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00 ｬｩｭ ｪ ｡ｾ＠ da DilZ 
ReuniãO dos alliados oa Inglaterra 
Londres, 30. Realiza-se ama

nhã nesta capital, uma impor
tante reunião de personalidades 
alliadas para resolver sobre diver
sos assumptos urgentes. 

Essa reunião devia realizar-se 
em Versailjes, mas como os re
presentantes da Inglaterra não 
podem abandonar, neste momen· 
to, o paiz, devido á campanha 
eleitoral, são aqui esperados, hoje 
pela manhã, os srs. senador Cle
menceau e.marechal Foch, repre
sentantes da França ; coronel 
House, representante dos Estados 
Unidos ; V. E . Orlando e barão 
Sonnino, representantes da Italia, 
e ainda outras personalidades 
alliadas. 

Segnndo se diz nos circulos 
bem iilformados, além dos as
sumptos de caracter urgente, vão 
ser examinadas questões relativas 
.á proxima conferencia da paz. 

Fala L10yd George 
Londres, 29. (Retardado). Fa

lando hoje em New Cast le, o pri
meiro ministro, sr. Lloyd George, 
disse que a paz que vai ser esta
belecida na proxima conferencia 
deve ser uma paz justa, mas 
severa na sua justiça. 

Proseguindo o chefe do governo 
lembrou que a Allemanha, quan
do bateu aFrança, applicou o prin
cipio incontestavelmente justo : 
"Os que perdem p1Igsm". 

E' tambem esse principio que 
deve ser applicado agora a Alle-
manha. • 

A Allemanha deverá pagar as 
despesas da guerra, até ao limite 
das suas capacidades ; mas não 
ｾ ･＠ lhe deve permittir livrar-se da 
mdemnização innundandoosmer
cados britanniCQS de artigos ven
didos abaixo dos preços normaes. 

Todos os alliados examinam, 
neste momento, esta questão. 

A Inglaterra, por sua vez, já 
nomeou uma grande com missão 
em que figuram pessoas represen: 
ｾｮ､ｯ＠ todas as variantes da opi
ruão publica, para estudar até 
qu.e ponto a Allemanha se póde 
･ｾｬｉｲｵｲ＠ do pagamento da indem
ｲｵｾ｡ｩｯＮ＠

A jUltlQ& da. reolamaçõe8 da 
Grl-Bretanha nlo oHerece a me
nor duvida. 

• • 

A França estuda egualmente 
a questão, tendo em conta os 
damnos extraordinariamente gra· 
ves inflingidos pelos invasores ás 
suas cidades & aldeias, abstracção 
feita das despezas occasionadas 
pela conducta da guerra. 

Para resolver a questão da 
responsabilidade da invasão da 
Belgica, já foram consultados 
aI gu ns dos maiores juristas da 
Inglatel'l'a e esses juristas chega
ram á conclusão de que o kaiser 
se tornou culpado de um acto 
punivel pelos tribunaes, e pelo 
qual deve ser responsabilizado". 
(Applausos). 

"Achamos .. . continuou o mi
nistro - que devemos proceder 
a um inquerito severo mas leal, 
para apurar devidamente todas 
as responsabilidades. 

Si ninguem fõr responsavel, 
então haverá justiças : - uma 
para os pobres e misera veis e 
outra para os reis e imperadores. 

Os que trataram com deshu
manidade os nossos prisioneiros, 
os que se entregaram á pirataria 
submarina ; os que devastaram 
terras de outrem; tlis os verda
deiros responsaveÍs. 

A Grã·Bretanha comparecerá á 
barra da justiça com a consciencia 
pura, com um passado isento de 
toda a censura. Adoptando hoje 
uma linha de conducta justa, de 
firmeza inexoravel insensivel ao 
medo, devemos impedir que cri
mes como os da Allemanha nunca 
mais sujem as paginas da his
toria". - (Havas). 

O que 08 alliados vão exigir do inimigo 
Londres, 30. Toda a imprensa 

approva unanimemente as decla
rações officiaes de que os aUia
dos exigirão não só o pagamento 
de todas 1>S expoliações praticadas 
pelo inimigo, como ainda a pu
nição daquelles que são respon
saveis pela guerra e pelas tor
turas que têm sido inflingidas aos 
prisioneiros. 

O que 1\ França vai reGiam ar da 
Allemanha 

Paris, 30. O "Matin" declara 
que o governo fra'ncez está no 
direito de reclamar antes de tudo 
o capital e juros das contribui
ções de guerra, das requisições, 
gastos diversos e os damnos cau
sado. a Paria e a08 departamen
tos em 1870 em virtude da ini-

qua convenção de Versaill es, 
tudo avaliado em oito bilhões 
de francos, não comprehendidos 
os prejuizos soffridos pela Alsacia
Lorena. - (Havas). 

siga brevemente, como fõra no
ticiado, do castello de Amerongem, 
para as proximidades de Arnhem, 
afim de submetter-se a um rigo
roso tratamento. 

-.-
o prazo para a assignatura da paz Dimgenrias 'Dtre o amada 
Londres, 28. (A.) Noticias semi- • ova York, 2 . ('O Imparcial') 

officiaes informam que os mem . Telegrapham de Baltimore que 
bros do governo britannico se o sr. Frank Kent, proprietario 
mostram favoraveis a que seja do "Sun" recentemente chegado 
assignada a paz dentro de tres da Europa, fazendo commentarios 
mezes no proposito de facilitar a respeito da situação internacio
a desmobiliz...ação dos exerci tos e nal, escreve : 
dar·ee começo á reconstrucção e "Podemos ter com o quasi certo 
normalidade da vida do paiz. que com o correr do tempo a Con

A renuoeia de Guilherme " 
Amsterdam, 30. Communicam 

de Berlim que foi ali publicado 
hontem, á noite, o texto da re
nuncia do kaiser aos thronos da 
Prussia e da Allemanha. 

Nesse documento, o ex-impera
dor exprime a esperança de que, 
até ao estabelecimento da nova 
ordem de cousas, todos os func
cionarios publicos prestarão o 
seu auxilio e protecção ao povo 
allemão contra a ameaça da anar
chia e da fome e a dominaçAo 
extrangeira que pesa sobre a 
Allemanha. 

O mesmo documento desliga 
os fun ccionarios do imperio do 
juramento de fidelidade presta
do perante o imperador e rei da 
Prussia. - (HavaM). 

ferencia da Paz fará desapparecer 
as divergencis" ora notadas acerca 
de certos pontos, mas não é 
menos certo que existe um con
flicto de interesses entre os par
ticipantes dessa conferencia. 

Paris é o centro onde se desen
volvem as rivalidades internacio
naes, accentuadas durante estas 
ultimas semanas ; e foi esta si
tuação que motivou o pedido 
da ida do presidente Wilson á 
Europa. 

A verdade é que tanto nos 
circulos governamentaes como 
politicos da Inglaterra e da Prança 
nós não somos desejados. 

Agora que a guerra está ter
minada, os norte-americanos resi
dentes em Paris e que acompa
nham os acontecimentos com 
espirito de observação e&tão forte
mente inclinados a pensar que 

A extradieçilo do Kaiser existe entre as demais potencias 
Nova York, 30. - Despachoij uma accentuada disposição para 

procedentes de Haya, publicados contrariar as idéas norte.ameri
pelo "The World", annunciam I canas e é quasi certo que a mesa 
saber· se de fonte autorizada que, da conferencia haverá opiniões 
em virtude da presente agitação contradictorias dos nossos pontos 
politica internacional em torno de' vista, pois é evidente entre 
da extradicção do kaiser, a rainha os alliados a disposição de se 
Guilhermina da Hollanda vai insurgir contra tudo quanto possa 
convocar, na capital do reino, um representar o espirito de domina
conselho dos representantes dos nação norte· americana nos traba
soberanos neutros, para resolver lhos da conferencia. 
o assumpto em questão. Isso naturalmente diz respeito 

Segundo se affirma nos circulos aos politicos, sem nada affectar 
bem informados de H aya, serão aos respectivos povos, que se 
convidados. para tomar parte estimam . 
nos trabalhos, dois delegados da O general Pershing não \ gosa 
Ｂ ｅｮｴ ･ ｾｴ･ Ｂ＠ e dois dos antigos de excepcionaes sympathias junto 
ImperlOs Centraes. dos altos commandos britannico 

.t saúde do eI·Kaiser 
Amsterdam, 28. (A.) Assegura

se que o estado de saúde do ex
Kaiser continua precario, dando 
lugar a que o hospede hollandez 

e francez, e esse afastamento se 
verificou nos principios da prima
vera de 1917, quando, depois de 
haver accordado que as forças 
norte-americanas 8e uniriam á8 
tropadrancezeseinglezas mudou , , 
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'em NgUida, de idéu, manifeetan
do ao8 marechaes Foeh e Donglas 
Haig que 08 exercito. norte
americano8 estavam IOb 8811 com
mando e que nio ｾｂ＠ ｾ＠
para incorporal-oe 110. demais. 

A Inglaterra quer uma pu 
justa, mas quer tambem _umir 
o papel de policia, empunhando 
o bastão para manter e88a po8i. 
ção, achando-se, de resto, prepa
Mda, para conserrar o seu papel 
de potencia maritima. 

O ponto de vista norte-ameri
cano é que se a Inglaterra resistir 
á suggestão para a diminuição 
dos armamentos navaes, obrigará. 
os Estados Unidos a augmentar 
em grandes proporções Bua es
quadra de guerra. 

Ha tambem a desconfiança de 
que os francezes desejam estender 
eeu territorio, dizendo·se que os 
eus limites serão levados até o 

Rheno e os Alpes. 
Oa politicos francezes não se 

oppõem a que a Inglaterra con
serve sua proeminencia como 
potencia na,al, desde que se 
permitta á França manter seu 
podério militar. 

A relações de amizade entre 
a França e a Inglaterra nada 
têm <.le extraordinario, pois esses 
dois povos não Ee c6mprehendem 
nem nunca se comprehenderão. 
Por outro lado, não existe entre 
ambas quaesquer sentimentos de 
boa \'ontade para com a ItaJia." 

A ituação na lJlemanba. 
Buenos Ayres. -- Os telegram

mas recebidos de varias proce
dencias á respeito da situação 
da Allemanha, são contradicto
rios e duvidosos, embora em 
conjuncto, as noticias não sejam 
de todo tranquilizadoras. 

Gm telegramma de Londres, 
dá conta de uma reunião reaJi
sada em Berlin por elementos 
de alta representação, na qual 
predominou por completo a nota 
pacifista, tendo·se decidido na 
mesma que ｴｯ､ｯｾ＠ os allemães se 
congreguem afim de e\itar o 
movimento separatista que se 
accentua naB pro\incias do Rheno, 
as quaes desejam formar um 
estado independente. 

Houve unidade de pensamento 
no que se relacione á convoca· 
ção de uma Assemblea Nacional 
e na instituição de um Conselho 
federal a!lemão, assim como tam
bem se combinou que devem 
fazer· se todos os esforços para 
que a paz com os inimigos não 
seja retardada. 

Kurt Eisner disse que era 
necessario uma acção immediata 
afim de formar a solidariedade 
germanica, lançando a idea de 
que fosse eleito um presidente 
para conseguir a necessaria uni
dade de acção na discussão da 
paz. 

Em um dos seus telegrammas, 
a . United Presu assegura, que 
todos 08 indicios são de que a 

aituaçlo da Allemanha é cada ｦｴｬｬｬｬｮ｡ｬｾｴ･ｳＮ＠ Em Lemberg, 4) 
maia calma. lOS armazena de 

Um doa faetores que maia de judeus começou 
COIltribuiram para este feliz faeto do corrente. No d 
foi a attitude deeiaiva e tolerante como tivesse havlclq alguma- re
que adoptou o chefe Eisner, a acção por parte dOs Judeus, todo 
ｾｵ･ｭ＠ apoiam as forças maxinua- o bairro israelita amanheceu em 
lista8. , chammas. 

Eisner, em um dos seus ui ti- Proximo. nas esquinas das 
mos manifestos, declara que ruas d se bairro, innumeros 
não permittiria imprudencias e austr"cos, munidos de armas 
pede ao povo allemão que se de guerra, fuzilavam cruelmente 
abstenha de tudo que tenha re· todos os judeus que tentavam 
lação com conspirações contra- sahir de suas casas para esca 
revolucionarias. par ao fogo. Para evitar qual· 

Em uma das suas proclama- quer tentativa de extincção do 
ções, diz Eisner : fo go foi w rtado o encanamento 

. A Baviera protesta contra o d 'agua . No dia 24, varias syna 
facto de o Marechal Hindenburg gogas foram incendi adas e as-
se immiscue em politica. sassinados os qu e se ach 

ão é occasião para aconse- hom içiados nas mesmas. 
lhar ao povo que se subleve Os cad averes encontrad os nos 
contra os paizes inimigos.» escombros eram con duzidos em 

As demais noticias são bastante auto· caminhões, contando-se as 
confusas e demonstram clara- victimas ás centenas, en tre ho
mente que, apezar de reinar mens, mulheres e creanças. 
calma, -algum acontecimento ex- Em muitas casas de judeus, as 
traordinario se prepara na AUe- creanças e mu lheres era m at ira 
manha, ou seja em favor da das das janellas á rua. 
restauração do antigo imperio 
ou contra as forças alliadas no 
caso de que as mesmas intentem 
atravessar o Úlrritorio aUemão. 

-:-
Chile-Perú 

Buenos Arres, 28. (J. C.) "La 
ｐｲ･ｮｾ｡Ｂ＠ commentando o inci
dente chileno-peruano, disse que 
essa questão é especialmente 
delicada para a Argentina, pois 
póde dar lugar a que se agitem 
outras questões que interessam 
esta nação. Embora taes questões 
diffiram substancialmente do caso 
chileno-peruano, é necessario, diz 
"La Prensa", que o Governo e 
o povo argentinos se mantenham 
em particular discreção. O rom
pimento entre o Chile o Perú 
seria uma perturbação que af
fectará todos os Estados Sul
Americanos, determinando acções 
mais ou menos transcedentes e 
collectivas, podendo ao mesmo 
attrarur a intervenção das poten
cias do outro hemispherio. Estas 
interrenções lisonjeiam ao pri
meiro momento, mas depois pó
dem tornar· se caras. A solidarie· 
dade americana, tão proclamada 
nos banquetes, não apparece nos 
factos - - diz "La Prensa" -
e procura em seu artigo provar 
com pessimismo que a Argentina 
deve desconfiar dos propositos 
de paz e solidariedade manifesta
dos pelos Estados Unidos, que 
justamente, após a assignatura 
do armisticio, resolveu triplicar 
as suas esquadras para 1920. A' 
America do Sul convém a paz 
inalteravel; convém que a nuvem 
do Pacifico não dê lugar a re
Iam pagos, nem a tempestades. 

Ma am de judeus Da Galida 
Copenhague, 28 - Via jantes 

aqui chegados de Berlim refe
rem que as noticias recebidas 
na capital allemã, das cidades 
da Galicia austriaca, são alar-

(Extrahidas do serviço tele
graphico da imprensa do Rio, 

São Paulo e Curityba.) 
O cumprimeuto do armísticio 

Londres, 30. O communicado 
do marechal sir Douglas Raig diz: 

"As nossas vanguardas attingi
ram hoje a fronteira. allemã em 
toda a frente norte do Ducado de 
Luxemburgo até ás vizinhanças 
de Eupen". - (Ravas). 

Paris, 30. O "Matin" annuncia 
que os primeiros dos 150.000 
vagões que devem ser entregues 
pela Allemanha aos alJiados che
garam hontem á fronteira e foram 
entregues as autoridades militares 
francezas. - (Havas). 

Haya, 30. O governo desmen· 
tiu a informação publicada por 
alguns jornaes ho!landezes de 
que houvesse servido de inter
mediario junto ao governo dos 
Estados Unidos para que fossem 
melhoradas as condições do ar
misticio imposto á AlIemanha. 

A ｡ｧｩｴ｡ｾ￣ｯ＠ operaria na Inglatem. 
Londres. - Reina grande agita

ção entre os trabalhadores in
glezes, por motivo das proximas 
eleições. 

O manifesto do partido labo
rista tem causado grande alarme 
entre as classes conservadoras 
que o consideram tão radicai 
como o dos maximalistas russos . 

O final do manifesto diz : 
cO Partido do trabalho irá ás 

urnas com o seguinte lemma : 
. A terra para os trabalhadores.» 

O trabalho levantará um novo 
mundo, no qual nio eDitem 

o pregreaat d. Reapuh e 
Madrid, 25 (H). Ketard.ad'.í 

- O conselho gera 
approvou uma resolução 
pede seja estabelecido 
accordo entre a Hespanha 
Portugal para formar uma con. 
federação dos dois paizes sobe 
ranos, porque, no entender do 
referido conselho, é este o ore. 
lhor meio de assegurar a Iiber. 
dade e o progresso da penin
sula Iberica. 

Transporto das tropas o matorialalhlllla 
quo ostamID na Turquia 

Copenhague, 23 (O Imparcial) 
Annuncia-se de Berlim que ini
ciou o transporte dos primeiros 
contingentes de tropas e de ma
terial bellico allemães, que se 
encontravam na Turquia. 

A Alsaeia·Lorena isolada do A1lolBaOL 
Zürich, 27 - O Sr. Solf pu

blica um mànifesto declarando 
que está completamente suspenso 
o serviço postal , telegraphico e 
telephonico, desde o dia 21 do . 
corrente, entre a Alsacia-Lorena ｾ ＢＢＧＱｉｉｬ＠

e o resto da Allemanha. 
Todo o trafego de passageir08 

está tambem interrompido. 

"U1timatnrn". da RUIDania ao Governe 
Hungaro. 

Paris, 28 (H) - Communicam 
de Jassy que', em vista da Tran· 
sylvania haver proclamado a sua 
independencia, a Rumania en
viou ao Governo hungaro um 
. ultimatum., exigindo·lhe a en
trega de todos os orgãos poli
ticos, administrativos e judiei
arios dos territorios habitado8 
por sub ditos rumaicos. na Hun
gria e na Transylvania. Se a 
Hungria se recusar a isso, a Ru· 
mania operará, declinando, nes
sas condições, de toda a respon
sabilidade do que vier a succe· 
der. e lançando-a sobre o Con
selho Nacional Hungaro. 

Os responsill'Ois pela Guerra serilO 
processados. 

Copenhague, 28 (A) - A res
peito de tudo a situação poJitica 
na Austria tende realmente a 
fixar-se havendo mais do que 
na AUemanha, tendencia ｭｬｬｲ｡ｾ｡ ｬ＠

estabilidade do governo 
tuido. 

Noticias officiaes recebidas 
Vienna asseguram eSla 
que vai se generalizando. 

Atravez deUas sabe-se 
actual Governo aUltriaoo 
metter a um processo 
todos 08 responsavei8 pela 
que finda e que cOllDprolDelttl!l 
os destinos da monarohia 
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ｾｯＮ＠
CadoI I, o Coll\de 
choal, OI GrIO DIlCluW 
Eugenio e Pedro e OI Generael 
Arz e HoetzendorH. 

Noticiario 
As nossas ･ｸｰｯｲｴ｡ｾｩｪＸＸ＠

, Esueve o .Imparcial.: 
Quando o Snr. presidente da 

Republica mandou distribuir ciro 
culares recommendando ao povo 
q desenvolvimento da produc· 
ção, devif! ter feito acompanhar 
esse conselho de uma estatistica, 
mostrando ao brazileiro que elle 
e um dos povos menos produ · 
divos do mundo. A porcentagem 
do seu esforço é tão pequena, 
que, tomando ·a por base, pode· 
s e dizer que um argentino pro· 
duz sete vezes mais do que um 
brazileiro, e que um cubano tra · 
balha por 10 homens dos nossos. 

Effettivamente, é esse o quo· 
ciente da nossa exportação em 
1916. Segundo as estatisticas 
mais autorizadas, foi a seguinte 
a quota de exportação de cada 
habitante, nesse anno, nos se· 
guintes paizes: 

Paizes Exportação 
por habitanto 

Cuba 413$665 
Canadá 392$386 
Australia 258$769 
Argentina 248$090 
Uruguay 196$120 
Guyana ingleza 184$370 
Nicaragua 126$117 

..... 
Rio, 27 - O Sehado appro· 

vou, em discussão unica, o pro· 
iecto que manda prorogar até o 
dia 31 de Dezembro a presente 
sessão legislativa. 

Os iornaes cariocas notician· 
do a proroAação referida com· 
mentam com hilaridade o facto, 
salientando que o Congresso, 
todos os annos, propositalmente, 
deixa 'tudo para a ultima hora 
e tudo votando de afogaditho. 

Rio, 27 - Bastante fundamen· 
tildo, foi apresentado á Camara 
dos Deputados um projecto, de 
autoria do representante gaúcho 
Joaquim .osorio, desofficialisan· 
do o ensino na Republica. 

Esse projecto que foi a estu· 
dos na com missã o respectiva 
pugna não sómente pela liber· 
dade do ensino como pelo livre 
exercicio profissional. 

Acredita·se que esse projecto 
será regeitado visto como vem 
ferir preceitos constitucionaes. 

............ 
Realizaram·se no Domingo as 

eleições para a renovação do 
Congresso estac1oal, tenao sido 
eleitos pelo 

10 districto: 
Capitão de Mar e Guerra Dur· 

vaI Melchiades de Souza, Dr. 
Henrique Rupp Junior, Dr. Caro 
los Victor Wendhausen, Dl'. Cid 
Campos, Coronel Fernando Gil 
Born e Coronel Hypolito Boiteux. 

20 districto : 
Raulino Juli o Adúlpho liorn, 

Coronel João Guimarães Pinho, 
Coronel João Fernandes de 
Souza, Joe Luiz Martins Colla· 
ço e João de Oliveira. 

30 districto : 
Coronel Marcos Konder, Dr. 

Abelardo Wenceslau da Luz, 
felix Busso Asseburg, Luiz 
Abry e Dl'. Victor Konder. 

40 dis.tricto: 
Dl'. Arthur ferreira da Costa, 

Major Luiz de Vasconcellos, 
Manoel Deodoro de Carvalho, 
Alrredo Nobl'ega dê Oliveira e 
Dr. Placido Gomes d'Oliveira. 

Vapores impestados 50 districto: 
Os vapores inglezes . Darro . Dr. Nerêu de Oliveira ｒ｡ｩＱＧ ｾｯｳ Ｌ＠

e . Dezeado. que estes ultimos Coronel Manoel Thiago de Caso 
dias chegaram da Europa ao Rio, tro, Major Aristiliano Laureano 
trouxeram não sómente doentes Ramos, Coronel Caetano Vieira 
de grippe como tambem alguns I da Costa e Capitão Francisco 
casos de miningite e de variola. fagundes. 

Os perigosos conduetores de 60 districto: 
epidemias foram postos de qua· Dr. fulviõ Coriolano Aducci, 
rentena na Ilha Grande. Coron el Manoel dos Santos Ma· 

Chile 121 $408 Rio, 2 - Na sessão de hoje 
Costa Rica 85$761 da Camara dos Deputados foi 

rinho, Dl'. Oswaldo de Oliveira, 
Dr. Antonio Pedro de A. Müller 
e Dr. Edmundo da Luz Pinto. 

., .. , 
.Ourivel 

qbalquer trabalho de 
ouro e prata. 8.3 

Os concertos de joias e relo· 
gios entrega-se com garantia. 

AO PUBLlGO 
A Ellpreza de Loz e ｆｴｲｾ＠ Hleetriea 

JOiol'iUeos8 pede aos Snrs. pais e 
tutores recommendarem a seus 
filhos e tutelados não brincarem 
com Pandorgas' (ou papa
gaios) nos lugares ou proximo 
da rede de electricidade, sob 
pena de multa estabelecida pelas 
posturas Municipaes e sujeitos 
a qualquer prejuizo e damno 
que possam causar ás linhas 
e motores. . 3. t 

)oinville,4 de Dezembro 1918. 
Oliveira, Seltlemm & Cia. 

ｾｑｮｦ･ｩｴｾｲｩｾ＠ -JolnWlwa -
- de -

Alfredo Lepper 
acaba de receber grande s.orti· 
mento de 5.1 

Chocolates, Massa-PAo, 
PraUnés e Bonbons 

das mais afamjldas fabricas. 

Cartões postaea 
(novo grande sortimento) 

Cadernos de pintura 
para cria nças, 

Modelos de pint.u-a União Sul Africana 71$600 approvado um projecto que au. 
Rumania 64$387 torisa o governo a contractaruma 
Egypto 568°8$286441 missão militar franceza para in· 

CUl'itl'banos. (Paisagens, flores etc.) 
Não ,ha municipio nenhum no Modelos para bordar 

Bolivia struir o nosso exercito. 
Perú 42$000 foi longamente discutido o 
ｾＮｲｾｾｌ｡､ｯｲ＠ ｾＶＤＤｾｾｾ＠ projecto que manda extinguir o 

Commissariado Geral de Ali· 
Paraguay 29$529 mentação Publica. Contra esse 

Um publicista de São Paulo, projecto fa llaram 05 Srs. Salles 
tratando recentemente deste as· filho e· Vicente Piragibe, que 
s,umpto, ､･ｭｯｾｳｴｲｯｵ＠ ainda que, fizeram a apologia dessa reparo 
tlra.ndo o ｣ｯｮｬｬｬＱｾ･ｮｴ･＠ da expor· tição, mostrando ser ella de real 
taçao .paulista, lica pa!a o resJo I necessidade para amparar a po· 
do pa lz uma exportaçao por ha· pulação do paiz . to rp emente ex· 
bltante de 23$600, que nos cOl' l piorada pelos açambarcadores. 
locaria abaixo de todos os pai· 
zes do globo. Graças á activi· DO E <::"Tf\ DO 
dade paulista, nos ainda temos ...J 
abaixo de nós, em conjuncto, 05 
nossos . amigos paraguayos. 

Notieias do eorumaodanto do "Macau" 
Rio, 28 - O dr. Domicio da 

Gama, ministro das Relações 
Exteriores, recebeu telegramma 
do ministro brazileiro na Suissa, 
communicando que percorreu os 
campos de concentração da Alie· 
manha, não tendo informações 
sobre o commandante do vapor 
eMacau., que foi torpedeado 
pelos allemães. 

O ministro brasileiro auppõe 
que o commandante Saturnino 
pereceu juntamente com a trio 

o 
• 

Medidas administrativas 
O Sr. dr. governador recom

mendou aos Srs. secretarios do 
estado que determinem ás re· 
partir;ões que lhes são subordi· 
nadas a suspensão <!'as obras 
que não estejam reguladas por 
contracto lavrado na rep.artição 
competente. 

O pensamento do governo é 
que, de Janeiro em diante, todas 
as obras publicas e de qualquer 
natureza, sejam executadas por 
contracto, e, quando por admi· 
nistração, dirigidas pela Dire· 
ctoria de Obras. 

Livraria Boehmo 
Estado que tenha a registrar na 
maior numero de attentados in· 
dividuaes, como o municipio de 
Curityban08 .. 

Todos os dias, fazem algo para 
que a justiça ande em palpos 
de aranha. Ha tempos assassi· 
naram o Albuquerqull, depois 
disso outras tentativas de morte 
appareceram. Agora é o sr. Jorge 
Knoll que está no embrulho. 
Pediu ao exmo. sr. Governador, 
garantias de vida, seguindo para 
alli o sr. capitão l\.maro que foi 
alvejado em pleno matto por ti
ros de Mauser. 

UnJes, amenllnas 
e auellãs 

Até quando irá isso ... 
O Diabo que móre em Curi· 

tybanos. 

Avisos eeelesiastieos 
Communldade evangeUca 
2. Advento, 8 de Dezembro, ás 9 

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

horas da manhã culto em )oinviJIe. 
Xana lIIiUler, Pastor. 

ｒｾｕｏ ｦ ｾｬ Ａ｡＠ Dalal 
recommenda 

2.1 
JoA.o Paul 

Estrada do Paraty. 

recommenda 4.2 
Gustavo Richlino 

A Rainha da Moda 
do mez de Dezembro 1918 e 

Eu Sei Tudo n? 18 
A' venda na casa 3.1 

O Sol Nasce Para Todos 
Rua 15 de Novembro 7. 

Grande sortimento de 

Camisas de meia, 
grossas e finas, como mel_ 
de todas as qualidades, recom· 
menda 4.4 

Otto Lo Parncke ... 

ｾ＠
D.ra Julita Estellita Liu 

- Medica - 3.3 
Rua Bo .. Retiro Do .70 
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ｊ Ｎ ＺｗｩｯＮｶｾｏ｣ｫ｟ｬ Ｎ＠
ｾＺ｣ｾｵＮｴ｡＠

lal r ••. te Satunill. de MeodODra 16. 
Consultas das 7 d<l manhã éÍ$ 

s troras da nQite_ '2 
TaJlepÃone .... 104_ 

Amendoas, nozes e aveltãs, 
recommenda 

3.3 Alexandre Srhlemm. 

llzeitonas, 
azeite doce, molho inglez, 

mostarda, alcaparras, Mixed 
Pickles, sal fino, sardinh'as, 
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 charutos 
encontra-se á preços baratissimos 
na casa 6.4 

Gustavo Ricblin. 

•••••••••••• 
: ａｾ＠ u Um" ｮｏｾｑＡｾｈ＠ ｾｭ＠ : 
• ｾＮｉｵＮｳｩ｣Ｎ｡Ｎｳ＠ 3.1 ... 
• acabam de chegar na casa • 

• O Sol Nasce Para Todos. 
• Rua 15 de Novembro 7. • 

•••••••••••• 

ｇｲ｡ ｾｯｾ＠ ｌｩｾｾｩｯ｡ｾ￣ｯ＠ final 
por motivo de mudança para 

Rio de Janeiro de 

EALIL ｾ＠ elA. 
Rua 15 de Novembro 3L 

Pretendendo liquidar o nosso stock 
de Fazendas. Armarinhos, P er
fumarias, ehapéos de cabeça, 
Palhetas, CamJsas brancas, 
C8.m.isas de meia e diversos ou
tros artigos 

por ｰｲ･ｾｯ＠ de 200 'o abaixo do tlL8to, 
pedimos a nossa distincta treguezia e 
ao respeitavel publico de aproveitar a 
occasião e fazer uma visita á nossa 
casa para convencer· se dos preços 
baratíssimos. 

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

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

(casa de Alberto Colin). 
Liquidamos tambem todo in

ventario, (armarios, prateleiros, 
balcão, etc. etc.) 6 

Para0 Natal 
.... Grande e variado 

sortimento de brinquedos!! 
Roupas branca e 

artigos para bordar! 
7 ｖ ｾ＠ E. BingIer. 

Tbeatro Nicodemns 
E:=.presano Guilh.. X.elling 

Quinta-feira, 5 de Dezembro 
ás 81

" horas da noite 
.A'nanke 

Grandioso Drama da fabrica 
"Cines" em 6 partes. 

Cabellos Branoos 
Chistosa comedia da fabrica 

"Cines" em 2 partes. 
Todos ao Theatro Njcodemus! 
ｅｮｾｲ ｡､｡＠ 600 REI_ 

Domingo, 8 de ｾ･ｺ･ｭ｢ｲｯ＠

｛ｩｮｾｭｚｬＮ＠

Kino Salão Berner 
Domingo, 8 de Dezembro 

PROGRAMMA 
Factos da guerra 
lntere s&IIte reportagem de todas as [rentes. 

Attenção! T riangle·Film! Sensacjonal! 
apresenta 

Oharli Ray 
em 

Pobpe popque quep 
Estupendo drama < Triangle> em 5 

duplas pa rtes. 
Successo! Succeeso! 

Para finalizar será exhibida uma 
tina comedia em um longo acto. 

Entrada 500 rs . -

Salão Fischer 

Sport de patinação. 
Diversas Pipas Todos os dias das 2 horas da 

recommenda 3.'2 
E M t fi I 

tarde em diante. 10.3 
• an eu e. Pede a protecção da mocidade 

A Casa Pieper o Emprezario. 

Rua 15 de Novembro N. 6 .... Serradores 
recebeu um bom sortimento de 

tiamlsas de zepb1r, proprio 
para o verão, 

Gravatas de todas as qualidades, 
CloUarlobos, melas, ceroulas 

portuguezas e nacionaes, 

Perfumarias ｮ｡｣ｩｏｾｧＮｩｲ｡｡Ｌ＠
que olferece a preçoS razoavj!i5. 10.0 

Na fazenda do ltinga, pro
priedade de Procopio Gomes de 
Oliveira, precisa-se de serradora. 
para serrar pranchões e ta boas 
de madeira para construcções. 

Para informações com o pro· 
príetario na rua do Mercado. 3.1 

Precisa-se de um . rapaz 
para serviços leves 

Typographia Boehm. 

Precisa-se de. uma ama de 
____ leIte, urgente. 

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

- Paga-se bem. - 2 

{jriada 
Precisa-se de uma criada que 

saiba cosinhar, pagando-se bem, 
em casa de Procopio Gomes de Oliveira, 
na rua do Mercado. 3.1 

Precisa-se 
de uma criada para servir á 
mesa e uma moça de quarto 
no 2.2 

BoteI Pieper, Mansa. 

Precisa-se 
de um rapaz de 14-16 annos, 
para serviço leve, na casa 
44 Gustavo Ricblin. 

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 Boepeke, Irmão & Cia., 
em florianopolis. 4.3 

Procura-se ｣ｾｭｰｲ｡ｲ＠ uma ma· 
chma de costura de 

mão, usada. 2.1 
ScbuIz, 

Rua 9 de Março N. 58. 

ｒｄｄ￩ｬｲｾｬｨｯ＠ Phoíogrélphiro 
__ Boa occasião para o Natal ｾ＠

,vende·se um apparelho pbotogra· 
phlGO com reflexo de espelho e 
objectivo anastigmat prima, ta
manho 9: 12. 

Vêr e tratar no Atelier Pho
tographico de Alberto Diegel. 
3.1 Rua do Príncipe. 

Automovel 
Vende-se um, marca :Dür· 

kopp', em bom estado, com 
seis logares, motor de 22 ca· 
vallos, por preço barato. 

Informações com 3.2 
Job. EnterIeln. 

A vender o madeiramento 
d'um paiol de 

20 : 10 m em bom estado na 
Rua Com.- Saturnino de Men. 
donça n. 16. 3.2 

ＢＮＮＮ Ｎ ｯ･ｾ＠ .. 
vendem-se 

situadas na rua 
. Para tratar CDm 

V end.e-s e 
O magnifico predio sito á I'\iá' 

Comto. Satu:nino de Mendonça 
n.O 15, anllga rua Allemã, por 
preço vantajoso. 

Mais informações com o· prb. 
pri eta ri O ' 3.3 

Antonio Roch. 

ｐｾｏｄｾｩｾ､｡､ｾＵ￩ｬｵｾｮ､ ｡＠
Vende·se 2 terrenos na 

Estrada Jaraguá (Rio do Serro) 
com 225 morgos, sendo 40 mor· 
gos de terra arrativa, com casa 
ranchos, pasto e demais bem: 
feitorias, distante da Estação da 
E. de ferro 5 kilometros. Quem 
pretender queira di rigir-se ao 
proprietario no mesmo lugar 
Snr. Vittorio ｐｩ｡ｺｾ＠ 3.3 

Informações com o Snr. 
Artbur Carstens. 

Vendem-se ?s seguintes ob· 
Jectos por preços 

baratos: 
1 bicycleta, marca "Pan

ther", 1 piano, marca "Grand", 
1 carrinbo para creança, tudo 
em bom estado. 

Para ver e tratar á Rua Cru · 
zeiro No 15. 6 

Ｍｾ＠
Agradecimento 

Cumprimos o doloroso dever de 
communicar aos nossos parentes e co· 
nhecidos o passamento das nossas 
queridas e sempre lembradas filhinhas 

Irene 
na idade de 2 mezes e 2 dias, falle
cida no dia 30 de novembro, 

Irma 
na idade de 2 mezes e 5 dia., falle· 
cida no dia 3 de Dezembro. 

Agradecemos a todos que mandaram 
flores e acompanharam as fallecidas 
á sua ultima morada. 

A familia enlutada 
:E" a u10 "\i7 eck _ 

t 
Agradecimento 

-

A todos os amigos, parentes e co
nhecidos participamos profundamente 
feridos, que fa lleceu nossa inesqueci· 
vel filhinha 

Charlotte 
na idade de 6 mezes e 18 dias apoz 
curta doença. 

Agradecemos a todos que se digna
ram de mandar flores e acompanharam 
a querida fallecida á sua ultima mo· 
rada e em especial ao Snr. P. Müller 
petas palavras consoladoras. 

A familla enlutada 
Rua Palhoça. RUde Kallt e .. 
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