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No. 94. A n uo ｾＮ＠

A situaçãO na Allemanha 
Amsterdam, Novembro, 25. -

As ultimas noticias de Berlim, 
fazem.nos ver cada vez mais con· 
fusas e mais grave a situação po
lítica naquella capital. 

Ao que se diz, a declaração do 
governo do sr. Ebert, de que es
tava l'esolvido a convocar uma 
assembléa nacional para decidir 
se a AJlemanha seria monarchia 
ou republica, não sómente sus· 
citou ' uma scisão nos dois parti. 
dos socialistas que se haviam 
unido para formar o actual go
verno, como ainda creou uma 
grave ameaça para a manuten
ção da unidade nacional, esta
belecendo o mais radical anta
gonismo entre as provincias do 
norte e as do sul. 

Os conselhos de operarios e 
soldados e marinheiros de Ber
lim, Hamburgo, Bremen e Kiel, 
desde logo se oppuzeram aber
tamente á convocação da assem
bléa, que, sem duvida, poria fim 
ao prestigio e poder de suas or
ganisações, annulando por com
pleto o papel politico, que ellas 
têm desempenhado até agora. 

Por sua vez, a Baviera, a Sa
xonia, Baden e Württemberg ma
nifestaram a mais decidida op
posição ás tendencias anarchicas 
dos governos improvisados nas 
grandes cidades do norte. Os 
soldados, que estão regressando 
da linha de frente, parecem dis
postos a sustentar a opinião das 
províncias do sul, a dictadura 
dos proletarios conta até certo 
ponto, com o apoio dos mem
bros do governo Ebert, que per
tencem ao partido socialista in
dependente. 
. Em um grande «meeting» rea

hzado no circo Busch de Ber
lim! tornou-se evidente' que é já 
mUlto profundo e insanavel o an
tagonismo entre os «leaders» do 
p;incipal partido allemão e o mi
msteno presidido pelo sr. Ebert. 
ｾｉｧｵ ｮ ｳ＠ telegrammas, porém, 

affirmam que as negociações en
tre os dOIS partidos socialistas 
continuam, havendo esperanças 
de um accordo mediante mutuas 
｣ｾｾ｣･ｳｳ･ｳ Ｎ＠ Esse accordo permit
tma manter a unidade indispen
eavel no governo. 

.0 .pie Freie Zeit., orgAo da 
mlnona 80ciali8ta, commentando 
e88e8 acontecimentol, diz que, 

• 

)oinville, Terça-feira, 3 be Dezembro 1918. 

embora esse partido não possa 
acceitar nenhum compromisso 
com relação á convocação da as· 
sembléa constituinte, talvez seja 
possivel fazer·se algumas conces
sões, dando ao poder executivo 
maior independencia, satisfazen
do os Estados do sul. 

Sabe-se que o .leader» socia
lista independente sr. Haase, te
legraphou a todos os governos 
dos Estados da Allemanha, pe
dindo-lhes que enviem seus de· 
legados á uma conferencia geral 
que se deve realizar amanhã em 
Berlim. 

O correspondente de um jor
nal desta cidade, telegrapha di
zendo que provavelmente a di
versidade de opiniões nesse con
selho, será muito grande, haven
do, porém, como razão maior e 
talvez capaz de tornar possivel 
um accordo, a intensa propagan
da em favor da união nacional. 

Accl'escenta o despacho, que 
é opinião geral nas rodas mode
radas da Allemanha, que o unico 
m!Jio de obter a paz com os al
Iiados será estabelecer uma frente 
política unida e um governo forte, 
callaz de cumprir pontualmente 
todas as condições do armisticio e 
levar a cabo as n(,jgociações de paz 
como representante de um povo 
sol ido e re.olutamente unido. 

Jorge Renwick. 

Copenhague, Novembro, 25. -
A «Mlinchener Posto, noticia que 
o principe Ruprecht partiu para 
Chur, na Suissa, onde se vae rea
lizar uma grande reunião de par
tidarios do antigo regimen alle
mão. 

Ao que parece, esse grande con
selho foi provocado pela rapidez 
com que vão adeantando os acon· 
tecimentos politicos do antigo im
perio e, sobretudo, pelas dissen
ções que têm surgido, entre os 
varias governos ali improvisados 
com caracter mais ou menos de· 
mocratico. 

A esse proposito, 0 « Vorwarts» , 
em um editorial intitulado «A Re· 
publica no Rheno», procura cha
mar a attenção do paiz para os 
esforços, que se estão fazendo, 
abertamente, no sul e na região 
occidental da Allemanha, para a 
separação do resto do paiz. Diz 
eue artigo que entre a popula
çAo do valle do Rheno, augmen
ta dia a dia o numero dos que 

improvisam e discutem planos 
de libertação do resto do impe
rio e estabelecimento de um es
tado livre. 

Londres, 26. (H.) - A situa
ção politica interna da Allema
nha continua a ser largamente 
commentada pelos jornaes bri
tannicos. O eDaily Chronicle>, 
commentando as ultimas noticias 
aqui recebidas, diz que é indis
pensa vel que se estabeleça na 
AlIemanha um Governo estavel 
e responsavel, porque, do con
trario, os Alliados serão obriga
dos a occupar militarmente o an
tigo imperio. 

Amsterdam, 23. - Informam 
de Berlim ao cAlgemeen Han
delsblad» que, sob pressão dos 
socialistas independentes, o novo 
Governo allemão resolveu desistir 
de cg.nvocar a Assembléa Consti
tuinte; uma communioação offi
cial, porém, diz que as eleições 
foram apenas adiadas e que du
rante o prazo desse adiamento 
os socialistas independentes pro
curarão realizar importantes re
formas sociaes, entre ellas a na
cionalização das grandes indus
trias. 

Copenhague, 25. (U. P.) - Des
pachos de Berlim dizem que Lieb
knecht continua a chefiar as suas 

a se alistarem em suas fileiras e 
prestar· lhe auxilio contra a as
sembléa nacional, não surtem re
sultado. 

Paris, 26. (H.) - Telegrapham 
de Basiléa: 

«Informam de Dresden que, 
nas eleições para organisação do 
«comité. revolucionario, os so
cialistas da maioria obtiveram . 
8'7.48:-1 votos, contra 5.500 dos 
seus ad versarios do partido so
cialista independente I Ass!m sen
do, estes ultimos terão apenas 3 
logares no «comité., contra 47 
dos primeiros. 

O jornaes allemães salientam 
que esses resultados são nitida
mente hostis á corrente que quer 
estrangular a Allemanha com o 
bolchevismo> . 

Stockholmo, 27. Chegou a esta 
capital, tendo feito a viagem em 
aeroplano, o addido militar á. 
legação da Suecia em Berlim. 
Intervistado a respeito da situação 
na Allemanha, declarou esse of
ficial que era absolutamente falsa 
a informação de que tenha peo
rado a situação alimentar. Todos 
os generos alimenticios necessa
rios podem ser obtidos, mediante 
cartões, distribuidos pelas autori
dades. (Havas). 

agitações. EUe consagra-se ex- Amsterdam, 25. ('O Imparcial') 
clusivamente agora a inUuenciar O "Handelsblad" publicou hoje 
os homens que voltam da linha uma carta de seu correspondente 
de batalha e ataca particular- que conseguiu entre\oista do ex
mente o projecto de convocar a kronprinz allemão, no corredor 
assembléa nacional. do trem especial, que ,o levou ao 

Dirige-se ao proletariado 1i0 porto de Romermond, de onde 
qual declara que a Allemanha I foi transportado para a ilha de 
deve ter um governo de o'(>era- Wierigen, onde foi internado. 
rios e soldados, que symbolIzará Diz este correspondente, que 
o proletariado e não declinará oex-kronprinz mostrava-sevisivel
dial\t(\ da .Entente>. mente nervoso e tendo o jorna-

Não devemos mereadejar como lista pedido sua impressão do 
imperialismo a «Entente'. A re- modo como fõra recebido na 
yolução propagar-se-ha certamen- Hollanda, respondeu o seguinte: 
te nos paizes alliados. Mas nós "-Só tenho que agradecer ao 
que fizemos perder aos Russos governo hollandez o tratamento 
tantos annos, queremos que a que recebi". 
revolução irrompa na França e In- Accrescentou que não sabia 
glaterra, em 24 horas. quanto tempo se demoraria na 

Rosa Luxemburg secunda ha- HoUanda, porquanto havia já. 
bilmente Liebknecht e numero- algumas semanas que não se 
sas mulheres assistem geralmen- communicava com seu pae e nem 
te ao comicio dos «Spartacus.. com a princeza, Bua esposa que 

Ha, porém, indicios de que os ficara na Allemanha, ' 
seus esforços, para persuadir ?s O jornalista insistiu, pergun. 
soldados que regressam 11. patria tando quando pretendia regralBar 
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á AlIemanha, o ex-kronprinz 
respondeu vagamente : 

"-lNo depende da situaçlo". 
O principe ia acompanhado 

pelos majorlls von Müller, von 
Multner e Freiherr von Zobeltiu. 

Toda a sua bagagem consi8tia 
em algumas mala8 de mão e um 
sobretudo de pellica. 

Paris, 24. (H.) O "Petit Jour
nal" publica um ,;olento artigo 
de commentario ao que chama 
"a comedia do governo alJemão", 
que ,ive a clamar que reinam 
a fome e a anarchia naAllemanha, 
afim de obter modificações nas 
clausulas do armi ticio. 

O "Petit Journal" transcreve 
uma estatistica publicada pela 
"Gazeta de Colonia" e que de
monstra que a fome não existe 
e não existirá tão cedo na Alie
manha'. 

"Por esses numeros que tran
screvemos - diz o "PetitJournal" 
- ,ê-se que os alJemães dispõem 
actualmente de mais de 500 gram
mas de pão por semana do que 
nós. Ha batatas em abundancia 
na Allemanha e mais assucar do 
que nos tempos de paz. 

O. Alliados não se deixarão 
enganar por esses falsos appellos. 

A qu . tão da permmucia do ex-liai fr 
na HoUanda 

Paris. 23. (H.) As legações dos 
Paizes Baixos, nas Capitaes dos 
paizes da Entente, enviaram aos 
Goyernos alliados uma nota com 
as declarações feitas á Camara 
hollandeza pelo Presidente do 
Conselho de hlini tros, a proposito 
da permanencia do ex-Imperador 
da Allemanha na Hollanda. 

A I'eftll'ida 110ta diz quo o ex
Kai -er entrou em territorio dos 
Paizes Baixos, depois da abdica
ção. e, por consequencia na 
qualidade de particular. 

O caracter de asylado que lhe 
foi concedido é identico aos de 
todoi! os refugiados extraogeiros. 

O Governo não podia fazer 
excepção só pelo motivo da po
sição anterior daquelle que teria 
de ser admittido em territorios 
hollandezes. 

Este facto, porém, não tolhe 
ao Governo da Hollanda o dever 
de prestar ';gilancia afim de que 
não seja praticado qualquer abuso 
de forma a tornar essa hospitali
dade prejudicai aos interesses 
do paiz. 

O Goyerno hollandez julga que 
osGo,ernos extrangeiros, os quaes 
varia vezes se têm aproveitado 
do asylo da Hollanda, não se 
recusarão a respeitar as tradições 
nacionaes recordando-se dos casos 
em que elles proprios concederam 
hospitalidade a soberanos deca
hidos. 

Como addendum a essas decla
rações, a nota acima referida 
accrescenta que o ex-Kaiser, nem 
uma vez sequer deixou ainda o 
parq lIe do caetello de Amerongem, 
onde a.tá internado. 

Paris, 22. (H.) Sobre a queltlo 
do internamtD do ex- 'ser, o 
"Petit J ourn.l" declara que OI 
Alliadoe nlo tomaram, até agora, 
nenhuma decido relativa' sorte 
que o espera, m .. que, entre
tanto, não occultaram á Hollanda 
que ｮｾｯ＠ podiam, de modo algum, 
admittir o tratamento de favor 
que estava @endo dispensado ao 
ex-Imperador. 

Pretextava a Hollanda que o 
Kaiser, a partir da data da sua 
abdicação, tinha deixado de ser 
militar e, por consequencia, devia 
ser tratado como simples parti
cular. 

Os Alliados, porém, não accei
tavam semelhante excusa e recla
mavam o internamente pronsorio 
do Kaiser, fazendo ver á Hollanda 
que incorria em grave responsa
bilidade se se negasse a satisfac
ção desse desejo e fazendo todas 
as reservas quanto a medidas 
ulteriores que, por ventura, se 
vissem obrigados a tomar. 

Londres, 27. O presidente do 
conselho da Hollanda, em dis
curso que pronunciou na Camara, 
disse que, quando a presença 
do kaiser se tornar perigosa á 
Hollanda, o governo o obrigará 
a retirar-se do paiz. 

Londres, 26. O lord-chanceller 
do "altorney general" (procurador 
geral britannico), declarou hoje 
que os alliados podem legalmente 
exigir a extradicção do ex-kaiser. 

Paris, 24. Noticias de Haya 
informam que, durante uma dis
cussão na Camara Baixa, o depu
tado anti-revolucionario 8heurer 
declarou que, si o governo hol
landez consentisse na extradicção 
do kaiser, praticaria a maior 
injustiça. 

O deputado 8heurer declarou 
ainda que o governo da Hollanda 
não pode, sob qualquer pressão 
extrangeira, "ntregar o imperador 
Guilherme aos seus inimigos. 

o cumprimento do armisticio 
Roma, 25 (E) - A Agencia 

Stefani diz que os italianos exe
cutando as clausulas do armi
sticio occuparam hontem Inns
bruck e Landech, sendo recebi
dos com acclamações. 

A população allemã mantem
se calma e respeitosa. 

Londres, 29 (Offieial) - O 
exercito britannico attingiu as 
fronteiras allemãs entre Hockal 
e Stavelot. 

Londres, 23 (H) - Commu
nicado offieial belga: 

Os soberanos belgas entraram 
solemnemente, hoje, em Bruxel
las, á frente de tropas belgas, 
francezas, britannicas e ameri 
canas. 

Foram acolhidos com o maior 
enthusiasmo pela população_ 

Paris, 23 (H) - Noticias de 
Colmar informam que o O 
ral Castellnau entrou solem 
mente naquella cfdadt, ás lJ 
horas de hontem. 

Paris, 26 (H) - OHicial - O 
marechal Pétain, acompanhado 
do general Castelnau, fez hoje, 
a sua entrada solemne em Stras
burgo, á frente das tropas do 
exercito do general Gouraud. 

O marechal Pétain foi recebi
do por entre acclamações en 
thusiasticas na população. 

Paris, 26 (H) - Durante o dia 
de hontem, decimo quinto do 
armisticio, a fronteira da Alsacia 
e da Lorena foi attingida ao 
longo de toda a sua extensão 
pelas tropas francezas estacio
nadas á margem esquerda do 
Rheno francez.· 

As vanguardas francezas e 
norte-americanas, no Luxembur
go, e os belgas e britannicos, na 
Belgica, estão a cavalleiro da 
fronteira do ex-imperio allemão, 
tal qual se apresentava em 1914. 

Amanhã, os alliados marcha
rão para o Rheno allemão. Co
lumnas inqlezas deverão attingir 
Colonia; os norte - americanos 
occuparão Coblença e os france
zes, penetrando no Palatinado, 
deverão chegar a Tréves e Mayen· 
ça. A 12 de Dezembro no ma· 
ximo, diz o .Matin •. data final 
do presente armisticio, toda a 
barreira natural do Rheno, desde 
a fronteira da Suissa até a fron
teira da Hollanda , estará occu
pada pelo exercito da civilisação. 

Londres, 27 - O antigo mi
nistro do Exterior da Allemanha, 
Sr. Solf, communicou aos ｧｯｶｾｲﾭ
nos alliados que a execução do 
armisticio no que concerne á 
entrega de locomotivas e vagões 
era muito difficil, devido ao mau 
estado do material rodante. Por 
esse motivo, aquelle ministro 
pedia aos alliados a prorogação 
até 1° de Março, do prazo para 
a apresentação daquellas presas 
de guerra. - (Havas). 

Paris, 25 - Os delegados 
francezes, britannicos e allemães 
que compõem a commissão mixta 
do armisticio, inauguraram hoje 
as suas reuniões, nas quaes será 
debatida a forma do cumprimen
to das disposições do armisticio. 

Na primeira sessão, as discus
sões foram por vezes acaloradas. 

em certa occasião, o general 
Winterfeldt,cheio de raiva, bateu 
na mesa, com O punho cerrado. 

Os delegados alliados recu
saram-se a discutir quaesquE:r 
questões relativas á modificação 
dos termos do armisticio, decla
rando que o dever da commis
são mixta era simplesmente ver 
se as disposições do armisticio 
estavam sendo fielmente execu
tadas. 

Winterfeldt, entretanto, atacou 

leremente. 
dlC6es do 

ｰｯｴ･ｮ｣ｩｬｲｬｏＩｓｉｾ］ＡｦＺｾＺｾ＠
I_"'-te SI 
qualquer ,",U,,,,, 

Londres, 27 - Chegaram hol. 
ao porto de Harwich 27 subma
rinos allemles que se vieram 
entregar aos alliados. Com es
tes, sobe a 114, o numero de 
submersiveis inimigos que já se 
renderam, de -accordo com as 
clausulas do armisticio. (Havas) 

Paris, 29 - Sóbe a 150.000 
o numero de prisioneiros allia
dos que já foram libertados-pela 
Allemanha. 

Dentro em pouco tempo, todos 
os prisioneiros estão repatriados. 

Paris, 25 - O governo hun
garo dirigiu uma nota ás chan
cellarias da • Entente., Pédindo 
prorogação do prazo do annis
ticio e immediato inicio das 
negociações de paz. 

-:-

o bolskcvismo nos Estados Unidos 
Nova YoPk, 26. (A. - Reali

zou-se um grandtl comicio de so
cialistas inter-nacionaes no • .l\la
dison 8quare Garden». 

Fallaram diversos oradores, 
usando de violenta linguagem 
contra o Governo, o que provo
cou os protestos de varios sol
dados e marinheiros que se acha
vam prestlntes. . 

A policia impedio que pene
trassem no recinto em que se 
realisava o comicio o numeroso 
grupo de soldados e marinhei
ros, que percorria as ruas pe
dindo o apoio da população ao 
seu protesto contra os oradores 
socialistas. 

Tendo·se insinuado que os Nor
te·Americanos patriotas deviam 
atacar os socialistas, centenas de 
pessoas responderam ao apello e 
emprehenderam immediatamente 
o ataque ao jardim onde estavam 
reunidos os socialistas, porém a 
policia conseguio impor-se e dis
persou os grupos. 

Estes porém voltaram a reu
nir·se e esperaram a chegada de 
reforços, conseguindo reunir cer
ca de mil homens, munidos de 
pãos, cacetes e bengalas. 

Pouco depois terminou o co
micio e abriram as portas para 
dar passagem á consideravel con
currencia, porém ao mesmo tem
po os soldados e marinheiros au
xiliados por alguns, que com el1. 
fizeram causa commum, pene
traram á força, travando-se no 
recinto do jardim uma vel:dadli,. · 
ra batalha a soccos e ｰｾｾＺＺ ｾ＠
emquanto as mulheres -8 
fugiam espavoridas. 

Immediatamente acudiram 
forças da policia, 
restabelecer a ordem. 

Foram realizadae numen 
prisões. 

Sabe-se que ti grande 
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Supplemento d' "Actualidad 
, 

D.n Julita Estellita Lins 
- Medica. - • 3.2 

I Raa Bom Retlrq. n. 37. 
. .. . . 
MeMeeeeeeeeeg 

Dr. Norberto Bacbmann 
- \IIedieo -

Attendo chamados dentro 
e fóra do municipio. 6 

Resldencla: antiga casa do 
Dr. BoM, na Praça do Jardim. 

gggggUggggggg 

Amendoas, nozes e avellãs, 
recommenda 

3.2 Alexandre Sehlemm. 

Oscar R. Scbneider 
Rua lá de Novembl'o 

Relojoeiro e Ourives 
executa qualquer trabalho de 

ouro e prata. 8.2 
Os concertos de joias e relo

gios entrega·se com garantia. 

Azeitonas, 
azeite doce, molho inglez, 

mostarda, alcaparras, Mixed 
Pickles, sal fino, sardinhas, 
alpiste, palitos, chá preto, 

farinha de aveia Quaker, farinha 
Nestlé, maizena, araruta, semo
lina de trigo, goiabada, marme· 
lada, vinhos brancos e tintos, 

vinho de Porto, vermouth, 
whisky, Cognac, licores, cerveja 

Super Ale e chat utos 
encontra· se á preços baratissimos 
na caaa 6.3 

Gustavo Rlcblln. 

Para0 Natal 
__ Grande e variado 

sortimento de brinquedos!! 
Roupas brantas e __ 

.__ artigos para bordar! 
6 ｖｾ＠ E. Blngler. 

mOCO rom pratira no 
escriptorio ou armazem 

procura emprego n'esta praça 
ou n'outra. 
3.3 Ciffn. A. W. 1«. 

Grande sortimento de 

Camisas de meia, 
groasas e finas, como melas 
de todas as qualidades, recom
menda 4.3 

. 
• 

Lo .... eker. 

Colonia Particular Rio do 
Peixe "Cl'uzeil'o" 

ESTAÇÃO PERDIZES 
Município do Cruzeiro, Estado 

de Santa Catharina 
Vendem-se 2400 lotes colo· 

niaes de 242000 qm cada um, 
situadas entre as estações Rio 
Bonito e Perdizes, ficando ao 
longo da Estrada de ferro Rio 
Grande-São Paulo quatro nu
c1eos coloniaes denominados 
Bella ltalia, S. Bento, Quinze de Nmm· 
bro, e no Municipio de Campos 
N ovos, Perdizes. 

Colonia Augusto loureiro 
Município de Palmas, Estado 

Paraná 
Vendem· se 1000 lotes colo· 

niaes de 242000 qm cada um, 
situados á margem esquerda 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 colonisatla. 

Colonia Concordia 
Municipio União da Victoria, 

II Casa Pieper 
Rua 15 de Novembro N. 6 

recebeu unI bom sortimento de 
CamlHas de zepblr, proprio 

para O verão, 
GravataH de lodas as qualidades, 

collarlnhos, melas, ceroulas 
portuguczas c nacionaes, 

Perfumarl'as uacionaes e . 
estrangeua8, 

que offerece a preços razoavels. 109 

Companltia de Seguros 
'TRANQUILIDADE' 

Séde: SÃO PAULO 

Agentes geraes CORRÊA & CIA. 
JOINVlllE CA!XA 67 
Seguros marítimos e terrestres 

sobre: Navios, vapores, merca
dorias em transito, predios, 
fabricas e estabelecimentos com-
merciaes. 

As apolices são entregues 
immediatamente 15.13 

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

Precisa-se 
Estado do Paraná de uma boa creada. Paga-se bem. 

Vendem·se 200 lotes coloniaes Neermann, Rua S. Catharin • . 
de 242000 qm cada um, situados .:,.7 ＭＺＺＺＭ｟ｾＨａＮＺ［ｮ［［ＮＺｴｩＺ［Ａ［ｧｯ Ｚ［ＮＮＺＮ ｐＮＺＺＮＺ｡ｲ［ＮＺＡｱｩ］Ｎｵ･Ｚ［ＮＮＺＺｓＮＺＮＺＮｭｾｾ｡ｾｲｴＮＺｩＺＮＩｾＺＭ

á margem direita do Rio Iguassú, Precisa-se de uma criada 
estando a colonia adma deno· Rua Brnsqne It 9, 
minado ligada a grande area já Paga-se 25$000 mensaes. 3.3 
colonisada e distante apenas 
duas horas de viagem a gazolina 
do Porto União. 

As terras das colonias Rio 
do Peixe, Augusto Loureiro 
e Concordia são riquissimas 
em madeira de lei, malto branco, 
com urna pequena extensão de 
pinhal proprio para montagem 
de serrarias, não são monta
nhosas e são uberissimas para 
｡ｾｲｩ｣ｵｬｴｵｲ｡Ｎ＠

As terras da colonia do Rio 
do Peixe (Estação Perdizes) 
mageam a via ferrea numa ex
tensão de 60 kilometros mais 
o menos. 12: 8 

Preços c condições não des
agradarão aos compradores. 

Mais informações poderão dar 
na Escriptorio na Estação Per· 
dizes Snr. Otto luMer; no Escrip
torio no Porto União Snr. Emílio 
lVunderlielt e no Escriptorio Cen
tral em Porto Alegre, Rua Sete 
de Setembro N° 109, os quaes 
tambem estão autorizados a con
tracfarvendas de lotes coloniaes. 
EM PREZA COLONISADORA 

de 
Sehmitt, latta, Oppermann & C.ia 

Preoisa-se 
de um rapaz de 14-16 annos, 
para serviço leve, na casa 
43 Gustavo Rlcblln. 

Precisa-se para já dous 
oUlclaes de 

allalatarla. 3.3 
JoAo Buzanowsky. 

ｇｲ｡ｮ､ｾ＠ ｑｵｾｩｭ｡＠
na 

ｐｾｲｮ｡ｭ｢ｵｲ｡ｮ｡＠
Rua do ｐｲｩｮｲｩｄｾ＠ n. 44 
Communico a distincta fre

guezia e ao respeitavel publico 
de aproveitar a occasião de 
fazerem uma visita á esta casa, 
para convencer-se dos preços 
baratissimos. 6.6 

Os preços são especialmente 
baratos ao alcance de todos. 

Não se enganem na casa 

Rua do Principe n. 44 
em frente á casa A. Baptista & Cia. 

A' Pernambucana 
Aproveitem a occasião! 

Ver para crer! 
Precisa-se 

urgente, para uma fabrica de 
meias, systema Cotton, perto 
da Capital de S. Paulo, de um 
bom gerente technico, que 
deve ser conhecedor profundo 
das machinas e que tenha pra
tica em gerir perfeitamente a 
fabrica. 

Propostas minuciosas, devem 
ser dirigidas á ｬｉｯ ｯｰ･ｾ･Ｌ＠ Irmilo &; Cia., 
em florianopolis. 4.2 

Vencl848 
o magnifico predio sito á rua 

Com te. Saturnino de Mendonça 
n.O 15, antiga rua Allemã, por 
preço vantajoso. 

Mais informações com o pro-
prietario 3.2 

Antonio ｒｯ･ｾＮ＠

Vendem-se ?S seguintes ob
)ectos por preços 

baratos: 
I blcycleta, marca "Pan

ther", I r.lano, marca "Grand", 
I carr nbo para creança, tudo 
em bom estado. 

Para ver e tratar á Rua Cru-
t:eiro No 15. 5 

Vende.se ou aluga-se ､Ｎｾ＠
casas no cami

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

Informações com Henrique 
Seifert Junior, Iririú. 3.3 

"ende-se 
um terreno de 1'/, morges 
com casa de morada, ranchos 
etc., proprio para negocio, por 
preço baratissimo. 25.22 

Informações n'esta redacção. 

ｕｾｮ､ｾﾷｳｾ＠ ｾＧＺＺ］ｩｾＺ＠
com casa de morada, negocio 
e depositas em São Lourenço. 
9 kilometros distante da cidade 
Mafra. 

Para tratar com José El1u 
Moreira, São Lourenço. 

Occassião 
excellente para quem quer apro· 
veitar a alta no preço de ma
deiras. 

I serra horizontal com ar
mação de ferro, 

I macblna para cepilhar 
ta boas, 60 cm. de largura, 

I Idem para esquadrejar 
taboas, 

I apparelbo para afiar 
faccas de cepilho, mechanico, 
tudo em optimo estado e com 
todos pertences, vende por preço 
moderado e em condições vanta· 
josas, o proprietario 10 

I Jorge WoH jr., J&l'IlJuá. 

Ｇｾｏｄｾｩｾ､｡､ｾｓ｡ｕｾｮ､｡＠
Vende-se 2 te .... enos na 

Estrada Jaraguá (Rio do Serro) 
com 225 morgos, sendo 40snor 
gos de terra arrativa, com casa 
ranchos, pasto e demais bem 
feitorias, distante da Estação da 
E. de ferro 5 kilometros. Quem 
pretender queira dirigir-se ao 
proprietario no mesmo lugar 
Snr. Vittorio Piuera. 3.2 

Informações com o Snr. 
A .. tbu .. C .... tea .. 
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ｾＮ＠ MINERV INll .*-
11) IMPORTANTE! LEI AIII (;) 
ｾ＠ c 
ｾ＠ ｾ＠

.2 o importante industrial Affonso E. Varella, Rua Q 
O Ipyranga Nr. 27, S. Paulo, diz: .... 
g'l . Minha esposa soffreu 3 annos, usando afamados C 
ｾ＠ remedios e medicos de fama a trataram tambem, de B 
ｾ＠ inflamações uterinas com symptomas subjectivos va- O 
.- rios; acabando por submeltel -a a uma operação, com .. 
11) exito. Mezes depois. esses mesmos symptomas e o : 
ｾ＠ mesmo martyrio reappareceram com intensidade. Novos 
c:n tratamentos; porém, com pouco resultado. A Provi- O 
ｾ＠ dencia, talvez, fez que uma senhora dahi, em visita a C a:- minha casa, aconselhou a sua preciosa .M I N E R - Q 

V I NA >. Procurei aqui, não a achei; mandei-a vir cr 
ｾ＠ dahi pelo correio. No fim de 6 vidros, sentia-se sen- t:) &. sivelmente melhor; depois do 15. vidro perfeitamente ai 

curada! H;J 5 mezes tem passado divinamente. Seria : 
11) milagre talvez? O 
C3 E' a nudez da verdade, e assim sendo, lulgo um li -g sagrado dever o meu reconhecimento que será eterno.: o. 

ｾ ｾｾｾｾｾｾｉｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾ＠ 11) O 

i "I N D E 11 N I S A D O R A" i · g ｊｏｩｮｾｬｬｾＬｮｾｩｺｾｕｬｚ＠ FLEIT, Estrada D. Francisca, kil. 19, a 5 111 ., . Tenho o prazer de lhe partecipar que minha ai 
.... ｾ＠ 11) senhora usou a sua • M i n e r v i na. para doença ;J 

ｾ
ＮＮＮＮ＠ Companhia de Seguros, ｾ ｉ｡ｲｩｴｩｭｯｳ＠ e Terrestres ｾｾ＠ ｾ＠ Que ha muitos annos vinha soffrendo sem achar um 

c:: remedio que lhe fizesse proveito, ｡ｰｾｺ｡ｲ＠ de ter pro- ai 
Séde: Rio de Janeiro ｾ＠ curado todos os recursos medicos. Depois de 9 vidros. 3 

ｾ＠ Tem contractos de reseguros com vari as Companhias ｾ＠ O encontra -se perfeitamente curada. 

I do Rio e com a Sociedade Anonyma de Seguros ｩｾＢ＠ Acceite os meus agradecimentos por esse motivo CI\ 
"LA RURAL" de Buenos Ayres, formando um Capita l ., 11) e peço -lh e publicar este para uso das senhoras que 

total de C3 soffrem.> ｾ＠
ｾ＠ Rs. 8 .000:000$000 ｾ＠ z ;; 

(OITO MIL CONTOS) ｾ＠ ｾ＠ Todas as doenças do utero ovarios hemoptyses • 
podendo d'esta fórma assumir responsabilidade de ,," hemorrhoidas de sangue, ｨ･ｭｯｲｲｨｾｧｩ｡ｳＬ＠ reg;as irregulares: ｾ＠

riscos elevados. ｾ＠ .9 curam-se com a afamada "Minervina". 
AGE ｔ ｅｇｅｒａｌｾｏｅｓｔａｄｏ､･ｓｔａＮｃａｔｈａｒｉｎａＺ＠ ... - (;) 

Pa.ulo L ivoniu s-Blumenau ., C3 Acha:se eo: toda parte. Preço 4$500. Duzia 40t000; C 

t t t E "1 "10 St h ｾ＠ g; pelo correio mms 2$000. E. A. Goncalves Caixa Postal 7 Rvprvsvn an ｾ＠ ｂＮＡ･ｬｳＵｾＮｰｾＺｶ｡ｊｬＮｬ＠ ml ｏｾＮ＠ ｾ＠ (!) Joinville ｾ＠ ･ｾ＠ todas as casas de atacado desta praça ｾ＠ .. 
_ ｾ＠ nos deposltanos A. llaptlsta & Cill, Joinvi1le e Mafra. C 

Ｘｦｉ ｾｾ･ｦＢ･ｾ･ｾ･ｲｊ ･･ｬ ････････････＠ 'seSOJOIOP SeJOaJ YlIn3 i sazaw Z wa npIOIIJ.aq 

) 
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11 CIdIe e Pert e. "'nela 
de pem 

Buenol Ayrel. 25. (A.) - A 
Legação do Perú nesta Capital, 
em nota que ｡｣｡｢ｾ＠ de dirigir li. 
imprensa communlCa que as re· 
lações internacionaes entre o Chi
le e Perú estão grandemente alte
radas diante das ultimas occur
ｲ･ｮ｣ｩｾｾ＠ de Iquique. As popula
ções chilenas e peruanas extre
mam-se dando lugar a atropellos. 

No sabbado ultimo occorreram 
varios choques entre as duas po
pulações, se.ndo alli saqueadas 
varias propnedades peruanas. 

No domingo grande numero 
de desordeiros atacou o Consu
lado peruano, sendo o sr. Llosla, 
Consul do Perú, convidado pelo 
povo amotinado a se retirar do 
Clrile. 

O sr. Llosla protestou contra 
essa violencia e immediatamente 
communicou o facto ao Governo 
peruano, que, senhor da situa
ção, ordanou que se retirassem 
do Chile todas as autoridades 
consulares. 

Washington, 27. - O gover
no americano está estudando a 
questão peruano chilena. 

O presidente Wilson empenhar
se-á para evitar que se iniciem 
as hostilidades a mão armada, o 
que viria perturbar a união ame
ricana, que deve ser o program
ma de todos os paizes deste con
tinente. 

Santiago, 27. -- O jornal .El 
Mercurio» que se publica nesta 
capital, tratando dos aconteci
mentos que motivaram a ques
tão entre os dous paizes sulame
ricanos, diz que elles não pas
saram de uma patriotada provo
cada por elementos que não pó
dem representar a nação, e que 
os bons chilenos reprovam essa 
perturbação nas relações entre 
os dous povos. 

(Extrahidas do serviço tele
graphico da imprensa do Rio, 

São Paulo e Curityba.) 
A nnião da Bosuia o I1orzogoviua iÍ Sorvia 

Basiléa, 25 0- c.) O Governo 
nacional da Bosnia dirigio uma 
nota ao Rei Alexandre da Ser
via pedindo a reunião immedia
ta da Bosnia e Herzogovina ao 
reino da Servia, sob a soberania 
da dynastia Karageorgevitch. 

Navios torpedeados 
Stockolmo, 25 (H) - Um sub

marino allemão afundou no dia 
11 do corrente, á tarde, já de
pois da assignatura do armis
ido, O vapor .Enert., cuja trio 

, . 

. 
• 

A ｡ｾｯｬｯ＠ dos Iliadofes ｢ｲｩｴＦｯｮｩｾＱ＠
Londres, 27 - Segundo esta

tisticas officiaes, o corpo da avia
ção britannica independente, du
rante os treze mezes anteriores 
ao armisticio, realizou 709 raids 
aereos em territorio allemão, 
atacando 52 grandes cidades e 
lançando 570 mil kilogrammas 
de bombas. - (Havas). 

Os ingloz6s querem uma indemnizaçl10 de 
gDerl'a da AlIem3Dba 

Londres, 27 - O .Morning 
Post., observando que a divida 
nacional attinge agora quasi a 
oito billiões esterlinos, reclama 
o pagamento pela Allemanha de 
uma indemnização de guerra, 
alem do pagamento dos dam
nos causados e estipulados no 
armisticio. (Havas). 

A primeira sessl10 da Gamara Belga 
Bruxellas, 24 (H) - Os jor

naes descrevem minuciosamente 
as festas da entrada do Rei e 
das tropas belgas nesta capital 
e enchem varias columnas com 
a descripção da primeira sessão 
da Camara, em que o Rei Al
berto leu o seu discurso de sau
dação ao povo Belga_ A entrada 
dos soberanos na Camara deu 
lugar á mais vibrante manifesta
ção que jamais foi presenciada. 

O pOl'O de Stl'3shurgo ataca as casas alleml1s 
Paris, 23 (O Imparcial) Tele

grammas de Strasburgo infor
mam que o povo daquella cidade 
atacou as casas de negocio alle
mãs, pondo-as a saque. 

As autoridades intervieram, 
fazendo patrulhar as ruas pela 
policia, e conseguiram restabe
lecer a ordem. 

I 

Fala·se DO levantamento do blollueio da 
A1I6manha 

Copenhague, 27 - O . Ber
linske Titende . recebeu de Ber
lim uma informação de' fonte 
semi-official, dizendo que os 
alliados provavelmente levanta
rão o bloqueio da Allemanha, 
depois de ouvirem o presidente 
Wilson. - (Havas)_ 

• -011 ......... ＬＮｾ］Ｌ］ｾｉｴＮ＠terá semelhante c 
O Japio'pensa este de· 

Iicado e perigoso assumpto. o 
mesmo que os Estados Unidos 
e os delegados japonezes na con· 
ferencia da paz prestarão sua 
completa adhesão á idea da li· 
berdade dos mares. 

Tambem quer o Japão que na 
conferencia de paz sejam reco
nhecidos aos japonezes direitos 
iguaes e reciprocas como aos de
mais cidadãos de todo o mundo, 
cousa que os Estados Unidos 
nunca quererão reconhecer. 

Ameaças aos paiz6s alliados 
Copenhague. A . Gazeta da 

Cruz. de Berlin diz que do ar
misticio e da paz podem surgir 
reacções que demonstrem a exis
tencia de energias de um povo 
que não se deixará abaixar pelo 
inimigo. 

O dito periodico dirige outras 
ameaças aos chefes dos paizes 
alliados que se mantem surdos 
ante os clamores de uma nação 
humilhada, porem não vencida. 

Como sl10 reeebidos os soldados na 
AlIemanha 

Buenos Ayres. De Nova Vork 
communicam que segundo com
municações diplomaticas recebi
das ali, sabe-se que o primeiro 
contingente de soldados alle
mães que regressou da frente, 
chegou em Berlim, tendo sido 
recebido com grandes demons
trações de carinho por parte do 
governo e do publico. 

Accresce o mencionado tele
gramma que o Conselho de sol
dados e operarios enfeitou a 
cidade com bandeiras allemães 
e pequenas bandeiras vemelhas. 

Di\'ergollcias entre os alliados 
Buenos Ayres. Nos circulos 

diplomaticos tem causado sen
sação a noticia de uma dissen
ção havida entre os alliados 
sobre a distribuição da esqua
dra allernã: 

O gabinete .inglez. de accordo 
com o almirantado, havia deci
dido melter a pique os navios 
entregues pelos allemães alle
gando que assim se resolvia o 
problema da repartição dos na
vios, que ha de causar desgos
tos, porque entre as nações vi-

A liberdade dos mares ctoriosas umas creem ter mais 

Ooticias locaes 
Pml 

Por determinaçAo do Snr. Ca
pitão de mar e guerra Capitlo 
do Porto do Estado de S. Cat.ha
rina fica expreslamente prohibida, 
sob as penas de lei, a pesca de 
camarão a partir do dia 1.0 de 
Dezembro deite anno até 31 de 
Março de 1919. 

Coneurreneia 
A Superintendencia Municipal 

está chamando concurrencia pelo 
prazo de 20 dias. a contar de 
20 do mez p. p. até o dia 10 do 
corrente, para a Limpeza publica 
da cidade (Remoção do lixo.) 

Pela politiea 
Estão convidados os Sra. Mem· 

bros do Conselho Superior do 
Partido Republicano Catharinenee 
a remetterem até o dia 5 do cor· 
rente por telegramma ou por carta 
á Com missão Executiva em Fio· 
rianopolis a indicação do candi
dato que preencherá, no senado, 
a vaga aberta pelo Dr_ Rercilio 
da Luz. 

Fala-se que são pretendentes a 
esse cargo os drs_ Felippe Schmidt. 
e Abdon Baptista. 

Avisos ecclesiasticos 
Communldade evangellea 
2. Advento, 8 de Dezembro, ás 9 

horas culto em Joinville. 
3. Advento, 15 de Dezembro, ás 9 

horas da manhã culto em Joinville_ 
Baplisados: Wallv, f. d. Friedr. I<õn

topp; Friedrich, f. d. I<arl Büsemeier; 
Charlolle, f. d. Rud. I<asten; Alfons, f. 
d. With. HoHmann; Egon, f. d. Herm. 
Busch; Alida, f. d. Gustav Fõrster; 
Friedrich, f. d. Rud. Jürgens; Wiegand, 
f. d. Heinr. Müller; Paula, f. d. Paul 
Weber_ 

Casados: Albert Lorenz com ffiagda
lena Papke, Estrada Santa Catharina; 
Georg Leve. Rua das Flores \, com 
Luise Wolter, Rua 15 de Nov. 

Falleci<los: Elfriede, f. d. Friedrich 
Kõntopp, Rua Campos Novos, na idade 
de 6 annos 10 mezes; Sra_ Alexandrina 
Büsemeier, nasc. de Souza, Cam. de 
Bupéva, na idade de 37 annos I mez; 
Wallv, Ld. Friedr. I<õntopp, Rua Campo 
Novos, na idade de 7 mezes; Friedrich, 
f. d. I<arl Büsemeier. Cam. de Bupéva, 
na idade de 3 mezes; Charlolle. f. d. 
Rud. I<asten, Rua Palhoça, na idade 
de 6 mezes; Friedrich Wolf. Estr. da 
Serra, na idade de 39 annos_ 

Hans MiUler, Pastor_ 

Buenos Ayres. Em Londres direito que outras, e si a repar
está em discussão o pensamento tição se fizesse por igual a In
de Wilson sobre a liberdade dos glaterra seria a mais prejudicada. 
mares, um dos pontos que mais Inteirado o Presidente Wilson 
dissenções promette prod uzir na 'desta decisão, enviou instrucções 
conferencia de paz, no qual a ao delegado naval na Europa, 
Inglaterra não cederá. almirante Benson, para que faça 

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-

O .Times. em sua edição do sentir ao Almirantado inglez que 
dia 25, declara abertamente que não pode dispor da esquadra 
chegou a hora de falia r claro. \ allemã sem previo consentimen· 

.Si por .liberdade dos mares. to das nações alliadas, e que 
- diz o .Times. - se pretende aquelles navios se acham em 
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dos na zona rural, a fazerem 
durante o mez de Dezembro as 
declarações das vrras de sua 
propriedade ou occupação, indi· 
cando em metros quadrados a 
area de cada terreno que poso 
suirem 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. 123l. 

Llquldaçl" PID 
Casa Wollgang A.IOIOOO, Rua do Principe 22. 

Todas as mercadorias por preço. de liq11idaçAo. 

Para facilitar a revista s obre o stock, acha- s e as o rde ns 
dos estimaõos freguezes (entrada franca) 

uma p equena exposição de 
artigos p. pr e s ente s de nata l 

sala annexa á loja do negocio. . A esta declaração estão obri- na 
gados todos os proprietarios ou 
occupantes de terras situadas na muitos artigos á preços abaixo d o custo. 
zona rural, qualquer que seja sua 
area e valor. em virtude do dis- f" d'" 1 t 1 

-posto no artigo 9dareferida Lei, · .. 1"'11 açao (;Omp e a. 
bem como os concessionarios de j 
lotes coloniaes do Estado. na 1 Casa Wolfga.ng Ammon. 
forma do artigo 10. 

Os proprietarios ou occupan- Julio von Ockel nndn.e:n a pessoa que por 
tes de terras que não fizerem a 1:'1[ I[ ｾｉ｛＠ engano trocou 
declaração de que trata este edi- Cirurgião De:c:t.is-t.a no forum um chapéu preto 
tal e o artigo 4. da Lei n. 1231, Rua Com.te Saturoioo de Meodoo(a 16. com um dito de côr parda, com 
dentro do mE'smo mez de De- Consultas das 7 da manhã ás o nome Oflo Wagner no forro, 
zembro, ficam sujeitos a multa de 8 horas da noite. 1 entregai-o á rua do Norte 11. 42. 
20·. sobre o valor do imposto Telephone n. 104. 

em que incidirem, cujo minimo Cartões postaes Fogãos ｾ･＠ ferro 
é de 20$000, e serão collectados . para CrIanças 
a sua revelia por esta Estação (novo grande sortImento) recommenda 4: 1 
fiscal, e para que chegue ao Cadernos de pintura Otto Pftltzenreuter. 
conhecimento de todos publicar para crianças, Automovel 
se o presente edital, que se·á Modelos de pintllra 
tambem affixado nos lagares 
do costume. (Paisagens, flores etc.) 

Colllectoria das Rendas Esta- Modelos para bordar 
doaes de Joinville, 20 de No- na 
vembro de 1918. 4.2 

o collector : 
Francisco dos Santos Faraco. 

Imposto de Capital 
EditaI para o lanrameoto 

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 60 dias con
tados desta data as declarações 
de que trata o art. 3. do refe
rido Decreto n. 204. 

Incidem neste imposto: - o 
capital de negocias representa
do de qualquer forma , titulas 
creditoriaes, dinheiro, capital em· 
pregado em emprestimo e os 
demais bens e capitaes já su
jeitos ao imposto de Capital e 
que não forem isentados ou ex
c1uidos pelo artigo 2. da Lei 123l. 

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. 4.2 

o collector: 
Francisco dos Santos Faraco. 

-:-

Livraria Boehm. 

Trabalhos [ bordar 
(Handarbeiten aufgezeichnet) 

recommenda :1 

ｾ｡ｳ｡＠ ､ｾ＠ ｂｲｩｮｱｵｾ､ｯｳ＠
v. "8 A. Bornschein 

finje5, amenllna5 
e auellã5 

recommenda 4.1 
Gustavo Richlin. 

Mntna Edilicadora 
Sorteio ｾｬ･ￍｬｳ｡ｬ＠

No sorteio realisado a 20 do 
corrente mez foram sorteadas as 
seguintes cadernetas, respectiva
mente com o 1.°,2.° e 3.° premios : 

N.o 371, pertencente ao Snr. 
Anaetacio Luiz Pereira Ayroso, 
residente em Camboriu, e que 
concorreu ao sorteio com os nu· 
meros 0.741 e 0.742. 

N.o 65, pertencente ao Sr. Oscar 
Dietrich, residente em J oinville, 
e que concorreu ao sorteio com 
os numeros 0.129 e 0.130. 

N°. 254, pertencente a Exma. Sra. 
Da. Hilda Barbosa Fontes, resi· 
dente em ltajahy, e que concor· 
reu ao sorteio com os numeros 
0.507 e 0.508. 

Pela Mutua Edificadora 
Mario Lobo, Director-Gerente. 

Vende-se um, marca . Dür· 
kopp ' , em bom estado, com 
seis lagares, motor de 22 ca
vallos, por preço barato. 

Informações com 3.1 
Joh. Euterlein. 

Repolho em salmoura 
(Sauerkrau-t.) 

recommenda 3:2 
E. MauteuHel. 

Gaiolas ､ｾ＠ ｡ｾ｡ｭｾ＠
para passarinhos e papagaios 
recommenda 4'.1 

Otto PfUtzenrenter. 

Tbeatro Nicodemns 
Ea.preeano Guilh. Krelling 

Quinta-feira. 5 de Dezembro 
ás 81/., horas da noite 

Ànanke 
Grandioso Drama da fabrica 

"Cines" em 6 partes. 
Cabellos Brancos 

Chistosa comedia da fabrica 
"Cines" em 2 partes. 

Todos ao Thea!ro Njcodemus! 
Entrado. 600 :REI. 

Salão Fischer 

Sport de patinação. 
Todos os dias das 2 horas da 

tarde em diante. 10.2 
Pede a protecção da mocidade 

O Emprezarlo. 

....;,. ___ leite, urgente. Precisa-se de uma ama de 

Trata-se com o Dr. liBeRto de 
Oliveira, Rua dos Atiradores. 

- Paga-se b em. -

de uma e .. lada p\lra .",,'U ..... 
mesa e Uma .oça de lIU""'" 
n J 2.1 

Hotel Ple pe .. , Hansa. 

Boa oeeaslão 
Vendem-se 9 -t.err e :c.os. 

situadas na rua 7 de Setembro. 
Para tratar com 12.l 
Francisco Nicode mus. 
A vender o madeiramento 

d 'nm paiol de 
20: lO m em bom estado na 
Rua Com.- Saturnino de Men. 
dança n. 16. 3.1 -- ｾＭ

Agradecimento 
Profundamente feridos participamos 

a todos nossos amigos, parentes e 
conhecidos que aprouve a Deus cha
mar desta para melhor vida eterna as 
nossas queridas filhinhas 

Eliriede 
na idade de 6 annos e 3 mezes, 

\ÃTally 
ria idade de 6 mezes e 3 semanas, fal
tecidas no dia 25 de Novemblo. 

Agradecemos por meio deste a lod os 
nossos visinhos, a migm; e parentes 
que nos prestaram o seu auxilio no 
doloroso' I""nse e a todos que man
daram flores c acompanharam os restos 
mortaes ás suas ultimas morada. e 
em especiat 20 Snr. P. Müller petas 
suas patavras consoladoras na casa 
mortuaria e no cemiterio. 

A familia entutada 
FredfrlCO Koebntopp. 

t 
Agrad ecimento 

Penhorados agradecemos a todas as 
pessoas que acompanharam á ultima 
morada os restos mortaes do meu 
InesqleC;vel esposo, nosso pae, sogro, 
avô e tio 

Carlos Eggers. 
Em especial agradecemos a todos 

que nos prestaram seus auxilio$ nO 
doloroso transe. 

Jaraguá, em 29 de novembro 1918. 
A famllla enlutada. 

• 
Agradecimento 

Participamos a todos parentes e 
amigos que no dia 22 de Novembro 
falleceu o nosso querido pae, sogro 
e avô 

Dánlel Flscher 
apoz curta doença na idade de 72 ano 
nos e 3 mezes. 

Agradecemos a todos que acompa· 
nharam o querido fallecldo á s ua ui· 
tima morada e se dignaram de mandar 
flores e coroas. 

A l amllla ealu ...... 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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