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o Brasil e a guerra 
fluy Ilarbosa. na Confereneia da Paz 
Rio, 20. - Consta que o sr. 

Domicio da Gama, ministro do 
Exterior, em demorada visita que 
fez ao egregio senaclor Ruy Bar
bosa appellou para o patriotismo 
do genial brasileiro pedindo-lhe 
que vá representar o Brasil na 
Conferencia da Paz a rt>unir-se 
brevemente em Versaill es onde 
o grande brasileiro faria a mes
ma bri lhanta figura que fez em 
Haya e em Buenos Ayres. 

Consta tambem que o eminante 
senador respondeu que, apezar 
de ser pracario o seu estado de 
saude, está prompto a servir a 
sua Patria nesta momento. 

Rio, 20. - Na sessão de hoje 
da Camara dos Deputados o sr. 
Costa Rego apresentou um pro
jecto autorizando a concessão da 
quantia de 50 mil dollars em fa
vor dos soldados da democracia. 

o expediente foram lidos te
legrammas das camaras ingleza 
e italiana retribuindo as felicita
ções enviadas pela nossa Camara 
de deputados pela terminação da 
guerra. 

05 acontecimentos 
na Allemanha 

Buenos Ayres, 18. Cada vez 
são mais escassas as noticias que 
se recebem sobre a verdadeira 
situação da Allemanha, o cum
primento do armisticio e o desen
volvimento que toma a evolução 
politica. 

De Nova York communicam 
que em Amsterdam se com menta 
muitissimo a calma que reina em 
toda Allemanha. 

<.. O Governo dA Ebert considera-
se solidamente estabelecido, oon
tando com o apoio dos socialistas, 
extremistas e a maioria da im
prensa. 

O exercito mostra-se franca
mente refractario ás theorias 
"bolshekivistas" _ 

A animação reina em Berlim 
o trabalho recomeçou em ｴｯ､ｯｾ＠
os estabelecimentos. 

- Noticia official reoebida de 
Berlim em Copenhague informa 
que a Camara Baixa PrullÍana foi 
di.olvida e aCamaraAlta abolida, 
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Em resumo: A AUemanha ca
minha sem agitação ao ponto que 
a revolução tem marcado. 

- De Copenhague telegrapham 
a sensacional noticia de que o 
Kaiser Guilherme pretende re
gressar á sua ｰ｡ｾｲｩ｡＠ e que o 
periodico "Lokal-Anzeiger" asse
gura que o Conselho de operarios 
e soldados é partidario de que o 
Kaiser regresse á Allemanha. 

- Outro telegramma annuncia 
que a maioria da imprensa se 
occupa da evolução politica al
lemã, sendo de opinião quo a 
transferencia do Governo da AlIe
manha passou das mãos do Kaiser 
para um grupo de homens que 
commungam com as mesmas 
ideas daquelle chefe da nação 
allemã. 

Londres, 16. (H.) Um radio
gramma allornão annuncia que o 
conselho dos plenipotenciarios 
nacionaes fez as seguintes nomea
ções: Ministro dos Extrangeiros, 
Solf ; Ministro do Thesouro, Schif
fel' ; Ministro do Departamento 
Economico, Müller ; Ministro do 
Abastecimento, Wurm ; Ministro 
do Trabalho, Bauer; Ministro da 
G.l,J.erra, Scheuch ; Ministro da 
Marinha. Mann ; Ministro da J us
tiça, K.rause; Ministro dos Cor
reios, RueJlIn. 

O Secretario de Estado, Sr_ 
Erzber,ger conduzirá as negocia
ções preliminares da paz conjunta
mente com os trabalhos do Mi
nistro das Relações Exteriores. 

o Principe Maximiliano do 8adon faz 
algumas ､ ･｣ｬ｡ ｲ ｡ｾ･ｳ＠

Copenhague, 14. Telegrapham 
de Berlim: • 

"O principe hlaximiliano de 
Baden, "ntigo chanceller imperial, 
acaba de dar á publicidade uma 
brochura em que expõe detalha
damente a sua acção emquanto 
occupou a chancellaria. 

Entre outras causas diz o prin
cipe: "A minha poli tica qa paz 
foi totalmente annullada pela 
proposta do armisticio que eu 
sempre combati por motivos de 
ordem politica e outros que con
siderava de summa importancia 
para os interesses da ｮ｡ｾ￣ｯ Ｎ＠

Pareceu-me um grave erro per
mittir que o primeiro passo para 
a paz fosse aoompanhado da 
confissão surprehendente da fra-
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queza da Allemanha. Nem o;l de poder Ｇｂ･ｾ＠ ｣ｲｩｾ､｡＠ ｾｭ｡＠ nova 
inimigos, nem os proprios aUe- federação germamca, que será 
mães consideravam a nossa si- mais forte que o velho Imperio . 
tuação militar tão precaria que Essa nova federaçãO fomentará 
fossem necessarias taes medidas revoluções nos paizes alliados, 
desesperadas." a começar provavelmente pela 

Suecia. (?) 
- Telegramma deAmsterdam 

annuncia que os Principes de 
Schwarzburg.Rudolstadt e de 
Lippe-Schaumburg tambem de
sistiram dos seus thronos. 

O grão-duque Frederico Fran
cisco de hlecklenburgo-Schwerin 
retirou-se com a sua família para 
Copenhague. 

- Informam de Dresden que 
o novo governo da Saxonia ficou 
assim constituido: Interior e Ex
terior, Lipinski; Finanças, Geyer; 
Guerra, Fleissner. 

A desconfiança ､ ｯ ｾ＠ Alliados 
Paris, 17. O sr.11aurice Barrés, 

em um artigo que publica hoje 
no "Echo de Paris" . faz varios 
commentarios ao nidiogramma 
allemão enviado ao presidente 
Wilson. solicitando-lhe que a 
Allemanha seja abastecida para 
não cahir na anarchia, diz : 

"Ao mesmo tempo que a AlIe
manha procura enternecer-nos 
demostrando que si não for 
abastecido o seu povo se verá 
envolvido pela anarchia do bol
shevismo, a antiga ordem imperial 
subsiste além Rheno. A fachada 
feudal allemã cahiu mas na reta
guarda eUa e as minorias da 
burguezia bem como os 70_000.000 
de habitantes da Allemanha estão 
de accôrdo positivo, unidos e 
disciplinados no ardente desejo 
de recomeçar a sua obra econo
mica e a de reconquistar a pre
ponderancia perdida. E assim, 
esse paiz será amanhã formidavel 
e o seu povo sempre desejoso 
de nos invadir. E ' ｰｯｩｾＬ＠ indispen
eavel que os alliados exijam e 
tomem as garantias necessarias 
hoje que todos pódem reclamar. 
E ' necessario que a França gose 
de uma paz oheia de gloria, 
abrigada na retaguarda das fron
teiras, aquém da margem esq uerda 
do Rheno, restituida ao seu genio 
natural celto rhenano." (Havas)_ 

Londres, 19. O "Daily Express" 
deolara ser evidente que existe 
um "oomplot" allemão enoarre
gado de enganar os alliadoB, afim 

---

O "complot" trabalha pela volta 
do kaiser_ 

Roma, 17. - Quanto mais o 
tempo passa e mais os aconteci
mentos se vão accumulando, 
menos se encontram bases para 
confiar nos antigos imperios cen
traes. A deRpeito do todas as 
informações que nos chegam de 
Berlim, talvez mesmo por causa 
de sua espantosa multiplicide, 
ainda não nos foi possivel saber 
ao certo o que se está passando 
naquella capital, e -guartto á 
Austris, parece que não ha como 
confiar nem mesmo no desthrona
mento dos Habsburg_ 

Com effeito, em uma de suas 
cartas mais recentes dada á publi
cidade, com insistencia muito 
singular, o ex-imperador Carlos I 
evita systhematicamente a palaYfa 
"abdicação" , nem uma só vez a 
utiliza, e para substituil-a serve-se 
da expressão muito curiosa: 
"renuncio a participar dos actos 
do governo" . E como se isso não 
fosse sufficiente para esclarecer 
o mundo a "Neue Freie Presse", 
de Vienna, transcrevendo esse 
docurllento, dá-se o trabalho de 
explicar que, de facto o imperador 
não abdicou, apenas renunciou 
temporariamente ao exercício de 
seus proprios direitos, emquanto 
esp(\l'a uma hora mais opportuna 
para exercei-os. 

E' ao que parece, Carlos I con
sidera que essa hora está proxima, 
porquanto não se afastou de 
Vienna, nem mostra disposição 
para se afastar. Portanto os allia
dos devem manter a ｭ｡ｩｾ＠ rigorosa 
vigilancia, afim de evitar qualquer 
trama com o objectivo de reron
stituir a monarchia dual depois 
de haver simulado sua eliminação 
apenas para fraudar nOSS08 ob
iectivos de guen'a. 

........... :-

o bisar abdieoo ou nl10 t 
Zürich, 19_ - O eBerliner Ta

geblatt» em um editorial explica 
que o Kaiser não abdicou, mas 
simplesmente ausentou-se do paiz. 

Aquelle jornal ohama entio a 
attençio para o facto de nio ter 
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&ido publicada nenhuma re-
ferente a abdicaç&o. 

Bu\pos Ay'W. Tem aido com
mentado o telegramma enviado 
de Amlterdam, l>Ondo em duvi
da a abdicaçAo do Kaiaer. 

Alguns diarios recordam ao re
ferir-se ao conteúdo do mencio
nado telegramma o que disse a 
cNorddeutsche AIIgemeine Zei
tung' na sua edição de 27 de 
Outubro ultimo: 

cOs inimigos ignoram que o 
imperador Guilherme em pessoa 
é quem dirige todos os negocios 
politicos na Allemanh;, como foi 
o defensor do operario e de tudo 
que significa progresso e adian
tamento na A1lemanha, desde sua 
ascenção ao throno. 

A Republica, em semelhante 
e.tado de cousas não teria im
portancia alguma, e si, na reali
dade se pensasse chegar a ella, 
cousa de que não se tem fallado 
até agora, se pode assegurar des
de já que não haveria nem mo
tins, nem reyoltas, nem distur
bios, nem manifestações hostis 
para ･ｳｾ･＠ ou ｾｱｵ･ｬＡ･＠ partido, ao 
contrano se ma a elia com a 
mesma serenidade admira,el, uni
ca na historia dos PO\'os, com 
que a Allemanha introduziu uma 
reforma absoluta na sua forma 
de Governo. 

O Imperador Guilherme, que 
dedicou toda sua vida ao bem
estar do seu po,o, termina di
zendo esse periodico, é querido 
e respeitado por todos os alle
mães, e jamais, em nenhum mo
mento, foi considerado um ob
staculo para a paz nem para a 
tranquilidade aIIemã. 

Nem o PO\'o acceitaria sua ab
dicação, nem se chegará á Re
publica sem o beneplacito de 
quem soube dirigir com tanto 
acerto os destinos de 70 milhõ!>s 
de almas e ele,ar esse conjun
cto ao mais alto gráo de civilisa
ção e aperfeiçoamento que povo 
algum pude alcançar no mundo •. 

Raya, 17. - O ministerio das 
Relações Exteriores enviou uma 
nota aos jornaes , annunciando 
que o ex·Kaiser, Guilherme li 
não foi considerado pelo gover· 
no hollandez um internado. 

E' considerado como «hospede 
distincto ' refugiado na Rollanda 
e, portanto, com direito á pro
tecção das leis do paiz. E ' ex
clusivamente o internamento do 
seu sllquito que cerceia os mo
vimentos de Guilherme II. ' 

Nova York, 17. (J. C.) - En· 
trevistado pelos correspondentes 
dos jornaes newjorkinos em Lon
dres Lord Cecil declarou que será 
impossi,el pedir á Rollanda a ex
tradicção do ex-Kaiser. Este en
trou na Rolianda como civil ai
lemão, não armado, tem portanto 
o direito de pl'rmanecer na Hol
landa comtanto que não faça ne
nhum mal. De accordo com 0 8 

tratados ｩｮ ｬ ｾ ｾ ＺＭｯＺｮＺＢＧￜｾ Ｌｾ ｉｉｉｐｾ＠ armIItio1o .. ｾ＠
aivel pedir • Africa oriental Iob 
gando razOee tm,an(lo Gen 
reeano do Goftl'DO Vorbeek, •. trejpl. ",-
pedir , Rollanda a anglo-portugu_ no dia 
por pura cortezia. corrente, de manhA, no Zamli'-a, 

Berlim, 21. (Omeial) - Como 
a imprensa estrangeira e mesmo 
diversos jornaes a1lemães teem 
posto em duvida a abdicação do 
imperador Guilherme II, o go
verno resoM u dar ampla publi
cidade a acta assignada por a
quelle monarcha e pela qual elle 
desistiu do throno da A1lemanha. 

A execução das clausulas do 
armistido 

Paris. - Dizem os jornaes que 
a execução das clausulas do ar
misticio prosegue regularmente. 

ao sul de Ka88m&, na Roduia 
do norte. 

-:-

A conferencia ｾ｡＠ paz 
Nova Vork, 16 (H) A Asso· 

ciated Press diz, em telegramma 
de Washington, que o Secretario 
de Estado Sr. Robert Lansing, 
ja accusou a recepção do ap
pel o que lhe dirigia o Mi ni 
s tro 11'0 Exter ior d a ｾ ｊｬ ･ｭ ｡ ｮ ｨ｡ Ｌ＠

Sr. Solf, para que em pregue os 
seus bons offi eios no sen tido d e 
apressar a reuni ão da conferen 
cia da paz. 

Identico pedido foi dir igi do 
pela AJlemanha a todos os 
Governos alliados. 

Washington, 17 - Em rodas 
officiaes, considera·se pouco 
provavel que seja possivel aos 
governos da -Entente. concluir 
os preparativos para a confe
rencia da paz, antes de Janei ro 
proximo. 

I lepIMieI RUfIl'l 

Paris, 22 - O ｮｯｶＢ｣ｯＡｦｾｾｾＺＺｾ Ｇ ｾｾ＠
hungaro constituiu-se ti 
mente em Republica, 
confirmadas essas noticias. 

Novo estado independente do 8a1tie. 
Londres, 16 (H) Os jornaes 

de Copenhague receberam tele
gram ma de Riga annunciando 
Que o conselh o de estado da 
Es thonia , da Livonia, da J{ur
landia e das ilhas Oesel, resol
vera m juntar-se e constituirem 
um es tad o ind epend ent e com o 
nome de Es tad o do Baltico. 

Os llolacos repollidos 
Stockolmo, 16 (H) - Um des· 

pacho do - Aft enblad . annuncia 
que as tropas aJl emãs repelliram 
os volun tarios polacos que ten
tava m passar a fronteira, entre 
Breslau e G1eiwitz. 

Londres, 22. (Official). O com· 
municado official informa que o 
2.° e o 4.° exercitos inglezes con
tinuaram pela manhã o seu avan
ço em direcção á fronteira alie
mão A direita as vanguardas in
glezas avançaram em direcção do 
Mosa, sobre 'amur. A' esquerda 
as tropas attingiram a linha ge
ral de Gembloux ao Woevre. 

Ravre, 21. (Official). - A ci
dade de Bruxellas, capital do rei· 
no da Belgica, está completa
mente occupada pelas tropas bel
gas, as qua6i! continuam a avan
çar pelas estradas de Mafines, 
Eppeghen e Vilcorde. 

Uma das razões para este 
.atrazo foram as eleições britan
nicas, as quaes, entreta nto, fo· 
ram necessarias para que s e 
apure ao certo qual a altitude 
do povo britannico para com a 
politica adaptada pelo governo. 

Japão e o triUlllpbo dos seus alliados 
Buenos Ayres. - Segundo no

ticias que .La Nacion. publica 
do seu correspondente em Haya, 
o Japão ao ser notificado e con
sultado pelos Estados Unidos so
bre o armisticio celebrado, se ab
steve de subscrever sua confor
midade com as exigencias dos 
alliados para com a A1lemanha, 
allegando que sua não·interven
ção absoluta na contenda lhe 
inhibe, pelo seu proprio decoro, 
de intervir no ajuste de taes con
dições de paz. 

Paris, 21. (Official). - O ma
rechal Petain, á frente das tro
pas francezas, entrou hontem em 
Metz, onde se deram scenas de 
indescriptivel enthusiasmo. 

Amsterdam, 21. - O rei AI· 
berto e sua esposa entraram em 
Antuerpia triumphalmente, na ul· 
tima terça-feira, sendo recebidos 
com grandes festejos. 

New York, 22. - Diz o com
municado de hoje do general Per
shing, commandante dos exerci· 
tos americanos: 

Atravessamos a cidade de Lu
xemburgo que estava embandei
rada em homenagem aos aIliados. 

Paris, 19. (R.) - Chegam con
tinuamente, em numero elevado, 
os prisioneiros francezes que se 
achavam nos campos de concen· 
tração da Allemanha, e todos re
gressam tão alegres quanto o per
mittem a suas forças esgotadas. 

A oeeopação olfitial de Constantinopla 
Paris, 22. - As tropas fran

cezas occuparam hoje a cidade 
de Constantinopla, fazendo·a com 
ceremonias oHiciaes. 

As tropas allemles da Aleita rendem-se 
Londres, 16. (R.) - O Minis

terio da Guerra annuncia de quede 
conformidade com as condições 

Comtudo esse tempo não será 
perdido, porque esses governos 
estão conferenciando entre si, 
com o objectivo de estabelecer 
accordo perfeito sobre todas as 
questões politicas e territoriaes. 

Está absolutamente decidido, 
que as nações neutras não terão 
voz na conferencia, porem seus 
representantes poderão enten
der-se com os delegados das Noticiario 
potencias da «Entente. para ex- Terminou a censura telegraphica 
por suas reclamações e solicita-
- P - Washington. A commissão da 

çoes. arece mesmo que esta Censura dos Estados Unidos an-
em estudos o projecto -de se 
enviarem arbitras a todas as nunciou que terminou a censura 
nações neutras para que enviem de imprensa, assim como are- . 
representantes a sessão final da lativa ao servico telegraphico in
conferencia, na qual será discu . ternacional e ás noticias Ilnvia
tida a organização da Liga das das pelos cabos submarinos e pe-
Nações. I los telegraphos do continente. 

- Está confirmada a noticia 
da partida do presidente Wilson Movimento fel'olueionario 
para a frança, logo a!lós a aber. ERtallou no Rio no dia 18, um 
tura das sessões do Congresso, movimento revolucionaria , com 
afim de tomar parte na Confe- caracter politico, que entretanto, 
rencia da paz. graças ás medidas energicas das 

E' desejo do presidente Wil· autoridades, logo fora supprimi
son participar pessoalmente das do. Numerosos grupos armadOl, 
discussões sobre as principa es empregando dynamite, tentaram 
clausulas do tratado de paz. tomar a Inten dencia da guerra. 
Não é provavel que s. exa. fi- Depois de varios conflictos e 
que até o fi m da sessão; s. exa., gumas mortes, os anarchisadorll 
porém, entende que a sua pre- foram subjugados. 
sença no inicio das discussões O governo fez declarar que 
é necessaria, afim de evitar dis- disposto a manter a ordem, 
cussões por meio dos cabos o que custar. 
submarinos no momento de ser 
determinado o plano geral dos 
tratados finaes. 

I Grippe lO li. Grude 
Rio, 21. - Telegrammu 

recebido. do Rio Grande do 

• 
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elo elevado • 
ilUjO numero naoto a oennra 
nlo permitte que li publique, 
para evitar o panico. 

I ｴＬｮｮｾＱｯ＠ Jlundial 
Dados ioter1!8sanus 

De um jornal argtmtino extra
himos os seguintes curiosas in
formações: 

Os alliados são actualmente 13 
nações, pois duas dellas (a l{ussia 
e a Rumania) fizeram a paz. A 
que primeiro entrou na gUl>rra 
_ e a causa material da mes
ma - foi a Servia, em 28 de 
Julho 1914 ; a ultima a Grecia 
em 29 de Julho de 1917. 

Os que estam com os alliados, 
figurando porém entre os não 
combatentes, são dez: Cuba, Pa
namá, Siam, Liberia, Cruna, Bra
sil, Guatemala, Costa Rica, Haiti 
e Honduras. I 

Seis romperam suas relações di
plomaticas com os imperios cen
traes: Bolivia, Nicaragua, Domi
nicana, Perú, Uruguay e Ecuador. 

Os imperios centraes eram qua
tro: Austria.Hungria, Allemanha, 
Turquia e Bulgaria. 

As nações neutras no mundo 
inteiro são vinte e uma: Dina· 
marca, Hespanha, Luxemburgo, 
Monaco, Noruega, Suecia e Suis· 
sa na Europa; Argentina, Colum
bia, Chile, Mexico, Paraguay, S. 
Salvador e Venezuela na Ame
rica ; Afghanistan, Bustán, Nepal, 
Oxean, Persia e Etiopia no resto 
do universo. 

DO ESTf\DO 

Novas leis do Estado 
N.O 1225 de 28 de Outubro es

tabelece que o ensino superior é 
ministrado no Instituto Polytech
nico. 

Emquanto não crear outros cur
sos de especialisação, o Instituto 
manterá os seguintes já inaugu
rados: de pbarmacia, odontolo. 
gia, commercio e agrimensura. 

Só serão reconhecidos e regis
trados nas repartições competen
tes. do Estado, os diplomas con
ｦｾｦＩ､ｯｳ＠ pelo Instituto Polytech
mco .e pelas ･ｳ｣ｯｬ｡ｾ＠ superiores 
mantidas ou fiscalisadas pelo Go
verno da União. 

Só poderão ter exerci cio de 
pharmaceutico no Estado os di
plomados por qualquer das Fa
culdades da Republica e os que 
apresentarem certificado de ha
b!litação ｰｾｬｯ＠ Instituto Polytech
mco, respeItados os direitos ad
quiridos. 

N.o 1230 de 28 de Outubro ex
tingue ? cargo de Inspector Geral 
､ｾ＠ EnSinO e dá outras providen
cias. 

A. attribuiçõee exercidas até o 
·preeente pelo lnlpector Geral do 
Enaino paBnrAo a ler da com-
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clireotM awdlial'll do 
l'Hb' da ｉｮｾｯＬ＠ caj .. 
den. cumpriria_ 

Oa inapectorel elcolarea dava-
1'10 v i s i t a r conBtantemente a. 
escolas e os estabelecimentos de 
ensino estadual, particular e mu
nicipal dI> seus districtos, obri
gando os respectivoB directores e 
professores a cumprir os regula
mentos e leis em vigor, bem co
mo organisar o movimento esco
lar dos seus districtos, de accordo 
com os modelos existentes, e en
viar ao Director da Instrucção. 

O Estado será dividido em 5 
districtos escolares, formando o 
ＲＮｾＺ＠ Nova Trento, Brusque, Ita
jaby, Blumenau, S. Bento, Join
ville e Mafra, com séde em Blu
menau. 

As ferias escolares para os gru
pos escolares, escolas reunidas, 
escolas complementares e esco
las isoladas, começarão a 15 de 
Dezembro e terminarão a 15 de 
Fevereiro. 

noticias locaes 
Novo feriado 

O Sr. Chefe Escolar deste Mu
nicipio, recebeu em data de 25 
do corrente, do Exmo. Dr. Secre
tario do Interior e Justiça do Es
tado o seguinte telegramma: 

- .Para devidos effeitos cabe 
me communicar Governo Fede
ral declarou festa nacional dia 
vinte oito corrente para fim povo 
brasileiro possa neUe consagrar
se mesmos actos elevação moral 
a que na mesma data se consa
gra povo norte-americano em to
dos tempos amigo Brasil, tanto 
na paz como na guerra. Sauda
･ｾＮＬ＠

(assig.) José Boiteux 
Secretario Interior e Justiça. 

Imposto tmitorial 
Chamamos a atlenção da po· 

pulação para os editaes da Col
lectoria estadoal publicados no 
presente numero, convidando 
para o lançamento dos impostos 
territoriaes e de capital, que de
verá ser feito durante o mez de 
Dezembro pro futuro. 

O imposto de capital é subs
tituido no districto rural pelo 
imposto territorial, que tributa 
unicamente a terra, ficando isen
tos as bem feitorias, os animaes, 
os engenhos e os carros de uso 
dos lavradores. 

O imposto é de 1 por cento 
sobre o valor por que são ven
didas as terras. Não ha mais 
quaesquer isenções: todos os 
terrenos ruraes estão sujeitos 
ao imposto minimo de 3$000. 

A influenz. 
Está em franco declinio entre 

nos a epidemia da influenzll 
hespanhola, sendo, ao que nos 

ｾ･ｊｬｴ･＠ de Domfngo Pllra 
Segunda-feira Iarapios arrom
baram a porta do açougue do 
Sr. Oito Hagemann na esquina 
das ruas Commandante Satur
nino de Mendonça e dos Atira
dore!> e furtaram toda a moeda 
de nickel na importancia de 60 
a 70$000 que continha a gaveta 
do balcão. 

Avisos eceleslastlco8 
Communldade evangeUea 
1. Advento, I de Dezembro, ás 9 

horas da manhã culto em Joinville. 
2. Advento, 8 de Dezembro, ás 9 

horas culto em )oinville. 
I3aptisados: Arnold, f. d. Alb. I3eilke; 

Helene, f. á . Frjedr. I3rammer; IIse, f. 
d. Albert I3aumer; Alfred, f. d. Rich. 
Siedschlag; )ennv, f. d. Albert Schultz. 

Casados: PaulSchmõckel comAman
da Pabst, Estr. da Serra. 

Fallecidos : Max, f. d. Wilh. Elling, 
Rua mercedes, na idade de 4 annos; 
Wilhelm Schrõder, Cam. Paratv, na 
idade de 54 annos 3 mezes, Arlhur, 
f. d. Oito Holz, Cam. Rio I3raço, na 
idade de 2 annos 5 mezes. 

Xans Müller, Pastor. 

EDITAES 
Imposto territorial 

Edital · para o lançamento 
De ordem do Sr. Director do 

Thesouro do Estado e de con· 
formidade com a Lei n. 1231, de 
29 de Outubro de 1918, convido 
a todos os proprietarios de ter
ras e aos occupantes de terras 
por titulo de aforamento esta
doai, federal ou municipal, situa
dos na zona rural, a fazerem 
durante o mez de Dezembro as 
declarações das terras de sua 
propriedade ou occupação, indi
cando em metros quadrados a 
area de cada terreno que pos
suírem ou occuparem, sua situa
ção e valor destacadamente, e 
demais informações necessarias 
ao lançamento, na forma do art. 
4. e tendo em vista, quanto ao 
valor, o disposto no art. 7. da 
mesma Lei n. 1231. 

A esta declaração estão obri
gados todos os proprietarios ou 
occupantes de terras situadas na 
zona rural, qualquer que seja sua 
area e valor. em virtude do dis· 
posto no artigo 9 da referida Lei, 
bem como os concessionarios de 
lotes coloniaes do Estado. na 
forma do artigo 10. 

Os proprietarios ou occupan
tes de terras que não fizerem a 
declaração de que trata este edi
tal e o artigo 4. da Lei n. 1231, 
dentro do mesmo mez de De· 
zembro, ficam sujeitos a multa de 
20"10 sobre o valor do imposto 
em que incidirem, cujo minimo 
é de 20$000, e serão collectados 
a sua revelia por esta Estação 
I'iscal, e para que chegue ao 
conhecimento de todos publica
se o presente edital, que será 

O"d8r1 
Francisco dos SantOll F.rllco_ 

-:-
"poste •• ｾ＠ .. ltaI 

Edital para • I ....... 
De ordem do Sr. Director do 

Thesouro do Estado e de con
formidade com o Decreto n. 204 
de 2 de Outubro de 1918, con· 
vido a todos os possuidores de 
bens e valores sobre os quaes 
recahe o imposto de Capital a 
fazerem dentro de 611 dias con
tados desta data as 1ieclarações 
de que trata o art. 3. do refe
rido Decreto n. 204. 

Incidem neste imposto: - O 
capital de negocios representa
do de qualquer forma, titulos 
creditoriaes, dinheiro, capital em
pregado em emprl'stimo e os 
demais bens e capitaes já su
jeitos ao imposto de Capital e 
que não forem isentados ou ex
cluidos pelo artigo 2. da Leí 1231. 

Os que não fizerem suas de
clarações no prazo acima men
cionado incorrerão na multa de 
20$000; correndo o respectivo 
lançamento a sua revelia. 

E para que chegue ao conhe
cimento de todos publica-se o 
presente edital, que será tambem 
affixado nos logares do costume. 

Collectoria das Rendas Esta
doaes de Joinville, 20 de No
vembro de 1918. 4.1 

O colleclor: 
Francisco dos Santos ｆ｡ｲｾ｣ｯ［＠

Modelo officialmenle adoptado 
para dedarações do lançamento. 

Estado de Santa Catharina 
lmposto territorial 

O Sr .... morador no logar 
.. Municipio de ... vem de

clarar as terras que possue para 
pagamento do imposto territorial 
a saber: 

Um terreno no logar ... com 
. .. metros quadrados, no valor 
de ... comprado em ... de .. 
19 .. , conforme escriptura la
vrada pelo Tabellião .... ou 
herdado, conforme inventario de 
... feito em ... de ... de 19 . , 
confrontando com ... ao Norte, 
com ... ao Sul, com .. a Leste 
e com ... ao Oeste. 

Um outro terreno no lagar ... 
com ... metros quadrados, no 
valor de ... comprado em ... 
de .. 19 .. , conforme escrip
tura lavrada pelo Tabellião ..• 
ou herdado, conforme. inventario 
de . . . feito em ... de ... de 
19 .. , confrontando com ... ao 
Norte, com ... ao Sul, com .•• 
a Leste e com ... ao Oete. 

(Repetindo sempre os dizeres 
acima para cada terreno que 
possuir o declarante. 4.1 

-:-
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Tiro de Guerra 226 ,,0 velho de,,, &rand2Guflma 
Tend.o ｣･ｳ ｾ ｡､ｯ＠ o ｭｾｴｩｶｯ＠ qu.e natal chegou. na 

ｾｾ ｾ｡ ｯｲｊ ｾｾ ｾ ｅｾＺｲｾｔｾ［ｾ ｳ ｡￡ ｯ＠ ｾｾｾ ｾＮｾｾ＠ rasa df ｂｾｩｮ ｱ ｕ ｦ ､ｯ ｳ＠ ｮＧＢ Ｇ ｮｾｭ ｢ ｵＢｾｮｾ＠
reeomeçarao os mesmos do dIa ｉＺ ｾｬＧ＠ U lU U 
2 de Dezembro em diante, e V.\B A. Bornscbein R :'I do nll-In"-ID" n 44 
previno que absolutamente farei 3: Rua 15 de o'lembro 22. Uu L'l' '- " • 
concessão á quem quer que seja, Acabam de chegar cigarros Communico a dis tincta fre-
relativamente a dispensa dos ci- guezia e ao respeitavel publico 
tados exercicios, pois, quem não 1!; . de aprovei tar a occasiã o de 
podia cumprir as obrigações do 3.3 fazerem uma visita á es ta casa, 
Regulamento não devia ter feito e para convencer· se dos preços 
matricula nas escolas respectivas. ＢＧ｜Ｚｾ＠ olan ela 333 baratissimos. 6.5 

Quem estiver doente deverá na casa Os preços são especialmente 
apresentar atlestado medico, O Sól Na sce Para Todos baratos ao alcance de todos. 
afim de justificar as suas faltas. Rua 15 de ｾｯｙ･ｭ｢ｲｯ＠ r . 7 Não se enganem na casa 
Os ensaios da banda de corne- R d P" 44 
teiros e tambores se realisarão li · t ua O rlnClpe n, 
ás 2.'5, 4.'5 e 6.'5 feiras, e os da Zel onas, em frente á casa A. Baptista & Cia. 

bfeal'rnadsa. de musica as 2.'5 e .+.a
s 

azeite doce, molho inglez, A' Pernambucana mostarda, alcaparras, Mixed 
Todos os atiradores deverão Picldes, sal fino, sardinhas, 

mandar colloear na passadeira alpiste, palitos, chá preto, 
do capote o debrum de vivo farinha de aveia Quaker, far inha 
branco, de accôrdo com o ultimo Nestlé, maizena, araruta, semo
aviso do Exm o. Snr. ministro lina de trigo, goiabada, marme-
da Guerra. lada, vinhos brancos e tintos, 

26-11 -18. 2.1 vinho de Porto, vermouth, 
(a) BRIGADA LOPES. whiskV, Cognac, licores, cerveja 

lnstructor. Super Ale e charutos 

Aproveitem a occasião! 
Ver pa.ra. crer! 

Diversas Pip a s 
recommenda 3:1 

E. ManteuHel. 

f\NNUNCI05 

O unieo 

encontra-se á preços baratissimos 
na casa _ _ 6.1 ｭｏｾｏ＠ rom ｄｾｩｊｴｩｲ｡＠ no 

Gustavo Rlchhn. 

(lUe cura infallirelmente a 
Epizootia ou Grande e \'ariado 

lebre apb tosa sortimento de brinquedos!! 
(Maul- u . Klauenseuche) Roupas brancas e 
2.2 Henriflue Colin artigos para bordar! 

Rua 15 de ｾｯｙ･ｭ｢ｲｯ＠ 70. 4 ｖｾ＠ E. Hingler. 
ＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭｾＭＭＭＭAVISO 

Participo a minha distincta 
freguezia e amigos que mudei 
meu GllIllETE DE.lT1RJO para a 
casa da Sr.- D.a V.- Colin, rua 

9 de I'larço n' 52. 
Aqui estarei ao dispor de todos 

a qualquer hora do dia. 4.4 

, 

Rodolpho Ribe iro 
Cirurgião Dentista . 

AVI SO 
Aviso ao meu visinho para 

que não deixe andar solto os 
seus porcos e outros animaes, 
que assim estragam as minhas 
plantações,pois não possosoffrer 
esses prejuizos. 

Para o futuro não me respon
sabiliso pelos prejuizos que o 
mesmo senhor, tiver por este 
motivo. 3.3 
GlÚlherme Jantsch, Hansa. 

A meodoas, nozes e avellãs, 
recommenda 

3.1 !Imndre Sclllemm. 

Repolho em salmoura 
c S a. uer kra. u t.) 

recommenda 3:1 
E. ManteuHel. 

Ar\ores para Natal 
recommenda 2.1 

Otto Dreiahl, 
Estrada de Paratv. 

Grande sortimento de 

Camisas de meia, 
grossas e finas, como meias 
de todas as qualidades, recom
menda 4.1 

Otto L. Parucker. 

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 tarde. 5.5 

T elefone 1 6 6_ 

ｒｬｵｧ
ｾ＠ en uma casa de 
ｕﾷＺｉｾ＠ construcção nova 

na rua Dom Pedro 11; a casa 
tem agua e luz electrica. 3.1 

Trata-se com o proprietario 
Roberto Schmldlin. 

Precisa-se para já dous 
oificia e s d e 

alfaiataria. 3.1 
J oã o Ruzanowsky. 

Precisa-se 
de um rapaz de 14-16 annos, 
para serviço leve, na casa 
4.1 Gu stavo Richlin. 

Precisa-se 
urgente, para uma fabrica de 
meias, svstema Cotton, perto 
da Capital ､ｾ＠ S. Paulo, de um 
bom ger en te technico, que 
deve ser conhecedor profund o 
das machinas e que tenha pra 
tica em gerir perfeitamente a 
fa brica. 

Propostas minuciosas, devem 
ser dirigidas á Hoepeke, Irmão & Cia., 
em Florianopolis. 4.1 

I'r er::is ZI - se 
para já de um bom aj udante de padaria. 
33 J oão Dtetrich. 

Preci ..... de.:L;,..... 
Paga·se 25.000 IJI ........ 

Pree"a·.e 
de uma boa creada. Paga-se belll. 

NeermllDn, Rua S. Catharina 
5 (Antigo Parque Smar .. ) • 

Ven de-se 
o ｭ ｡ ｧｮｩｦｩ ｣ ｾ＠ predio s ito á rua 

Com to. Sa turnino de Mendonça 
n.O 15, antIga rua All emã, por 
preço vantaioso. 

Mais informações com o pro· 
prietario 3.1 

Antonio Roch_ 

Vendem-se ｾｳ＠ seguintes ob· 
lectos por preços 

baratos: 
1 bicycle ta, marca "Pan · 

ther", 1 piano, marca "Grand" 
1 carrinho para creança, ｴｵ､ ｾ＠
em bom es tado. 

Para ver e tratar á Rua Cru· 
zeiro N.o 15. 4 

Unndn• en o t e r reno 
ｾ＠ ｾＺｉ ｾ＠ cor.n c a sa. 

situado nà esquina das ruas 
do Principe e Cachoeira. 

Para tratar com o proprietario 
2.2 Panlo Schooi. 

Vende:se ou' aluga-se ､ｵ｡ｾ＠
casas no cam l· 

nho lririu, uma com 2 morgos 
e outra com negocio e dez mor· 
gos de terreno e plantações por 
preço baratissimo. 

Informações com Hen rique 
Seifert Junior, Iririú. 3.2 

"" e:n.el c -se 
um terreno de 11/1 morges 
com casa de morad a , ranchos 
etc., proprio pa ra negocio, por 
preço bara tiss im o. 25.21 

Irrformações n'esta redacção. 

U"nd" sn um terreDO 
li: "-,, de 55 morgos, 

si tua do na es trada de Ires
barras, com boa casa de mo· 
rada, boas pl anta ções, ga do, caro 
ros, en genho de canna etc. 

Para informações com o pro· 
prietario 3.3 

J acob FrOhlleb. 

11. Casa Pieper 
Rua 15 de Novembro N. 6 

recebeu um bom sortimento de 

Camisas de zephlr , proprlo 
para o verão, 

Gravatas de todas as qualidadea, 
cOllarlnhos, melas, cera ..... 

por tuguezas e nacionaes, 

Perfumarl'as nacionaes e . 
estrangelZ'llll, 

que offerece a preços razoaveis. 107 

Grippó 
Novo preservativo contra 

hespanhola e infallivel em 
fluxo e cephaléas. 

Us o: Aspirar em pitadas. 

S6 na Pharmacia lJelllM 
Usem o 6rlpp6. 
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