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Em forno da paz 
Por telegramma do Presi

dente da Republica ao Governa
dor do Estado está offiriial
mente confirmada a assigna
tura do armisticio entre a 
Allemanha e os Alliados. 

o armisticio foi firmado no 
dia 11, tendo cessadas immedia
tamente (a 1 hora da tarde) as 
hostilidades, 

Baden foi nomeado regente do 
imperio_ 

Acred ita-se que os reis da 
Baviera e da Saxonia tambem 
abdiquem. 

O Kaiser, antes de assignar a 
abdicação, leu a mensagem do 
deputado socialista Scheidemann, 
exigindo-lhe isso, e, ao terminar 
essa leitura, estremeceu, pegou 
da penna e num gesto firme disse: 
"Seja para o bem da AlJemanha!" 

Copenhague, 11, A familia do 
ex· imperador Guilherme tendo 
sabido da solução que ia se dar, 
preveniu-se para refugiar-se na 
Baviera, suppondo que ali pudesse 

A guerra mundial, pois, se estar em garantia pessoal, 
acha virtualmente terminada, A revolução que ali explodiu, 

No mais entretanto. coptinua 
a confusão das noticias telegra

' phicas, tornando-se impossivel 
formar uma opinião sobre a 
situação verdadeira. 

Os acontecimentos na 
Allemanba 

Londres, 11. (Official) Foi 
confirmada officialmente a 
abdicação do Kaiser e do 
Kronprinz. 

.\ abdicação do Kaiscr 6 a modificação 
do G01'6r1l0 

Amsterdam, 11. O imperador 
Guilherme II da Allemanha as
signou sabbado, no quartel gene
ral do exercito alJemão, a carta 
de abdicação, 

O Kaiser se achava muito com
n1Qvido e ao assignar o docu
mento disse apenas que isso o 
fazia porque podia ser que fosse 
para o bem da Allemanha, 
_ Em seguida o Kronprinz as

slgnou o mesmo documento. ab
dicando por sua parto da corõa 
do imp!\rio allemão, 

A noticia desse acontecimento 
foi i mmediatamente transmittida 
para Berlim, sendo em seguida 
annunciada officialmente ao par
lamento, 

O principe Max de Baden, com 
os seus ministros apresentaram 
em seguida suas demissões, que 
foram attendidas com excepção 
porem do deputado socialista 
Ebert, que fazia parte do miniBterio 
e que foi nomeado chanceller. 

O principe Maximiliano de 

porem , os deixou em má situação 
e assim os principes Henrique (?) 
e Adulberto, filhos do ex-Kaiser 
fugiram para Lindau, no sul da 
Baviera, no intuito de atraves
sarem a fronteira e se refugiarem 
na Suissa 

o armisticio tom a Allemanha foi 
assignMo 

Paris, 11. O "Correio AlJemão" 
que levou as condições do ar
misticio, atravessou a linha de 
fogo num aeroplano dos alliados 
e chegou hontem as 10 horas ao 
grande quartel general allemão 
de Spa_ 

Logo ｡ｰｾ＠ o correio voltou 
trazendo ordem expressa para 
ser assignado o armisticio pelos 
delegados atlemães que se acha
vam no quartel general do ma
rechal Foch. 

A' m"ia noite os delegados 
teriam acertado todas as condições 
e assignad0 o documento, 

Hoje pela madrugada foi an
nunciada a assignatura do ar
misticio e determinado o praso 
de treis horas para cessar fogo 
em toda a frente. 

New York, 11. - Um radio
gramma ｡ｬｴｾｭ￣ｯ＠ annuncia que 
foi instituido em Berlim o go
verno do povo '(leio povo, tendo 
a guarnição militar da cidade 
adherido ao movimento. 

O governo dos opera rios e o 
conselho dos esoviet8» declaram 
a greve geral para todo o paiz. 

Diante desses acontecimentos 
que já tomavam um severo as· 
pecto nos ultimos dias da sema-

na passada, o Kaiser abdicou 
sexta-feira. 

Outras notas vindas por inter
medio de paizes neutros asseve
ram que o principe Henrique da 
Prussia foi assassinado em Kiel. 

O general Linsingen já se de
mittiu do cargo de commandante 
militar da provincia de Branden
burgo. 

Por outro lado as cidades de 
Leipzig, Stuttgart e Saarbrücken 
adheriram ao movimento revoh.\
cionario e declararam a greve 
geral, 

Esta estende-se por todo o an
tigo imperio allemão. 

Londres, 11. - Confirma·se a 
noticia de ter sido proclamada 
a republica na Baviera e orga
nisado o governo popular. 

A guarnição de Munich adhe
riu á revolução_ 

O principe Henrique da Ba
viora, sendo atacado pela multi
dão, tentou fugir, sendo nessa 
occasião ferido em um braço e 
aprisionado. O rei Luiz III, suas 
filhas e o principe ｒｵｰｲ･｣ｨｾ＠

quando começou o movimeilto de 
caracter revolucionario, vendo 
que a força militar tomava o par
tido da revolução, conseguiram 
fugir em autos, tomando a di
recção da fronteira Suissa. 

Copenhague, 11. - ComlDu
nicam de Berlim que naquella 
capital foi distribuida uma pro· 
clamação assignada pelo depu
tado e leader socialista Carl Lieb
knecht, em que annuncia que o 
Conselho de Operarios e Solda
tos assumiu a direcção da poli
cia civil e o com mando militar 
da capital allemã. 

A bandeira vermelha da revo
lução fluctua nas ameias do ex
palacio real e no portão de Bran
denbilrgo, 

A grande prisão de Moabit foi 
tomada de assalto pelos revolu
cionarios, 

Paris, 11. - Foi confirmada 
a noticia de que o deputado Ebert 
assumiu a regencia do imperio 
allemão. 

Os antMendentes 
Basiléa, 8. (H.) - Com muni· 

cação aqui recebida de Berlim 
refere que o partido socialista al-

lemão entregou hontem ao chan
celler do imperio 1Iax de Baden 
um .ultimatum» em que exige 
a abdicação do Kaiser e a renun
cia ao throno do Kronprinz im
perial. 

No seu .ultimatum» os socia
listas allemães declaram que 86 

as suas prescri pçõea nil.o fo sem 
satisfeita antes do meio dia de 
hoje, retirar-se-iam do governo OB 
membros do partido, que actuaL
mente occupam cargos no gabi
nete de Berlim. 

Amsterdam, 7. (H.) - Foi o 
chefe do partido socialdemocrata, 
deputado Ebert, que aesignou a 
notificação do partido ao Governo 
Allemão, exigindo a terminação 
da guerra sem attender a quaes
quer condições. Em sua nota, o 
deputado Ebert, em lIome do par
tido, declara que a .Social De
mocrata» assim age porque a AI
lemanha Ilstá ameaçada dos hor
rores da guerra dentro do seu 
proprio territorio, 

Um desmentido 
,Amsterdam. Officialmente, o 

chefe do partido socialista aUe
mão, sr. Scheidemann, que faz 
parte do governo. tem mandado 
desmentir C]ue tive.se em;ado 
uma communicação ao chanceller, 
Principe de Baden, solicitando a 
｡｢､ｩ｣｡ｾ￣ｯ＠ do Imperador Gui
lherme. 

Disse o sr. Scheidemann que 
nem directa ou indirectamente 
fez referencia a este assumpto, 
posto que seu partido não con
sidera incompativel o Imperador 
Guilherme com a paz, da qual 
este tem sido sempre um dos 
seus mais decididos defensores 
nem com o bem-estar e progresso 
da Allemanhn_ 

Fracassou na IlIemanh'l o proposito dos 
sotialist,1S intransigentes 6 da inDo Deia 
dos alliatlo8 para que estalle a revofotlt 

Madrid, O Embaixador da 
Allomanha nesta corte tem rece
bido informes do seu governo 
participando-lhe que fracassou o 
intento dos socialistas intransi
gentes com o auxilio dOll alliados 

I ' ' ｰ｡ｲｾ＠ que ?sta asse uma revolução 
no lmpeno, 

As greves, as manifestações 
publicas preconiBando a Repu
blica social, as incitações á des-

• 
, 
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ordem e a reyolução, tem fracas
sado, por haver encontrado nos 
circulos dos operarios conscientes 
verdadeira repulsa, posto que 
tem certeza que os mesmos, que 
agora os incitam a le\·antar·se 
contra as in tituições contribui
riam a que se os ametralhasse 
amanhã. 

A rondi(õr impo tas a Austria·Unngria 
para a concr ｾ￣ｯ＠ do armi tido 

Londres. Foram publicadas as 
condições do armisticio solicitado 
e obtido pela Austria-Hungria. 

São a seguintes : 
1. Todas as tropas austriacas 

serão retiradas immediatameute 
da frente occidental, na França ; 

2. erão evacuados todos os 
territorios im'adidos pelas forças 
austriacas : 

3. Os alliados terão o uso li\Te 
de toda as linhas ferreas , estra
das e vias maritimas ; 

4. Os a1liado" occuparão todos 
os pontos estrategicos que jul
garem conveniente á garantia do 
pacto celebrado ; 

5. Todas as tropas ' allemãs 
existentes no territorio austriaco 
serão ' obrigados a retirar· se da 
Austria: 

6. Os austriacos entregarão aos 
alJiados todos os prisioneiros 
feitos pelos seus exerci tos em 
todas as frentes. 

7. Os alliados não se obriga
rão a entregar os prisioneiros 
austriacos ; 

. Os austriacos entregarão aos 
aIliados 15 submarinos austriacos 
e t{)das as unidadas de guerra 
allemãs que se encontram em 
aguas austriacas ; 

9. Os austriacos entregarão aos 
alliados 3 encouraçados, 3 cru
zadores, 9 destroyers e 6 moni
tores que constituem a armada 
austriaca ; 

10. Os alliados terão li\Te na
vegação no Danubio ; 

11. Os alliados poderão usar a 
metade da artilharia austriaca. 

Madrid . - Um telegramma de 
Berlim publicado hoje pelos jor
naes, diz que a magna reunião 
de todos os partidos politicos ai
lemães, convocada para hoje no 
Reichstag, tem por objecto de
monstrar aos paizes da Entente, 
que o povo aUemão adhere por 
completo á continuação da dy
nastia reinante. 

O que tem otcorrido na renniões dos 
alliado. Doa torrente de entootrada 

Uma deUas tinha por objecth'o 
de impor á Allemanha exigencias 
que importavam em uma verda
deira submissão. Se desejava que 
essa nação, além de entregaI" por
tos e as suas marinhas de guerra 
e mercante, abl\ndonasse a Bel
gica, França e as provincias da 
AIsacia-Lorena, inclusiye a for
taleza de Metz e deixasse sem 
defeza a linha do Rheno. 

A outra se limitou a exigir 
que retirasse seus exerci tos dos 
territorios conquistados ; que dei
xasse livres dos submarinos os 
mares e que desse garantias ef· 
fectivas de seus ccmpromissos 
dando como refens varios gene
raes. 

Ta segunda reunião, tampouco 
se chegou a um accordo. 

Então o coronel House, repre
sentante do Presidente Wilson, 
disse que desistia de concorrer 
ás reuniões e que si se chegasse 
a um accordo pedia COtlltllu· 
nicar·Jh 'o. 

Entretanto, parece que o re
presentante dos Estados Unidos, 
por intermedio de uma nação 
neutra , sondou a opinião do Go
yerno allemão sobre essa8 con
dições, o qual repelliu em pleno 
as do grupo mais exigente. 

Em relação ás mais modera
das, fez diveraas observações, exi
gindo por sua vez garantias de 
que não seriam hostilisados os 
exerci tos allemães na sua reti
rada. 

Esta\-am as cousas neste pé 
quando se divulgou a noticia de 
ter estallado na Allemanha uma 
revolução e que era inevitavel a 
queda do Imperador. 

Então decidiu-se esperar para 
conheéer o graú de veracidade 
dessas noticias , antes de tomar
se uma resolução definitiva. 

Não houve confirmação das 
mesmas, nem tampouco accordo 
entre os alliados, pelo que o co
ronel House propoz que se con
sultasse do Presidente Wilson e 
se acatasse sua opinião, accor
dando-se assim. 

Um dos grupos antagonicos for
mavam os Estados Unidos, Japão 
e Inglaterra, ao outro, o mais 
exigente pertenciam a França, 
Italia e Belgica. 

Como o Presidente Wilson de
seja a terminação da guerra, se 
crê e que tomará em conta a at
titude da AJlemanha, e que as 
condiçõe. para o armisticio só
mente serão as que sustentam 
os menos intransigentes e que 
aquella nação acceita, com pe
quenas modificações. 

Foi por engano noticiado que 
as esquadras alliadas se apre
sentariam hoje na frente de COI1-
stantinopla. 

As operações de dragagem das 
minas proseguem actlvamente 
nos Derdanellos e não estarão 
terminadas antes de alguns dias. 

A Uespanlm entrou na guerra .. aeabada 
Madrid, 11 - O embaixador 

austriaco recebeu hoje seus pas
saportes e deve abandonar o 
territorio hespanhol immediata
mente. A imprensa assigna la a 
importancia desse facto, do qual 
inevitavelmente se suscitará um 
conflicto armado. 

Os Senios penetraram Da lIuDgria 
Nova Vork, (H) - O cOfl'es

pondente da "Associated· Press" 
em Londres informa que foi offi
cialmente annunciado naqu clla 
Capital que as tropas servias 
atravessaram o Danubio e pe
neiraram na Hungria. onde fo
ram recebidas com o maior en
thusiasmo pela população. 

Tropas allemiles OWIIHIJD o Tyrol 
Amslerdam, 8 (H) Informam 

de Vienna que as tropas alie
mães atravessaram a fronteira 
austriaca e penetraram no TV
rol, afim de se oppor á invasão 
dos exerci tos alliados. 

Abdieação do Imperador Carlos 
Nova Vork. 6 (H) O corres

pondt'nte da Associated Press 
em Basiléa informa que um te
legramma official ali recebido de 
Vienna desmente que o impera
dor Carlos I pretenda abdicar. 

Republicil Polaca 
Copenhague, 11 - Constituiu

se em Lubin o governo nacional 
da Republica Polaca. O gover
nO está formado por Ireze mem
bros do partido socia l popular, 
send o presidente o deputado 
Oaszvnski. 

Paris, 7 (H) - O novo Go 
verno polaco mandou á Alle 
manha uma nota muito energica 
em que reclama a evacuação das 
tropas allemãs da Polonia, a en
trega do poder ás autoridades 
polacas, a entrega de todos os 
serviços de interesse publico, a 
administração de minas e usinas 
e a cessação das requisições das 
exportações pela AIIemanha. 

As relações entre o Governo 
polaco e a Allemanha são extre
mamente tensas. 

Madrid. - Um jornal desta ca
pital , que tem ganho autoridade 
pela exactidão das suas informa-

ções, em sua ultima edição pu- ｾ＠ ｾ＠ T I ｾ＠ I ｾ＠ ｾ＠ ｾ＠ ｾ＠ ｾ＠ U t R ｒｾ＠ Manilestatijes hostis a08 Peruanos no Chile 
bJica o seguinte : Buenos Avres, 8 Apezar dos 

«.-08 circulos diplomatic08 cor- desmentidos dos jornaes chile-
re. a . \:eraão. ｳｾｧｵｩｮｴ･＠ sobre o ar- I (Extrahidas do serviço tele- nos, .. está . confirmad? que PlD 

mlStiClO soliCitado pela Allema- graphico da imprensa do Rio Povillo,. Plsagua .. Iqulque e em 
nha : _. ' outras Cidades fizeram-se mani-

Entre os Alliados, na sua pri- Sao Paulo e Cuntyba.) feslações hostis aos Peruanos 
meira conferencia no Palacio de [m de mentido ollirial I ali residentes. 
Versailles. se manifestaram duas Paris, 11 - O ministerio da O Consul peruano nessa Ca . 
ｴ･ｮ､･ｮｾｩ｡ｳ＠ antagonicas. Marinha communicou o seguinte: pital communicou á imprensa que 

recebera novOl teleglrannm •• · 
seu Governo, confirmando 
os populareslp'drejaram var .... 
casas peruanos, no numero doa 
quaes está a pertencente ao Sena. 
dor peruano Rodolfo Neuhaus. 

Noticiario 
O ｉｾ＠ Governo 

Rio, 11 - Chegou o Conse
lheiro Rodrigues Alves, que 
apeza r de não haver prevenido o 
desembarque para evitar recep. 
ção, foi receb ido por grande 
numero de amigos, seguindo 
para sua res idencia, acompa
nhado de varios autos de politi
cos e ｰ･ｳｳｯ｡ｾ＠ de suas relações. 

• 
Rio, 11 - Os jornaes affir

mam que o prefeito muniçipa l 
do Dislricto Federa l será o sr. 
Lauro Müller, que já foi con
vidado para exercer esse cargo 
no governo do sr. conselheiro 
Rodrigues Alves. 

Alguns jornaes dizem que o 
sr. Lauro Müller, tendo sido 
convidado, declinou da honra , 
declarando que necessita de re
pouso e não póde dirigir uma 
repartição que exige muita acti
vida de, como a Prefeitura. 

- Ainda sobre o futuro Mi 
nisteri a imprensa vespertina 
publicou a seguinte nota: 

.Oomicio de Gama, Exterior; 
Mello Franco, Interior; Amaro 
Cavalcanti, Fazenda; Cardoso 
de Almeida, Viação; IIdefonso 
Pinto, Agricultura; Gomes Pe
reira, Marinha; Cardoso de 
Aguiar, Guerra. 

O sr. Eugenio Müller confir
mou haver o sr. Lauro Müller 
recusado accederao convite para 
occupar o lugar de Prefeito do 
Oistricto Federal. Ao que era 
corrente varios elementos se em
penham para que caiba agora a 
Prefeitura ao sr. Epitacio Pessoa. 
Accrescentava que o novo Chefe 
de Policia será o Desembarga
dor Nabuco de Abreu permane
cendo na direcção da Central o 
Sr. Aguiar Moreira •. 

A grippe no Rio 
Rio, 11 - A epidemia da in

fluenza hespanhola está quas! 
totalmente extincta não se ve
rificando mais cas;s novos. 

A cidade recupera o seu mo
vimento antigo, voltando a po
pulação a cuidar de seus affa
zeres já livre do mal. 

Hontem foram dados á sepul
tura 188 cada veres e a Santa 
Casa de Misericordia recebeu 
encommendas de 78 enterros 
de classe. 

. Estão sendo feitas as ultimas 
distribuições de generos e di
nheiro aos pobres, pelo governa 
e ｰ･ｬｾｳＮ＠ assciações d e caridade. 

Nottclas vindas dos ｅｳｴ｡､ｯｾ＠
porem, annunciam que a horrivei 
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pandemia se espalha assustado
ramente pelo interior do paiz, 
causando mui las victimas. 

Ootfcias locaes 
A iollu6nza hespanhola 

Está-se alastrando cada dia 

Dllftldo a alta do preço 
I:V da materia prima 

vejo me lambem obrigado de 
alterar o preço de vi
nagre. 3.1 

Gustavo Rascb.ke. 

AVISO 
mais tambem entre nós a influ- Participo a minha distincta 
enza hespanhola, contando-se os freguezia e ｡ｭｩｾｯｳ＠ que mudei 
casos já por varias centenas. Pa- meu OABINEl'E DENl'ARlO para a 
l'ece, que no quadro urbano qua- casa da Sr.- D.- Va Colin . rua 
si não ha casa, onde não eJdste 9 de Março n· 52. 
pelo menos um doente. Familias Aqui estarei ao dispor de todos 
inteiras estão atacadas. a qualquer hora do dia. 4.1 

Do 13.0 batalhào até hontem Rodolpho Ribeiro 
já tinham baixado ao hospital Cirurgião Dentista. 

ｾｾｲｾｾｾｾＺｳＧ､｡ｆｾｾｾｾＺｾＡ･Ｌ＠ ｴｾｲ￩ｾｾ｡ｾ＠ -P N t I 
ｾｾｾｴｾｾ＠ ｬＧＺＺｾｭｦｾｾｩｾＺＡＺｲｯｾｾｾＡｾｳＮｾＺＺ＠ I ｾｲｾ＠ O ｾ＠ ｾ＠
taes até agora em dOIS umcos IJJ IJJ IJJ IJJ 
､･［ｳ･ｾｾｾ［ｾｲ｣ｩ｡､･ｳ＠ militares requi- .., Grande e variado 
sitaram ante-hontem a Escola AI- sortimento de brinquedos" 
lemã q UIl está transformada em ' •• 
hospital provisorio, visto que o Roupas brancas e -.J 
Hospital municipal e o. ?dificio __ artigos para bordar! 
do Deutscher Verband )a estão L 
todo occupados de doentes. 1. ｖｾ＠ E. Hlngler. 

Estrada de Imo 
Começa a vigorar de amimhã 

em diante um novo horario na 
Estrada de ferro, pelo qual ficam 
supprimidos os trens mixtos. Te
remos em substituição d i a ri a
mente com excepção dos 
Dom i n g o s trens expressos de 
passageiros que vào até Porto 
União. As horas de partida e 
chegada em JoinviJle são as mes
mas dos antigos trens expressos 
das Terça- e Quinta-feiras e Sab
bados. No l'roJdmo numero pu
blicaremos o novo horario. 

Avisos eccleslasticos 
Communldade evangellca 
25. d. Trin .. 17 de Novembro. não 

haverá culto em Joinville; ás 9 horas 
culto e Santa Ceia na Estrada Santa 
Calharina. 

Hans Müller, Pdstor. 

"NNUNCIOS 
ｾＬｾ､ＬｕＭＦＧ＠ ･ｾ･ｾ｡､ｾｩｾｨｯ＠

frauenheim na Rua B1umenau 
pela Rua 15 de Novembro e 
Rua do Principe até a casa de 
negocio do Sr. G. A. Richlin 
uma nota de 301000. Pedp.
se quem tiver achada de entre
gaI-a 110 frauenheim, onde terá 
boa gratificação. 

Gabinete dentario 
de 

Rob. Marquardt 
Rua 15 de Novembro n. 11 
Especialidades: Trabalhos de 

pontes e corôas, dentaduras com 
chapas de ouro etc. etc. 

Consultas das 7 da manhã 
ás 6 horas da larde. 5.2 

Teleione 166. 

II Casa Pieper 
Rua 15 de Novembro N. 6 

recebeu um bom sortimento de 
Camisas de zepblr, proprio 

para o verão, 
Gravatas de lodas as qualidades. 

cOllarlnhos, melas, ceroulas 
portuguezas e nacionaes, 

Perfumar' las nacionaes e 
estra.ngeira.s, 

que offerece a preços razoaveis. Ia 4 

Grippó 
Novo preservativo contra a 

hespanhola e infallivel em de
fluxo e cephaléas. 10.6 

Uso: Aspirar em pitadas. 

Só na Phal'macia Delitsch. 
Usem o Grippó. 

Louçadebarro 
(Pratos, vasilhas para leite etc.) 

recommenda 2.2 
Barthol. 

PINCEIS 
de todas as qualidades para 
pintores, pedreiros etc. encon
tra-se na 
4.1 Drogaria Delltscb. 

Companhia dê Seguros 
'TRANQUILlDADE' 

Séde: SÃO PAULO 

Agentes geraes CORRÊA & CIA. 
JOINVILLE CAIXA 67 
Seguros maritimos e terrestres 

sobre: Navios, vapores, merca
dorias em transito, predios 
fabricas e estabelecimentos ｣ｯｭｾ＠
merciaes. 

As apolices são entregues 
immediatamente 15.10 

Premios modicos. 
Sub-agentes em Joinville: 
Carlos Jansen & C.la 

Llqllldaql.o Total 
Ru.a. do Prin,«'ipe ｾｾ＠

Para tratar de sua saúde, o dono õa casa pretende 
liquidar o seu negocio. 

Todo ° stook da oasa será. 
vendido á. pre90s de liquida9ãol 

Os preços da maior parte das mercadorias estão abaixo 
do custo actnal das resp. fabricas. 

Liquidação Fina.l! 
Joinville, Outubro 1918. 6 

Wolfgang Ammon. 

---

-Vendem-se ?S seguintes ob- I ｕｾｮ､ＢＭＡｩＢ＠ um terreno 
lectos por preços. l( l( de 55 morgos, 

baratos : sItuado na estrada de Tres-
• bicycleta, marca "Pan- barras. com boa casa de mo

ther", • plano, marca "Grand", rada, boas plantações, gado, car
• carrinho para creança, tudo ros, engenho de canna etc. 
em bom estado. Para informações com o pro-

para ver e tratar á Rua Cru- prietario 3.2 
zelro No 15. 3 " Jacob Frnhllch. -u ,,""'n-:d=-,,-s-,,-u-m-:"te-r"";'re;;;;';n-o "en,de-se 
um terreno de 1'/. morges 
com casa de morada. ranchos 
etc., proprio para negocio, por 
preço baratissimo. 25.20 

Informações n'esta redacção. 

Empregado 
Precisa-se de um empregado 

com pratica de escriptorio. 3.2 

Informações na redacção. 

I: 1:- I: com 4 alqueires 
com casa de morada , negocio 
e d.epositos ･ｾ＠ São Lourenço, 
9 kIlometros distante da cidade 
Mafra. 

Para tratar com José Elias 
Moreira, São Lourenço. 

Precisa-se 
de trabalhadores. 3.2 

EmUlo Stock. 
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IDDiRl1Io I'hataaraDblra 
86. ouuaailo para B Natal ! 

Vende-se um apparelbo 
pbotog .. apblco com reflexo 
de espel ho e objectivo anastig 
mat prima, tamanho 9: 12. 

Vêr e tratar no Atelier Photo
graphico de Alberto Diegel, 
3.2 Rua do Principe. 

Colonia Particular Rio do 
Peixe "Cruzeiro" 

ESTAÇÃO PERDIZES 
Municipio do Cruzeiro, Estado 

de Santa Catharina 
Vendem-se 2400 lotes colo

niaes de 242000 qm cada um, 
s ituadas entre as estações Rio 
Bonito e Perdizes, ficando ao 
longo da Estrada de ferro Rio 
Grande-São Paulo quatro nu
c1eos coloniaes denominados 
Btlla It li3, . Bento. Quinze de Smm· 
brl, e no Municipio de Campos 
Novos, Perdizes. 

Colonia 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, distante da futurosa 
cidade Porto da União apenas 
duas horas de viagem a gazo
lina e ligados a uma grande 
zona já colonisada. 

Colonia Conco rdia 
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 acima deno 
minado ligada a grande area já 
colonisada e d:stante apenas 
duas horas de viagem a gazolina 
do Porto União. 

As terras das colonias R io 
do Peixe, Au gusto Loureiro 
e Concordia são riquissimas 
em madeira de lei, malto branco, 
com Jlma pequena extensão de 
pinhal proprio para montagem 
de serrarias, não são monta
nhosas e são uberissimas para 
aqricultura. 

As terras da colonia do R io 
do Peixe (Estação Perdizes) 
mageam a via ferrea numa ex
tensão de 60 kilometros mais 
o menos. 12: 6 

Preços e condições não des
agradarão aos compradores. 

Mais informações poderão dar 
na escriptorio na Estação Per
dizes Snr. Otto J{ühler; no Escrip
torio no Porlo União Snr. Emílio 
Wuoderlirh e no escriptorio Cen
tral em Porto Alegre, Rua Sete 
de Setembro N° 109, os qua es 
lambem estão autorizados a con
tractarvendas de lotes coloniaes. 

Salon Erause 
Sabbado, 16 do corrente 

Grande Baile 
Orchestra R u zanowsky. -

l'o",ada Ｂ ｍ ｉ ｎａｎ･ｏｾａ Ｂ＠
CUSTA SÓ leSOOI 

ｾ＠ LEIA.: ｾＬ＠
ｾ＠ O EXlllo. Snr. Dl'. Abdon Petit Carneiro, de Curityba 

diz: .Attesto sob a fé de meu grau que tenho innumeraa O 
ｾ＠ vezez empregado a «POMA:dA MINANCORA. preparado 

pelo competentissimo pharmaceutico Snr. Eduardo A. Gon- I"'" 
ｾ＠ çal,es, de Joinyille, em todos o. casos em que ella é ｾ＠ª preacripta, obtendo sempre os mais satisfactorios resul- """l 
ｾ＠ tados.. O 
e A Snra. D. Carolina Palhares, de Joinville, diz: :J 

Venho agradecer-lhe por esta forma o milagre que ()J 
ｾ＠ uma só caixa da sua milagrosa .l\lli'lANCORA. me fez. r\J 

"C! ão ha dinheiro que lhe pague o valor e é tão barata. 
".., Todos os elogios serão poucos. Ha cerca de 9 a 10 annos 
<:> --.... nasceu-me no rosto. junto á vista, uma pequena ferida :J 

que foi aug- Um verda- __ 
ｾ＠ mentando. deiro milagr- 3 
ｾ＠ Procurei tu- e. Só quem 
ｾ＠ do: medi?ina me vê a ｣ｩｾ｡Ｍ In-

"C! e as ffi8.1S a- tnz acredita ｾ＠
f: famadas po- a verdade. O 
ｾ＠ madas; só Peço-lhe pu-
ｾ＠ consegui pa- blicar por to- ()J 
<:> rar a marcha da a parte r\J 

;:;,;;> da doença, a bem dos . 
nada mais. pobres a sin- -+ 

"...5 USlli uma só ceridade O 
8 caixa da sua destas ex-
ｾ＠ .Pomadahli- pressões que ()J 
= nancora. e será eterna. O = ｾ＠ curei-me! Ul 

"C! Attestado de centenares dos grandes medicos brazi-
""" leiros e de particulares de todos os Estados do Sul que O 
= se teem curado. = Esta pomada cura tambem as boubas de gallinhas e Ul 

Ｎ ｾ＠ feridas de todos os animaes domesticos. 
c-: E' o grande especifico para queimaduras, toda a sorte -+'l 
ｾ＠ de feridas e muitas doenças da pelle. ｾ＠

"C! - -..s "Embriaguez" OI' 
= Este lido eura se tom om só vidro do "Remedio iIIinaoeora eontra eDJbriaguel" O 

"C! Pre(o 5$000. Franco de porte. Caixa 7, JoiDlille a E. t Gouçalm. U1 
Ea-t:e r e :nedio ach a·ee n as boas pho.rz:no.cias .. • 

A Pomada Minancora acha-se em toda a parte! Pre(o t 500 

Theatro Nicodemus Kino Salão Berner 
E:cc.presario Guilh... Krelli.ng 

Sexta-feira, 15 de Novembro, 
á tarde ás 3 horas em ponlo 

UONUERTO 
A' noite ás 8 horas em ponto 

｛ ｩｮｾ ｭ ｚｬ Ｎ＠
Domingo, 17 de Novembro 

Dorr.ingo, 17 de> Novembro 

ｃｩｮｾｭｾ＠

com esplendido pl'ogramma! 

Pbarma, ia 
Preci sa -se de um pract ico 

excellente para quem quer aDf'ft .. " 
veitar a alta no preço de ma. 
deiras. 

1 se .... a horizontal com ar. 
mação de ferr .) , 

1 màcblna para cepilhar 
taboas, 60 cm. de l<Wgura , 

1 idem para esq uad re jar 
ta boas, 

1 apparelbo pa ra afiar 
fa ccas de cepil ho, mechanico 
tudo em optimo esta do e ｣ｯｾ＠
tod os pertences, ve nde por preço 
moderado e em co ndições vanla 
josas, o proprietari o 9 

Jorgo \VoU jr" Jaragmí. 

t 
Agradecimento 

A todos amigos, parentes e conhe
cidos a dolorosa ｣ｯｭｭ ｵ ｮｩ ｣ ｡ｾｯ＠ que 
aprouve a Deus chamar des ta para 
me lhor vida eterna o nosso querido 
filho, irmão e cunhado 

Conra do Fis cher 
faUecido na idade de 24 annos no dia 
a do corrente apoz curta doença. 

Agradecemos por meio desta a to. 
dos amigos, parente!; e conhecidos 
que se dignaram de lIlandêir [lares ｾ＠
acompanlnr o querido faUeci,'o á sua 
ultima morada e em pspecial ao sr. 
P. Müller pelas p. lavras cons.lladoras. 

A f3.lnilia enlutada 
Conrado Fisch er. 

-.-
Agradecimento 

Por meio deste porticipamos a lodos 
os nossos parentes, amigos e visinhos, 
que no dia 9 do corrente falleceu a 
minha inesquecivel esposa, nossa que
rida mãe 

Ida Moldenbauer 
nata Just 

na idade de 30 annos 
Agradecemos a todos que acompa

nharam a fallecida a sua ultima mo'ada 
e em especial á Irmã Ina pelo serviços 
que prestou e ao sr. P. Mü ll er petas 
palavras consoladoras. 

A família enlu ta.:l ... 

[ inem Z2. 
Sexta-feira, 15 de Novembro 
Jogo de Bolas 

3.1 na llarllt ilcia Minaueora. . 1 -Precisa-se de u m rapaz 
de 14 - 16 annos. 

Vva. -!oanna Reiner, Agrade cimento 
com premios 

para que convida todos os seus 
freguezes . 

c. K asting_ 

Folheiro OU latoeiro (Klempner) 
Para a fabrica de Bolachas 

"Lucinda" em Curilyba, neces
sita -se de um habil latoeiro, 
pagando·se bom ordenado. 

Prefere-se com familia. 
Dirigir-se á caixa postal n. 250, 

Curityba. 5.3 

3.2 Rua 1 a de Novolnbro 21 . I A todos os amigos e parentes a 
Precisa-se dolorosa participação que no d'a 10 dl! 

. . '. Novembro falleceu apoz curfa doença 
de um o f fi c f a I d e a 11 a f a t a r I a nosso querido filhinho. irmão e neto 
3.3 H. F relssler. Max 

Precisa-se 
de uma boa c r e ada. Paga·se bem. 

Neermann, Rua S. Catharina 
4 (Antigo Parque Smart.) . 
｟ＮｾＭ ＭＭＭ｟Ｎ｟ＭＭ

Precisa-se de uma creada: 
de 14 á 16 annos 

Diriia-se a 5.5 
Rua do Templo n. 30. 

na idade de 3 almas 11 mezes. 
Penhorados agradecemos a todos 

que mandaram flores e acompanharam 
o querido fallecido a ultima morada e 
em especial ao Sr. Carlos Giffhorn e 
familia e sr. Henr. I<õntopp e senhora 
pelo auxi lio que pres taram d 
enfermidade e ao sr. P. Müller 
palavras consoladoras. 

Guilherme Elling e senhor. 
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