 

As agencias telegraphicas, po
rém, continuam a fornecer á im
prensa informações relativas ao 
facto. . 

Um radiogramma allemão no
ticia que o chanceller principe 
de Baden telegraphou ao mare· 
chal Foch, communicando·lh& a 
nomeação dos pleni potenciarios 
allemães, accrescentando que o 
governo allemão muito fo lgaria 
que se chegasse a um accordo 
para a suspensão das hostilidades. 

Paris, 9. - A Agencia Havas 
informa que os plenipotenciarios 
allemães atravessaram as linhas 
francezas, quinta-feira, á noite, 
em An(lroye, perto de La Capele, 
passando a noite no castello de 
Rethondes. 

A's 9 horas da manhã no dia 
seguinte chegaram ao quartel ge-

neral do marechal Foch, situado 
na distancia de cerca .de 50 ki
lometros daquelle castello. 

Em companhia do grande cabo 
de guerra francez se achavam o 
general Weigaad e o almirante 
britannico Wenyss tl o almirante 
americano Sims. 

A de legação allemã pediu a 
suspensão provisoria das hORtili
dades, ao que se recusou o ma· 
rechal Foch, que o fez categori
camente, porque tal suspensão 
poderia ser aproveitada pelo ini
migo para restabelecer a ordem 
na Allemanha e salvar o seu exer
cito do desastre completo. 

Em seguida os parlamentares 
do inimigo pediram formalmente 
um armisticio, sendo· lhes entre
gues as condições esta'Jelecidas 
pelo conselho de guerra inter· 
alliado de Versailles. 

Os delegados allemães manda
ram então uma commutlicação 
ao quartel.general inimigo, para 
que este estudasse as condições 
dos alliados. 

Pensa· se geralmente que a res
posta da AlIemanha chegará hoje, 
sendo essa resposta transmittida 
radiographicamente. 

A revolta oa Allemauba 
Haya, 8 - (R.) - Noticias de 

Berlim informam que devido á 
falta de viveres, aos maus tra· 
tos e. mesmo, em eonsequencia 
da situação de desespero pro
vocada pelo desmembramento 
da Allema nha , com a certa as 
signatura do armisticio, o peso 
soai da Marinha e dos arsenaes 
revoltou·se, tendo o operariado 
adherido ao movimento. 

As mesmas noticias accrescen
tam que os revoltosos estão se
nhores de I(ie l, Wil helmshaven, 
Helgoland, Borkim e Cuxhafen. 

Quasi toda a esquadra está 
revoltada, restando, fieis ao go
verno, alguns submarinos. 

Londres, 9 - Os telegram
mas informam que os revolu
cionarios de Hanllover aprisio
naram o general comlllandante 
de Vllo. corpo do exerci to e o 
levaram preso pelas ruas, com 
as mãos algemadas. 

Tod os os off iciaes fora m egual
mente desarmad os. 

Os revoluciona rios se apode
raram de todos os quarte is. 

Amsterdam, 8 (R.) - A «Ga
zeta de Colonia. annuncia que 
se d eram graves desordens em 
Ha mburgo, tendo si do substitui 
do nos navios o pavilhão de 
guerra pela bandeira vermelha. 

O cO llselho de soldados que 
ali se organizou, occupou os 
edificios do porto e apropria 
• Kommandatur., verificando-se 
depois muitos ineendios, nos 
quaes as metralhadoras desem
penharam importan te papel. 

Acerescenta a «Gazeta de Co
lonia. qUe os soldados collo
caram metralhadoras perto do 
palacio da Justiça. 

CheQaram mui los marinheiros 
para conter a revolta, sendo des
armados pelos soldados e por 
elles levados, assim como o pro
prio c<J:,itão que os ｣ｯｭｾ｡ｮ､｡ ｶ｡ Ｎ＠

Numeros3s usinas suspende· 
ram o trabalho assim como todas 
as fabricas e estaleiros. 

Os operarios percorrem as ruas 
fazendo manifestações. 

Demissão do ehaoceller Max vou Baden 
Lon dres, 9 - U;n radiogram

ma allemão annuncia a demis
são do chaneeller do imperi o, 
principe Maximiliano de Baden. 

New Vork. 9 - Informações 
de Londres para a «Associated 
Press. dizem que o pedido de 
demissão apresentado pelo prin
cipe Baden do cargo de eha n
celler do impedo allemão foi 
determinado por alterações ha 
vidas no parlamento. 

As mesmas noticias informam 
que o pedido do principe ain
da não foi aeceito. 

O Kaiser abdicou 
Rio, 9 (Urgente) Telegramma 

transmillido pel"! Agencia Havas, 
procedente de LOlldres, annun
cia qu 0 Kalse .. abdicou. 

A infor!nação l;ào tem caract er 
ofÍlcia!. apezar de ler sido trans 
mittida per diversas agencias. 

New York, 9. Noticias de Ams
terdam para a Associted Press in
formam que o Kaiser respondeu 
por intermedio do ministro do 
Interior ao ultimatum socialista, 
exigindo·lhe a abdieação, affir
mando que não abdicava volun
tal'jamente em virtude de não 
qullrer assumir a responsabilida
de de entregar a Allemanha nas 
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mias da Entente e nem V8r o 
seu paiz lançado na anarchia. 

New York, 9. - O correspon
dente da ..\.ssociated PrePII na Ba· 
siléa telegrapha que o eBerliner 
Zeitung> annuncia que a com· 
missio executiva do Reichetag 
não tomou resolução sobre a ab
dicação do Kaiser, mas que a sua 
maioria reconhece a necessidade 
imperiosa da solução immediata 
do problema. 

-:-

Os uere . OS na 
lustria-Ul1l1gria 

1 R publica em Budape ih 
Londres, 4 - (A) Annunciam 

de Berna, que telegrammas de 
Budapesth dizem ter o sr. Xa
roly proclamado a republica 
na Hungria. 

[DIa pr clamarão bOllgara 
Zurich, 4 (H) - Um radio

gramma de Budapesth informa 
que o governo nacional hungaro 
fez publicar ali, em írancez, uma 
proclamação, na qual ..annuncia 
aos povos do mundo a formação 
na Hungria ､ｾ＠ um Estado derr.o
(ratico, completamente indepen
dente, que repudia toda a res
ponsabilidade da guerra mundial 
declarada pelos seus oppresso
res.> A proclamação continua, 
dizendo que a . Hungria, obe
decendo agora sómente á sua 
consciencia, depõe as armas, 
adhere á Liga das Nações e 
proclama a igualdade de todas 
as raças>. 

O final da proclamação é um 
apelIo a todos os povos dO mun
do para que sejam salvaguarda· 
das a exigencia e a integridade 
territorial da Hungria. 

Consolida· e a ituaÇã da Hungria 
Londres, 4 (A) - Noticias 

procedentes da Hungria infor
mam que a situação nesse paiz 
tende a se normalizar no senti
do de sua independencia, assen· 
tando a opinião publica em bases 
politicas mais estaveis. 

Sabe-se que o Archiduque José 
e seu filho juraram fidelidade ao 
Conselho Nacional de Budapest. 

o Emrito austri co já tem seu " oriets" 
- O que con ta sobre o imperador da 
An tria - 1 Guarda l' erde corresponde 

a f mntlha !lus a 
Nova Vork, 4 (J. C) - O 

eWorld> recebeu do seu corres
pondente em Copenhague as se
guintes informações: 

. 0 exercito austriaco já tem 
.soviets>. 

O correspondente do . Berli
ner Tageblatt > em Vienna assig
nala a pressa com que o Governo 
austriaco concedeu aos soldados 
todas as regalias que t'I1es pe· 
diram afim de tentar, por esse 
meio, manter a ordem nas filei· 
ras do exercito até que seja 

possivel tornar elfectiva a des
mobilização. 

Consta em Vienna, segundo o 
mesmo corr4!$pondente, que o 
Imperador Carlos já regressou 

maras baiu8, Landtag 8 Reich.. nuando 
rat, 88 uniram 8 constituiram JIA no bairro 
Camara baixa uma als8mbléa - dia 2 a 3 
cional aU8triaca. CHOI fala 

á Capital ante·hontem á noite. ｾＮＬＮｯ＠ t l' C i' a. r i' o 
Ha, porem, quem diga que o ... " 

soberano não chegou a sahir 
I "t'nUnCIIZa hespanhola" da cidade. Por ua vez o novo l\ 

Governo ｾ＠ declarou que poria No Rio 
absolutamente de parte o l ill pe- Rio, 7. Continua em sensivel 
rador de cuja existencia nem declinio a influenza hespanhola. 
mesmo queria tomar conheci- O governo ordenou o fecha· 
mento. mento de diversos postos de 

em Vienna já se falia aberta- soccorro, sitos na zona urbana, 
mente na possibilidade das tro· e que já foram julgados dispen
pas alliadas entrarem na Capital, seveis. 
mas os habitantes receiam muito São raros os casos novos 
mais as massas de desertores registrados, sendo bem menor 
que continuamente engrossam o numero de obitos. 
as fileiras dos «guardas verdes >, O governo da União para po
cuja organização data já de ai- der occorrer efficientemente aos 
guns mezes. serviços de combate á pandemia 

As -guardas verdes> avançam reinante, resolveu abrir um cre· 
ｾｯ｢ｲ･＠ Vienna e incendeiam e dito de 1.360 contos. 
saqueiam tudo que encontram Os jornaes, em sua quasi to
pelo caminho. As ultimas in- talidade, verberam acremente a 
formações davam as suas guar- inacção do Commissariado de 
das avançadas !em Klagenfurt Alimentação Publica. 
e Veles, a cento e trinta milhas Têm sido notificados casos de 
a sudeste da Capital. morte por inanição de pessoas 

A principal tarefa do novo convalescentes visto não haver 
Governo é desmobilisar os sol· alimentos suflicientes nem stock 
dados o mais rapidamente pos- nos armazens. . 
sivel, e organizar algumas uni-I Uma gallinha, apezar do preço 
dades de tropas para manter a affixado pelo Commissariado, 
ordem. E' porem, necessario que attingio á importancia de 50$, 
o Governo aja promptamente pa- tendo sido assaltadas. pessoas 
ra evitar violencias do .bolshe· que conduziam essas aves, em 
vikismo, que com rapidez assomo plena rua. 
brosa se espalha pelo exercito. Ha falta de ovos, leite e carne. 

o Gorerno da Hungria 
Em Silo Paulo 

Noticias de S. Paulo annun
ciam que a epidemia continua se 
alastrando consideravelmente, 
victimando grande numero de 
pessoas. No dia 4 morreram 220 
pessoas, victimadas pela grippe. 

Nos outros Estados 

10 casos f" ...... 

Jms leis 
Foram sanccionado pelo IDl 

Governador do Estado as seguin: 
tes leis votados pelo Congrf'SIO 
08tadoal: 

N.o 1.199 de 15 de Outubro re
forma a aposentadoria dos fune
cionarios publicos, que será eon
oedida, uma vez provada em in
specção de saude a absoluta im
possibilidade de poder o fune
cionario continuar em exercicio: 

a) com ordenado proporcional 
aos annos de serviço publico, pres
tado ao Estado, si o funccionario 
contar mais de 10 annos de exer
cicio ; 

b) com todos os vencimentos e 
gratifioações addicionaes, si, além 
de contar mais de 30 annos de 
serviço, tiver percebido as grati
ficações addicionaes por mais de 
10 annos. 

N.o 1.201 de 15 de Outubro 
revigorando a ｣ｯｮ｣･ｳｾ￣ｯ＠ feita ｡ｾ＠
engenheiro civil Joaquim Breves 
Filho para fundação de uma cio 
dade no interior do ｅｾｴ｡､ｯＮ＠

N.o 1.204 de 17 de Outubro 
concedendo o auxilio de 6 con
tos actualmente durante 4 annos 
á Associação que se fundar para 
o sport hyppico visando principal
mente o melhoramento da raça 
cavallar e o estabelecimento de 
prados de corridas. 

N.o 1.207 de 21 de Outubro 
creando para auxilio da diffusão 
da instrucção publica primaria 
no Estado a taxa de diversões 
que será de 10"10 cobrados em 

Noticias de Bello Horizonte seUo adhesivo commum sobre o 
! familia imperial austriat& abandona (Minas) adeantam que a grippe valor de cada bilhete de ingresso 

O paiz está ali tomando um serio in- em casas de espectaculos ou di. 

Amsterdam, 4. (H.) Informam 
de Budapest que o GO"erno ap' 
provou uma resolução submet
tendo á assembléa constituinte a 
questão do estabelecimento do 
regimen monarchico ou republi. 
cano na Hungria. 

cremento. O I Londres, 7. - Telegrammas de versões pagas. va or minimo 
Copenhague informam que se- Attendendo o pedido dos go· do imposto será de 100 reis, fi-
gundo noticias recebidas de Vi- vernadores dos Estados de Es- cando isentos os bilhetes de 300 
enna, os archiduques imperiaes pirito Santo, Minas Geraes e Rio reis inclusive para baixo. 
e suas famUas, deixaram aquella Grande do Sul, o govern.o re· Consideram· se casas de diver-
capital com destino á Suissa. ｾ･ｴｴ･ｾＭｉｾ･ｳ＠ grande quanhdade Isões ou espectaculos, os theatros, 

A imperatriz pediu permissão e qUlnlno. . circos, salões, hippodromos e ou-
ao governo da Bohemia, para se I _ EID. Sauta ｃｾｴ｢｡ｮｯ｡＠ tros quaesquer logares, em que 
estalecer com seus filhos perto I . Em ｦｬｯｾｬ｡ｮｯｰｯｬｬｳＬｳ･ｾｵｮ､ｯ＠ no- funccionem , com entrada paga, 
de Praga. t ｨｃｬｾｭ＠ os lornaes de la, ｴ｡ｭｾ･ｭ＠ ｣ｯｭｰｾｮｨｩ｡ｳ＠ theatraes de qualquer 

O governo da Bohemia con-I esta ｰ･ｾ･ｴｲ｡ｮ､ｯ＠ sempre mais a espeCle e semelhantes, oiaemato· 
sentiu, com a condição de que epidemia que asso!a actualmente graphos, etc., ou em que se rea· 
a ｩｭｰ･ｲ｡ｾｲｩｺ＠ Zita yi,-a corno sim- t,odo o mundo. fe!lzmente porem Iise.m bailes publicos ou á phan
pies partICular. e.de caracter benIgno, tendo ha· tazla , concertos, conferencias e 

Na Bobemia allemã 
Nova York, 4. (R .) Communi· 

cam de Reichenberg para Amster· 
dam, segundo informa o corre· 
spondenteda Associated Press, que 
o deputado ao parlamento aus· 
triaco, snr. Seliger tomou posse 
do Governo da Bohemia aUemã. 

bsemblra national austriaca 

vldo, por emquanto, sómente congeneres, corridas a cavallo, 
poucos ｣ｾｳｯｳ＠ fataes. . patinação, rinhedeiros e outros 

Em ItaJahy a. ｭｯｬｾｳｴｬ｡＠ ｾｯｮｴｩＭ divertimentos publicos. 
nua ｾｯｩｬＩ＠ relativa intenSidade Os emprezarios, proprietarios, 
ｾｳｰ･｣Ａ｡ｬｭ･ｮｴ･＠ na classe pobre, arrendatarios ou quaesquer res
invadindo ｴ｡ｬＡｬｾ･ｭ＠ outros pon· ponsaveis por essas casaH, são 
ｾｯｳＬ､ｯ＠ .munIclplo. ｟ｏｾ＠ Hospitaes obrigados a dar bilhetes de in
Improvlsa?os :stao prestando gresso, para cada funcção diurna 
｢ｯｾｳ＠ servlç,:s a ｣ｬ｡ｾｳ･Ｎ＠ despro- e nocturna, a cada comprador de 
teglda. Estao hospltallsados 9 cadeiras, camarotes frizas ou qual
homens, 6 mulheres.e .4 crianças. quer outro logar. ' 

Pelas ulflmas noflClas do dia Os bilhetes d . , 
Zürich, 7. - Communicam de 4 I r .,' e mgresso so po-

"da mdo ･ｬｾ＠ ｾ｡＠ Ja es.tava em ra- derão sen'ir para cada espeota
Vienna que os deputados das Ca- pl o ec InIO na Cidade, conti. culo. 
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Cada bilhete d. lNrnIIe --f!!l!!!!III! 
eetamptlha oommum - eoDoóad. e 
IObre a picotegem, de tal modo na impreD18 • DOI 
que 8e fragmente em duaa par. logar. maia pnbUOOl, .,. deve
te8 no acto da venda do billiete. dores a virem, dentro de trinta 

Esta estampilha deverá ser in· dias. saldar as 8ua8 dividas e, só 
utilisada, ao ser vendido Q bilhete, depois de decorrido eate prazo, 
por meio de um carimbo do es· iniciarllo a execuçllo judicial. 
tabelecimonto que deixe impresso As d ividas' pagas durante o 
de modo bem claro: - «o nome periodo amigavel acima serão 
da empreza ou titulo "da casa de recolhidas á repartição arrecada· 
diversões e a data do especta· dora, mediante guia do promotor 
culo.. ou encarregado da cobrança,feita 

Os infractores do presente re· na propria certidão da divida, e 
gulamento incorrem .. no caso de accrescidas, além das multas 
infracção, na multa de 100$000. legaes, de uma multa extraordi· 

ＭＭ ＭＭＭＭＭＭＭＭ ＭＭ Ｍ Ｍﾷ Ｍ［［［ｾ ｔｩｾｾｾｾｾｾｾ［［［［ｍ［＠A indicação para o lançamento 
do exercicio de 1919 será feita 

N.o 1.209 de 21 de Outubro naria de 10 '/0 (dez por cento) 
isenta do imposto de exportação sobre o valor do impWlto, por· 
durante 5 annos os productos de centagem esta que será recolhida 
colla e gelatina da fabrica de conjunctamente ao Thesouro e 
Gotthardo Kiisemodel junior em caberá aos promotores ou encarre· 
Joinville. gados da cobrança pelas despe· 

N.o 1.221 de 31 de Outubro zas feitas com aintimação, publi. 
eleva a 8% o imposto de expor· cação de editaes, etc. 
tação sobre pranchões, dormen· Si durante os prazos de que 
tes, ta boas ou toros de pinho, trata os paragraphos 1° e 20 o 
imbuia, canella, peroba, cedro e devedor intimado, apresentar 
outra especie de madeira, abo· reclamação contra a divida, o 
lido o addicional de 20'10. promotor ou encarregado da 

em Dezembro do corrente anno, 
procedendo·se a uma revisl\o " 
geral da área e valor, pelo mesmo I 
modo indicado neste artigo, de 
tres em tres annos, ou a rectifi. CI 

cação por occasião das transferen· 
cias de propriedades, inventarios, 
demarcações, divisões e outros 
documentos publicos e particu· 
lares que transitarem peJos caro 
torios ou repartições publicas. 

Otto Reimer e senhora 
têm a honra de communicar á 
seus p,rentcs e conhecidos o 
contrac1o Coe casamento d, sua 
filha Pa.ula com o Sr. Aman· 
dus Xagem:>.nn. 

Joinville, lO de Nov. 1918. 
-:-

P aula R simer 
Amandu8 Hagemann 

participam o seu contraelo de 
casamento. 

O imposto de exportação so· cobrança representará ao The· 
bre herva matte beneficiada será souro a respeito, j untando os 
de $040 (quarenta réis) o kilo, e documentos e provas necessarias 
da cancheada de $060 (sessenta para que este decida da proce· 
reis) o kilo. dencia ou improcedencia da 

O imposto de patente por ven· reclamação. 

As epocas de pagamento deste 
imposto sorão as mesmas do 
impos!o de capital, que continuará 
a ser cobrado sobre todos os bens 
e valores não isentados. 

Logo que a arrecadação do 
imposto territorial dentro do 
mesmo exerci cio exceder a sete· 
centos contos, ｾ･ｲ￣ｯ＠ os direitos 
de exportação em vigor reduzidos 
á. metade nos seguintes generos: 
arroz, assucar, farinha de mano 
dioca e feijão. 

da de bebidas será denominado Lei n. 1229 de 30 de Outubro 
- «imposto de patente por ven· autorisa o Poder executivo a 
da de bebidas e fumo ' - e in· liquidar em apolices da divida 
cidirá não só mente sobre as ca· ｰｾ｢ｬｩ｣｡＠ estadoal, sujeitas ao re· 
sas que vendem bebidas como glmen commun e da maneira 
tambem sobre aquellas que com· mais conveniente aos interesses A.visos eccleslastlcos 
merciam com fumo de qualquer do Thesouro, o pagamento da ':ommuoldade evaogellca 
espeCle. quantia a que têm direito A. 25. d. Trin ., 17 de Novembro. não 

Os estabelecimentos que com. Baptista & Cia. de Joinville em haverá culto em Joinville; ás 9 horas , culto e Santa Ceia na Estrada Santa 
merciam só mente com fumo, pa· virtude de sentença do Supremo Calharina. 
garão a metade das taxas da ta· Tribunal Federal, na acção por 13aptisados: Ingwald. f. d. Alfred 
bella n.O 3, ficando as casas, quer aquelles movida á Fazenda do Marquardt; Eugen, f. d. Adol! Nass' 
ccmmerciam sómente com bebi. E t d h Henriette, f. d. Wilh. Pahl; lIona, f. d: s a o, para re averem a impor· Franz 13õhm; Alwin, f.d . Franz Petzold; 
das quer com bebidas e fumo, tancia dos impostos de exporta· Paul, f. d. Eduard Pahl. 
sujeitas aos impostos integraes ção que lhes foram exigidos de Casados: Adol! 13ãchtold, Caminho 
de que trata a citada tabella. 1909 a 1914, sobre herva matte Guiger Velho. com Olga Schossland 

Fica creado um imposto sobr'e d d E d d Cam. Guiger novo. ' proce ente o sta o o Paraná. Fallecidos: Conrad Fischer, Cam. 

ｰｾｾ､ ｾ ｕＮＵｾ＠ ･ｾ･ｾ｡､ｾｩ ｮＺｯ＠
Frauenheim na Rua Blumenau 
pela Rua 15 de Novembro e 
Rua do Principe até a casa de 
negocio do Sr. G. A. Richlin 
uma nota de 50.000. Pede· 
se quem tiver achada de entre · 
ga l·a no Frauenheim, onde terá 
boa gratificação. 

na" m""IO d7s.ta fica pro· I: l' ｾ＠ hlblda para 
qualquer pessoa a passagem 
sobre meu terreno entre a 
Estrada Da. Francisca kl m. 6 e 
Estrada do Braço. 

Ao mesmo tempo faço publico 
que tenho armado armadilhas 
e tiros de espera,nãomerespon-' 
sabilisando por qualquer damno 
que resultar da inobservancia 
desta prohibição. 1 

Alberto Beul:te. 

Gabinete dentario a lenha e nó de pinho, empre· Lei n. 1231 de 29 de Outubro Guilherme, na idade de 24 annos. -
gados como combustivel nas com· converte o actual imposto de Senhora Ida ｍｯｬ､･ｾｨ｡ｵ･ｲＬ＠ nasc. Just, 
panhias de navegação maritima capital sobre as propriedades rua do Templo, na Idade de 30 annos. de 
e estradas de ferro, imposto esse ruraes, desde já. em imposto terri. Xans Mülle,', Pastor. Rob. Marquardt 
que será. o seguinte: torial 1=1 N NU N C I O c::.. Rua 15 d e Novembro o. 11 

a) nó de pinho, por metro cu. O imposto territorial recahirá I \ v Especialidades: Traba lhos de 
bico $500 exclusivamente sobre a terra pontes e corôas, dentaduras com 

b) lenha de qualquer qualida. ｦｩ｣｡ｮｾｯ＠ .isentos .deste imposto ｯｾ＠ I ｾｇｉＡＵｇｉｕｬｬｇｊ｛ｩｊｕｉｕｉｕｬｉｩｊｇｊｉｩｬｏｏｅｬｏｏＨｩ｝ｇｊｾ＠ chapas de ouro etc. etc. . 
de, idem $500. demaIS ImmovelS, bemfeitorias.e H! . Paulo Maehl e Senhora I<l Consultas das 7 da manhã 

Este imposto será cobrado di. semoventes, e os engenhos o vehl' [i] • Iil ás 6 horas da tarde. 5.1 
rectamente do respectivo forne· culos de uso dos lavradores. ｾ＠ ｾ･ｾｵｾ＠ ｨｦｾｉｾｾ｡＠ ｾｾｵｬＡｲｴｾｾｾｾｾ｡｣ｩｾｾ＠ ｾ＠ T e lefone 166. 
cedor do combustivel, no acto do A taxa annual deste imposto Hl casamento com o Snr. Adolpho GJ O Ih d 
fornecimento. será de 1"/0 (um por cento) sobre [i] ·.Vogelsa.nger. ｾ Ｂ ｶ ･＠ O e 

Lei n. 1222 de 28 de Outubro o valor venal das terras. Hl JoinviUe, Novembro 1919. ｾ＠ t 1 h ,n 
isenta do !mposto de capital e Emquanto não ｾ･＠ organisar o ｾ＠ ｾ＠ na a c egou. 
de mdustnas e profissões pelo cadastro das propnedades ruraes, B P aula Maeh1 I!l n d B· 
prazo de 5 annos o moinho mo· ｳ･ｾ￡Ｎ＠ o ｬ｡ｮｾｭｾｬｬｴｯ＠ .deste ｩｭｰｯｳｾｯ＠ ｾ＠ ａｾ ＿ ｬｰｨ ｯ＠ Vogelsanger ｾ＠ ｾｩｬ Ｕ ｡＠ ｾ＠ ｾ ｉｮ ｱ ｵｾ ､ｯｳ＠
demo que a firma Busch, Costa feIto pela llldicaçao do propno ｾ＠ parhClpam o seu contracto de I!l V va • B 
& (;0. fundar na cidade de Lages contribuinte, que deverá. em re. [i] casamento. ｾ ＮｾＮ＠ ornscheln 
para moagem de trigo e outros lação conforme modelo ｾｳｴ｡｢･ｬ･Ｎ＠ f.l Joinville, novembro 1918. ｾ＠ 1: Rua 15 de Novembro 22. 
productos exclusivos da zona cldo pelo Thesouro, especificar ｛Ａｬ ＨＡＱ ＨＡＱｉＺＳ･ｊｏｏ ｛ＡｊＨＡｊ ｛Ａｬｾ ｬＡｊｦｐｬｉＡｊＢｐｬｐｴ ｴ ｲ ｴ ｴｬ＠ G· Ó 
ierrana. á I r I p P a rea, va or e situação de cada Prec.·sa-se 

Lei n. 1223 da 28 de Outubro terreno a ser tributado e sempre • 
estabelece o modo de proceder que fõr possivel, os nomes dos d e -I:.rabalha dor es. 3.1 Novo preservativo contra a 
dos promotores publicos na exe. c?nfrontantes e. o titulo de aqui. EmUlo Stock. hespanhola e ipfallivel em de· 
｣ｵｾ￣ｯ＠ da divida estadoal, oriunda slção, dando mnda todos as in. P . fluxo e ｣･ｰｨｾｬ･｡ｳＮ＠ 10.5 
de impostos lançados. formações necessarias para que reClsa-se de um rapaz Uso: Aspirar em pitadas. 

Reoebidas as certidões das I de 14- 16 ann os. Pb "D 
t
. o .a.nçamento. seja o mais equi. Vva. doanna Relner, Só na armacla ell"ts"b. 

respec !vas repartições fiscaes, os tatl\ o e f t R " per el o. 3.1 ua 13 de Novembro 21. Usem o Grippó. 

• 
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Louçadebarro 
(rntos, lasilhl ｾ｡ｮ＠ leilt ek) 

recommenda 2.1 
Bartbol. 

PIXCEIS 
de todas as qualidades para 
pintores, pedreiros etc. encon
tra-se na 
4_2 Drogaria DeUtscb • 

Um novo e variado sorti
mento de 

Chapéos 
modernissimos de lã, de lebre 
e de palha, bem como bonets 
para ' homens, e chapéos de 
palha e de gorgorão para crean
ças recommenda por preços 
vantaiosos 3:2 

Augusto Urbano 

tinI 
em garrafas de litro, 1", 1 ｾ＠ e vidri-

nhos, todas as côres. 
Tinta de copiar (violeta). 

Tinta p. marcar roupa. 
Gomma arabica (liquido) 

em gar. de litro e vidros menores 
vendem-se na casa 33 

O Sol Nasce Para Todos, 
Rua 15 de novembro n. 7. 

11. Casa Pieper 
Rua 15 de Novembro N. 6 

recebeu um bom sortimento de 
Camisas de zepbJr, proprio 

para o verão, 
Gravatas de todas as qualidades, 

coUarinbos, meias, ceroulas 
portuguezas e nacionaes, 

Perfumarias nacion:::":ngeiras, 

que offerece a preços razoaveis. 10 3 

por motivo de mudança para 
Rio de Janeiro de 

EALIL ｾ＠ elA. 
Rua 15 de Novembro 31. 

Pretendendo liquidar o nosso stock 
de Fazendas, -'rmarinbos Per
fumarias, chapéos d e cabeça, 
Palbetas, Camisas brancas, 
CamIsas de meia e diversos ou
tros artigos 

por pre(o de 200 o abaixo do CnstO, 
pedimos a nOssa distincla freguezia e 
ao respeitavel p,!blico de aproveitar a 
occasiào e fazer uma visita á nossa 
casa para convencer-se dos preços 
baratíssimos. 

A liquidação será de 26 de Outubro até 
23 de Dezembro! 

Não se engana no numero do predio 
- Rua 15 d e Novembro 31 -

(casa de Alberto Colin). 

Liquidamos tambem todo in
ventario, (armarios, prateleiros, 
balcão, etc. etc) 3 

Os afamaàos charutos 
Suerdiek 

vendem·:;a na casa 
O ' I Na ･ｦｾｐ｡ｲ｡＠ T do , 

3.3 Rua \5 de Novembro n. 7. 

ｾＮｾｾｾｾｾｾｾＮｾｾｾｾＮ｡＠
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Banco Nacionãl do Commercio 
- antigo 

Banco do Commercio de Porto Alegre 
Fundado em 1895 -

C A P IT Al, 1D.DDD:DDD$DDD R E S E R VA S, 4.186:768$98D 
Séde: PORTO ALEGRE 

Succursaes: Rio Grande. Santa Maria, Cruz_Alta, IjuhV. Pelotds, Cachoeira, Passo Fundo, Sa,llta 
Cruz, Rio Pardo, Taquara, Bagé, São Francisco ､ｾ＠ Assis, Liv ramento, São João dO'Montenegro, São Fran
cisco de Paula de Cima da Serra , Florianopolis, Joinville, Laguna, Blumenau, ltajahy, Lages e Corumbá. 

Tem correspondentes em todas as praças do Estado e nas principaes do Paiz e do Estrangeiro . 
Este Banco faz todas as operacõcs bancarias. 
Saca francamente sobre qua lquer praça da Europa, Norte-America e America do Sul. 
Recebe dinheiro em conta corrente, cem retiradas livres, aviso prévio e a praso fixo, ás melhores taxas. 
Empresta dinheiro em conla correnle ou sobré Nota Promissoria sob gar.ntids diversas. 
Desconta Notas Promissorias, Letras, Saques nacionaes e estrangeiros e quaesquer Titulos de credilo. 

Depositos populares (com autorisação do governo federaL) 
Nesta secção o Banco recebe qualquer quantia desde 20$000 alé 5:000$000, pagando ju ros e capitalisando

os no fim de cada semestre. Retiradas até 1:000$000 podem ser feitas sem aviso. 

JOINVILLE S ..t-\...NT.t-' C \...TH ...: \....RI .I. - \... 

ｾ Ｎ＠ MINERVINll Ｎｾ＠
IMPORTANTEI LEIAIII 

o importante industrial Affonso E. Varella, Rua 
Ipyranga Nr. 27, S. Paulo, diz: ,.,. 

-Minha esposa soffreu 3 annos, usando afamados C 
remedios e medicos de fama a trataram tambem, de 3 
inflamações uterinas com symptomas subjectivos va- O 
rios ; acabando por submettel- a a uma operação, com ｾ＠
exito. Mezes depoi s , esses mesmos symptom as e o (11 
mesmo martyrio reapparecera m COtn intensidade. Novos 
tratamentos; porém, com pou co resultad o. A Provi- O 
dencia, talvez, fez que uma senhora dahi, em visita a C 
minha ca5a, aconselhou a sua preciosa eM I N E R'  O 

c:r 
Co) 

V I NA . . Procurei aqui, não a achei; !r.andei-a vir 
dahi pelo ｣ｯｲ ｾ ･ｩｯＮ＠ No fim de 6 vidros, s entia-se sen
sivelmente me lhor; depois do 15. vi<lro perfeitam ente 
curada! H'l 5 mezes tem passado divinamente. Seria 
milagre talvez? 

E' a nud ez da verdade, e assim sendo, julgo um 
sagrado dever o meu reconhecimento que será e:erno •. 

ｾ＠
(11 
(11 
O 
(11 

O
O 

o Snr. LUIZ fLElT, Estrada D_ Francisca. I<iL 19, C 
Joinville, diz' ,.,. 

-Tenho o prazer de lhe partecipar q"e minha ｾ＠
senhora usou a sua e M i n e r v i na . para doença ｾ＠
que ha muitos annos vinha soffrendo, sem achar um 
remedio que lhe fizesse proveito, apeza r de ler pro- ｾ＠

curado todos ｯｾ＠ recursos medicos. Depois de 9 vid ros. 3 
encontra-se perfeitamente curJ dJ . 

Acceite os meus agrad ecimentos por esse motivo 

Theatro Nicodemus 
E:npreeo.rio Guilh. Xrelling 
Sexta-feira, 15 de Novembro, 

á tarde ás 3 horas em ponto 

CONCERTO 
A' noite ás 8 horas em ponto 

Cinl.mZJ. 
Sexta-feira, 15 de Novembro 
Jogo de Bolas 

com premios 
para que convida todos os seus 
freguezes. 

C_ Kasting_ 

Salon Krause 
Sabbado, 16 do corrente 

Grande Baile 
Orchestra Ruzanowsky. 

ｈｄｄ ｡ ｲｾｬｨｯ＠ Phologrilphiro 
Bôa occasião para o Natal! 

Vend,,-se um apparelbo 
pbotograpbico com reflexo 
de espelho e objectivo allastig
mat prima, tamanho 9: 12. 

Vêr e tratar no Atelier Photo
graphico de Alberto Dlegel, 
3.1 Rua do Principe. 

10 e peço-lhe publicar este para uso das senhol'ãS que 3 
O soffrem .• 

ｾ＠

Precisa-se 
de um official de illfaiataria 

10 
O 

"'O 
O .... 

Todas as doenças do utero, o\'arios, hemoptyses, 
hemorrhoidas de sangue, hemorrhagias, regras irregulares, 
curam-se com a afamada "Minervina". 

N 
ｾ＠
(11 

(i) 
O Acha-se em toda palte. Preço 4 500. Duzia 4li$0'lO; 
e.. pelo correio mais 2$000. E. A. Goncalves, Caixa Postal 7, C 

",q Joinville e em todas as casas de atacado desta praça e ." 
ｾ＠ nos depositarios A. llaptista & eis, Joinville e Mafra. O 

'StlSOJOIOP StlJOaJ ｙｾｮＳ＠ j sazaw Z wa StlP!oqJJowaq 

Empregado 
Precisa-se de um empregado 

com pratica de escriptorio. 3. \ 

Informações na redacção. 

Kino Salão Berner 
Domingo, 17 de Novembro 

CinemZl. 

, 
• 

3.2 H. Frelulep. 

ｐｲ｡ｲｵｲ￡ＮＦｾ＠ ｾＴｮ￡ｾｾＡｾ､･＠
4.2 

tPreclsa-se 
de uma boa creada. Paga .se 

ｎｾＡ･ｲＧｭｩｬｬｮｮＬｒｵ｡＠ S. Catharina. 
4 

Precisa-se de uma 
de 14 á 16 :lnt,O!l. 

Dirija-se a 
Rua do Templo n. 

Aluga-se a ｣｡ｾＮ｡＠ a. 
rua Tljucas. 

Para tratar com Ritard. Lellltlll! 
ring, rua Cruzeiro n. 4. 
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