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! situaçãO na !llemanha. 
Paris 9. - (jommunicam de 

Basilêa ーｯｲｭ･ｾｬｏｲ･ｳ＠ dos dist',lrbios 
havidos no dia 6 em Berhn. 

Após um comicio promovido 
pelo grupo "Spartacub" em que 
tomaram parte alguns milhares 
de soldados licenciados e de in
validos da guerra, todos sem tra
balho organizou. se na Friedrich
Stras;e, um prestito que devia 
percorrer varias ruas, porém, uma 
companhia de fuzileiros da Guarda 
tentou dissolvel.o, não sendo 
attentida pelos manifestantes. 

Travou·se então sério conflicto, 
no meio de um cerrado tiroteio. 

Os encontros assumiram maio
res proporções nas proximidades 
da porta de Brandenburg, na 
Schoenhauser AlIee e nas cefca
nias do Alexander-Platz. 

Nesses pontos da cidade, as 
tropas do governo utilisaram-se 
impiedosamente das armas de que 
dispunham. Os partidarios de 
Liebknecht estavam Igualmente 
bem municiados. Foram. porém, 
inteiramente varridos pelos seus 
adversarios e fugirjlm em desor
dem, abandonando grande quan
tidade de mortos e feridos. As 
perdas soffridas pelas tropas go
vernamentaes foram ligeiras. 

Diz um outro telegramma ser 
evidente que os disturbios em 
Berlin obedeceram a um deter
minado plano de derribar do 
governo o sr. Ebert, tendo entre
tanto ao contrario servido para 
consolidar a situação política 
actual, pois o Governo do sr. Ebert 
tem recebido importantes adhe
sõss de forças políticas de todo 
paiz. 

Os principaes periodicos alie
mães, entre elles os locialistas, 
deolaram que seria um desatino 
destruir a obra de cultura politica 
e social aUemã, lançando a naçio 
no ohaos da anarchía. Dizem 
slIes que, si triumphassem OI 

maximalistas, a dissolução da 
Allemanha seria inevitavel e com 
elIa viria a miseria geral, com 
todo aeu oortejo de horrores. 

O diario socialista "Vorwllrts" 
orê que OI sooialistas intransigen
te. 110 lubsnolonadOI pelo ini. 
migo para que a Allemanha 18 
dssorganil8 totalmente e deatrua 
lua indultria e I8U oomm8lCio 
s I 81_. opararla pares tottu 

• • 

as garantias que a força de lutas 
tem alcançado até o presente. 

A juizo deste periodico, a si
tuação actual será mui beneficios a 
para os desherdados, si se vá a 
transformação total gradualmen
te, com summa prudencia, afim 
de que a vida normal não se 
interrompa e sobrevenha o cháos. 

O governo allemão, afim de 
impedir que o grupo "Spartacus" 
repita sua tentativa revoluciona· 
ria, tem tomado severas resolu
ções, mandando declarar, que ao 
passo, que estava prompto a dar 
a todos liberdade politica, porem 
está tambem disposto suffocar 
energicamente qualquer revolu
ção. 

O sr. Ebert declarou não acre
ditar que os socialistas intransi
gentes repitam seu acto de lou
cura, pois já tem visto que não 
contam com a sympathía da 
maioria do povo, nem com a força. 

Diz o sr. Ebert, que a Alie
manha inteira, e não somente 
um grupo, dará seu veredictum 
nas futuras eleições geraes, esta
belecendo-se então um governo 
forte que representará a opinião 
da maioria nacional. 

O correspondente do "Daily 
Express", em Berlim, entrevistou 
o sr. Soheidemann, commissario 
das finanças, sobre a situação 
politica da Allemanha. 

O sr. Scheidemann declarou 
que o "Soviet" que existe em 
Berlim é uma assembléa pura
mente provisoria e que funccio
nará até a reunião da assembléa 
nacional. 

As eleições para o novo "soviet", 
que representará toda a Aliema
nha, serão realizadas elO 16 do 
corrente. 

Interrogado a respeito da per
manencia, no Governo, do sr. Solf, 
Secretario dos nego cios estrangei
ros desde o tempo do Imperio, 
o sr. Scheidemann declarou, o sr. 
Solf constorvara essas funcçoes 
porque o Governo acredita que 
eUe possue a confiança dos Go
vernos da Inglaterra e dos Esta-
dos Unidos. . 

O sr. Soheidemann acredita que 
a Al1emlmha se transformará tlm 
uma republioa, passando a de
nominar-18 Estados Unidos da 
Allemanha. 

Quanto ao leu primeiro Prelt· 
dente, julga que el1. aahId do 

grupo moderado, 
socialista. 

､ｾ＠ ."tido I 1- ""U(IO d, arrui,li,i, 
Londres, 9. (A. H.) - Com

municado do marechal sir Dou-
Genebra, 10. (H.) Os jornaes glas Haig : .As nossas tropas at

annunClam que toda a fortuna tingiram o Rheno entre Godes
do rei da Saxonia, assim como berg e Colonia •. 
a do principe João Jorge, foi 
sequestrada pelo governo pro· 
visorio. Os bens immoveis da 
familia real foram provisoriamente 
confiscados e suspenso o paga
mento da lista civil. 

o prineipe Max de Baden protesta eontra 
o armistieio 

Amsterdam, 10. ("Correio da 
Manhã") - O principe Max de 
Baden publicou uma proclamação 
contra as condições do armisticio, 
lembrando a Wilson ｡ｾ＠ suas pa
lavras a respeito de uma paz 
justa. O ex-chanceller termina 
lançanqo um appello á nação 
para que conserve a calma que 
caracterisa o povo allemão. 

New York, 11. O "Times" re
produz na integra um radio
gramma officioRo allemão, no qual 
o governo de Berlim insiste pela 
necessidade da realização de um 
plesbicito na Alsacia-Lorena, para 
que as populações dessas provin
cias determinem, de maneira posi
tiva, a quem querem pertencer. 

Esse radiogramma termina di
zendo que outras soluções, que 
não esta, somente prepararão uma 
terceira guerra entre a Allemanha 
e a França, para posse da Alsacia 
Lorena. 

O Presidente Poincaré visita 
a !Isaeia·Lorena 

o presidente Poincaré, acom
panhado pelo presidente de ga
binete Clemenceau e outras pes
soas gradas, visitou as cidades 
de Metz, Strassburgo, Mulhouse, 
Colmar e outras cidades da AI
sacia-Lorena. 

O prefeito de Strassburgo, fa
zendo o discurso de boas vindas, 
entregou as chaves da cidade ao 
sr. Poincaré, que respondeu as
segurando que a França conser
vará bem guardadas as 'chaves 
de Strassburgo e não as deixará 
nunca mais retomar por ninguem. 
A estaI palavras, ergueram-se 
OI mais enthuliastic08 «Viva a 
França!- «Viva a França!. 

BruxElllas, 9. (A. H .) - Com
municado official belga: «Uma 
brigada da nossa cavallaria en
trou em Urdingen, ás margens 
do Rheno •. 

Paris, 10. (H.) - Chegaram ã 
Aix-la·Chapelle, (Aachen) já oc
cupada pela cavallaria belga con· 
tingentes de infantaria francezes 
e norte-americanos. 

Paris, 11. - Annunciam de 
Berlim que o grosso das tropas 
francezes penetrou em Moguncia 
(Mainz) ao som de alacres ban
das musicaes que precediam es
sas tropas. 

Londres, 10. - O exercito ame· 
ricano occupou a cidade fortifi. 
cada Coblenz, na PrusSÍa Rhe· 
nana. 

-'-

, ehegalfa de Wilson á Franf& 

Paris, 13. O "George Washing
ton", a cujo bordo viajou o 
presidente Wilson, chegou a Brest 
com boiado por 50 navios de guerra 
francezes e americanos. 

O presidente Wilson desembar
cou ás 15 horas, sendo recebido 
pelas autoridades militares e civis 
e saudado por salvas de artilharia. 

Toda a população agglomerada 
nos caes, acclamou com delirio 
o presidente norte-americano. 

Tentativa de bolshevikismo em Rostoo 
New York, 11. Occorreram em 

Boston serios disturbi08 numa 
reunião de operarios, a que as
sistiam varios membros da nação 
socialista italiana, os quaes insin
tam os Estados Unidos á. desordem. 

Os disturbios foram provocados 
por cem individuos que se in
troduziram no recinto, vivando 
os bolshevikis. 

Foram eUectuadas varias pri
sões, tendo o governo de M .... 
sachutlBette agido com aereDa 
energia. 

-:-
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Noticiario 
iJUtn _tia. 

Em consequencia de uma ex
plosão á bordo afundou á 200 
milhas do porto de Montendéo 
o vapor inglez «Pentland Range. 
de 4.500 toneladas, que se acha
ya em viagem de Buenos Ayres 
para a Inglaterra com um carre
gamento de trigo. 

A tripulação foi salva pelo cru
zador inglez «Bristol., que se 
achava em Montevidéo e ao re
ceber o pedido de soccorro ra
diotelegraphico immediatamente 
tinha partido ao local do sinistro. 

O lucchis.. til cua 
Rio, 12. Está causando alar

me ás autoridades competentes, o 
extravassamento do anarchismo 
em toda a Europa e que tende 
a espalhar-se pela America, con
forme rezam os ultimos telegram
mas de Boston, sobre um levan
tamento com caracter maxima
lieta que se operou ali e foi logo 
extincto pela acção energics da 
policia. 

O Paiz, em edição de hoje, 
na secção dos sueltos, diz inha
ver tal parigo, entretanto a ac· 
ção policial continua energica, 
tendo sido executadas, na ultima 
greve aqui, innumeras prisões de 
indinduos perigosos e perturba
dores da paz interna do paiz, 
que foram expulsos do Rio. 

No dia 11 seguiram para a 
Colonia Correccional 1250 indi
viduos implicados no ultimo mo
vimento nesta capital. 

A o.oiAo coodtmDada a UJ113 indtmni a· 
taO de ＳＮｾ＠ c_ Dto de rri 

Como estão lembrados os lei
tores, em fius de 1910, o vice
governador do Amazonas, conse
guindo que o presidente daquelle 
Estado assignasse o seu pedido 
de renuncia, e contando com gran
de maioria na politica, quíz em
possar-se do cargo de governa
dor, como seu substituto legal. 

Dahi uma collisão na politi
cagem que deu causa ao bom
bardeio da cidade de Manáos pe
las forças federaes de terra e 
mar, naquella região. 

Foram mandatarios e cumpli
ces do hediondo successo o coro
nel Pantaleão Telles, hoje gene
ral, e o commandante Costa Men
des. 

Bombardeado a cidade, foram 
innumeros os prejuízos materi
aes \·erificados, entre elles os sof
fridos pelo Bazar Amazonense, de 
propriedade de Domingos Mattos 
& Cia., os quae . propuzeram uma 
acção contra a Urúão para o fim 
de obterem uma indemnisação 
de 3.500 contos pelos damnos 
eoffridos com o bombardeio. 

O juiz seccional naquelle Es
tado julgou a acção precedente. 

Desta decisão foram interpos
tas appellações «ex-officio> e por 
parte da Fazenda 'acionaJ.. 

O Supremo Tribunal Federal, 
em sua ultima eeasilo julgou o 
recurso, conftnnando a sentença 
anterior e condemnando a União 
ao pagamento do pedido. 

O ,rude de .. tA Im.·riarie 
As ultimas informaçõea relati

vas ao grande desastre occorrido 
na Estrada de Ferro Central, con
firmou inteiramente as noticias 
que publicamos no nosso ultimo 
numero. Até agora, porém não 
se sabe ao certo o numero exa
cto de victimas, o que não deixa 
de ser estranhave!. 

O delegado de Barra do Pi
rahy affirma que o nocturno mi
neiro nunca por ali passou tão 
cheio, calculando de 250 a 300 
o numero de pessoas que elle 
conduzia, quando deixou aquella 
estação. Pela relação até agora 
conhecida, salvaram-se do desas
tre, de 70 a 80 pessoas, sendo 
que dessas, cincoenta a sessenta 
o foram pelo fazendeiro Fran
cisco Maria da Rocha Werneck, 
que reside com sua familia num 
morro situado a curta distancia 
do local do sinistro. 

A e quadra brasileira m rtgressar 
Londres, 4. - O almirantado 

britannico tendo em nsta a im
possibilidade de que a Allema
nha, com sua esquadra já toda 
entregue, possa effectuar uma 
nova offensiva no mar, commu
nicou ao governo brasileiro que 
não mais são precisos os servi
ços da di\isão naval brasileira. 

Imposto obre a renda 
Rio, 11. - a sessão de hoje 

da Camara dos Deputados, o sr. 
Octa\io Rocha justificou um pro
jecto que estabelece um imposto 
sobre a renda. 

E' ideia vencedora no Con
gresso, a ampliação dos impos
tos de consumo e a taxação so· 
bre a renda. 

Foi acceito em plenario esta 
emenda ao orçamento da Receita, 
para 1919, em 3a discussão : 

Imposto sobre a renda, cobra
do de accordo com as seguintes 
cedulas : 

1.) Sobre a renda de proprie
dade immovel , as rasões de 2° ° 
do aluguel ou arrendamento ; 

2.) sobre a renda do commer
cio e das induatrias, calculada á 
vista dos balanços annuaes, a 
razão de 5"10 do lucro liquido ; 

3.) sobre a renda de todos os 
titulos publicos auferidos no paiz, 
2°}o ; 

4.) sobre a renda dos titulos 
publicos auferidos no estrangei
ro, 49

/ 0 ; 

5.) sobre a renda das titulos de 
companhias ou sociedades ano
nymas, 5%; 

6.) sobre juros de quaesquer 
titulos de credito, ou empreeti
mos garantidos por hypotheca, 
excepto os que recairem sobre 
predios agrícolas, 5%

; 

7.) IObre valoree IOlteadoe e 
IObre clube de.meroadori .. , ＺｊＺｾ＠

8.) sobre .. quanti.. le 
a fundo de rellfll'ft, 5"10; 

9.) IObre a renda das profhl
sões liberaes, 3"10; 

10.) sobre os vencimentos dos 
funccionarios publicOI, civil e 
militares, 2"10; 

11.) sobre ordenados e salarios 
em geral, 1"10; 

12.) sobre subsidios em geral. 
3"10. 

Os impostos de consumo serão 
augmentados de 10"10, sobre os 
principaes productos tributados. 

- Na Camara de Deputados 
foi apresentado um projecto au
torisando o poder executivo a 
fazer a paz com a A1lemanha e 
proceder ao reatamento das re
lações diplomaticas entre os dois 
paizes. 

O sr. Ruy Barbosa e a eoofmnoia 
de paz 

O sr. Ruy Barbosa dirigiu lon
ga carta ao Presidente da Repu. 
blica na qual explica as razões 
pelas quaes é compellido a de
clinar da insigne honra para re
presenter o Brazil na conferen
cia da paz. 

DO ESTf\DO 
Enoalbe do "ltaituba" 

O vapor nacional "Itaituba", 
que se achava encalhado na barra 
do porto de Itajahy conseguiu 
no dia 9 do corrente safar·se 
com meia maré alta. 

Pela politiea 
Transcrevemos da 'Terra Livre' 

de Florianopolís: 
"Direcção politica. Temgrande 

significação política, o telegramma 
abaixo, dirigido pelo senador dr. 
Lauro Müller, ao sr. dr. Rercilio 
Luz, confirmando a sua delibera
ção já conhecida, de caber a este, 
como consequencia do movimento 
popular de junho, não ｾＶ＠ a di
recção administrativa do Estado, 
mas ainda a política. 

Quer isso dizer que, em obe· 
diencia aos seus sentimentos re
publicanos, o dr. Lauro Müller 
teve o bello gesto de vir ao en
contro da vontade do povo, pas· 
sando ás mãos de seu antigo 
companheiro de lutas, o bastão 
da chefia suprema da politica 
catharinense. 

E' essa uma noticia que não 
pode passar indifferentemente. e 
que merece as congratulações 
de todos quantos almejavam o 
advento dessa situação. 

Eis o telegramma do sr. dr. 
Lauro Müller: 

"Rio, 4. (ret.) Não votei, nem 
deveria fazel-o, porque dada a 
minha situação anterior na poli
tica do Estado, a minha inter
venção poderia ser entendida 
como pretenção de dirigir a po. 
lítica ahi, quando, conforme lhe 

cia .. 
com pleno 
façlo da minba PRte. 
saudações. " 

Fica, assim, inteiramente ｾ＠
ｊ｡ｲｩＸ｡､ｾＬ＠ a nova lituaçlo ｰｯＱｩｴｩｾ＠
que ee lDaugurou a 28 de 8etembro 
e em que a energia da democracia 
catharinense conseguio reaU .. 
uma das mais bellas victorias da 
Republica brasileira. 

ma grande oultura de arm I. 
Tubarao 

Fortes capitalistas paulistas 8 
riograndenses pretendem fundar 
no nosso Estado um Syndicato 
agricola industrial para a explo_ 
ração da cultura scientifica e 
mechanica do arroz em grande 
escala e de outros cereaes e d81 
industrias annexas com grande. 
fabricas para beneficiamento dOI 
productos agricolas. As terraa 
escolhidas, depois de competente_ 
mente estudada8, foram ae do 
Valle do Rio Tubarão, sujeitos 
a grandes enchentes annuaes e 
que foram consideradas pelo 
pessoal technico do syndicato 
como de optima qualidade pela 
sua fertilidade natural, producto 
dessas mesmas enchentes, mas 
que s6 poderão ser aproveitadas 
para agricultura, depois de muitas 
operações preliminares, de preço 
muito caro. O syndicato fará, 
pois, obras de arte alli e grandes 
beneficios. 

Ooticias locaes 
Nova igreja 

A nova igreja da Parochia do 
Sagrado Coração de Jesus á rua 
Bucarain inaugurar·se-ha no dia 
1.0 de Janeiro p . vindouro. 

Este acontecimento religioso 
será commemorado condigna· 
mente. Ap6s a missão haverá um 
leilão em beneficio do novo 
templo. 

O revm. Padre Augusto pede 
a população prendas e donativos 
para a Kermesse, devendo todas 
as offertas ser dirigidas aquelle 
sacerdote que por nomeação do 
sr. Bispo dioecesano é o vigario 
da nova parochia, ou a sr. Pedro 
Mayerle. 

rrelegrapbo Naeional 
Será inaugurado em dias desta 

semana, nesta estação telegra
phica, o quarto conductor que 
esta sendo construido de Morre\.el 
a esta cidade e tendo partido 
daquella cidade em Abril do 
corrente anno. - Essa turma 
telegraphica executou a construo
ção do novo conductor, Bub.ti· 
tuição do 1.0 e 2.° e consolidaçlo 
do 3.°; tambem fez a colllocl8çiO: 
de mais 457 postes para peJl"fflilll 
segurança do serviço delta 
partição. 

A turma foi chefiada 
lnspector Antonio S. de QuadJ. 
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auxiliado pelOl guardu 1iD. B.· 
.ruo M. SimCIet. llaDoellllverio, 
Manoel A. Cordeiro e guard .. 
trabalhador.. ),{anoel 1ftrtiD. e 
Virgilio Gonçalve •. 

Avl808 eeele8Ia8t1e08 
(;olDlDuDldade evaugellea 
4. Advento, 22 de Dezembro, ás 9 

horas culto em JOinville. 
festa do nascimento de nosso Senhor, 

25 de Dez., ás 9 horas da manhã, culto 
e Sanla Ceia em Joinville. 

Segundo dia de festa, 26 de Dez., ás 
9 horas da manhã culto e Sanla Cela 
na Estrada Santa Catharina. 

Baptizados : ａｬｦｯｮｾＬ＠ f. d. Marlln Ritz
mann; Erwin, J . d. Carl Kammholz; 
Hedwig, f. d. Robert Schrõder. 

Casados : Albert Retzlaff com Ida 
Schrõder, êstr. S. Catharina. 

fallecidos: Arthur, f. d. Johann Mol
denhauer, Rua do Templo, na idade 
de 8 annOS e 6 mezes; Viuva Amalie 
Wiedmann, Rua Sanla Calharina, na 
idade de 86'/2 annos. 

Ro.ns M1Uler, 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 d e 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
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. 1231. . 

A esta declaração estão obri
gados todos os proprietarios ou 
occupantes de terras s ituadas 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 lO. 

Os propri etarios ou occupan
tes de terras que não fizerem a 
declaração de que trata este edi
taI e o artigo 4. da Lei n. 1231 , 
dentro do mE'smo mez de De· 
zembro, ficam sujeitos a multa de 
200;. sobre o valor do imposto 
ｾｭ＠ que incidirem, cujo minimo 
e de 20$000, e serão collectados 
a .. sua revelia por esta Estação 
hscal, . e para que chegue ao 
conhecimento de todos publicar 
se o presente edital que se·á 
tambem affixado ｮｾｳ＠ logares 
do costume. 

Colllectoria das Rendas Esta
doaes de Joinville, 20 de No
vembro de 1918. 4.4 

O coJlector: 
Francisco dos Santos Faraco. 

• • 

-;-

....... 8 lltalpan ........ 
De ordem do Sr. Dlrector do 

Thesouro do Estado e de con· 
formidade com o Decreto n. 204 
de 2 de Outubro de 1918 con
vido a todos os possuido;es 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. 

(LoUo) 11 .. It".ko 

loaol p!! ｾｾ｡ｾｾｾｉｉｃｩｏ＠ Relojoeiro e Ourives 
｢ｩｵｾｯｳ＠ dI Istamgas executa ｾｾＺｾｱＺ･ｾｲｾｾＺＮ｢｡ｬｨｯ＠ :: 
na Os concertos de joias e relo· 

Livraria Boehm. gios entrega-se com garantia. 

Incidem neste imposto: - o 
capital de negocios 'representa
do de qualquer forma, titulos 
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
cluidos pe!9 artigo 2. da Lei 1231. 

ｾｾｮｲ･ｩｴｾｲｩｾ＠ -ｊ｡ｬｾｾｉＱｄｭ＠ - O melhor presente 
- de -

Alfredo Lepper 
acaba de receber grande sorti
mento de 5.4 

Chocolates, Massa-PAo, 
Prallnés e Bonbons 

das mais afamadas fabricas. Os que não fizerem suas de
clarações no prazo acima men
cionado incorrerão na multa de Para o Natal 
20$000, correndo o respectivo offereço 
lançamento a sua revelia. 1 cadeil'a de balanço 

E para que cl1egue ao conhe-
cimento de todos publica-se o 1 guarda·roupa 
presente edital, que será tambem 6 cadeiras de patinha. 
affixado nos logares do costume. 2.1 Fred. Wiedmann, 

Collectoria das Rendas Esta- Rua Sta. Catharina 9. 

Batatas ｩｮｧｬｾｺ｡ｳＬ＠ novas 

para o 

Natal e Anno Bom 
é sem duvida uma caixa de 
charnto8 (100, 50 ou 25). 

As Ex.ma• Snr." encontram um 
completo sortimento para o agra
do dos seus maridos na casa 
de Theodoro 41 01 .. , succes
sores da "Cua ... ｴ･ｲｩｾＱ＠ ....... " 

. Joinville, Rua 15 de Novem· 
bro 13. 4.1 

Camisas e 
Gravatas 
de todas as qualidades e 

feitios M 
o -

doaes de Joinville, 20 de No
vembro de 1918. 4.4 

O collector : 
Francisco dos Santos Faraco. recommenda 2.2 na 

Casa Pleper. 
Modelo officialmente adoplado 

para declarações do lançamento. 

Estado de Santa Catharina 
Imposto territorial 

O Sr .... morador no logar 
· .. Municip io de . . . vem de

Paulo Scboof. 

Attenção! 
A Casa Dingee 

acaba de receber para 

O Natal 
clarar as terras que possue para pelo ultimo vapor chegado do 
pagamento do imposto territorial Norte, um 
a saber : d . d t· 

Um terreno no logar .. . com gran e e val'la o sor lmento 
· . . metros quadrados, no valor de Calçados 
de ... comprado em ... de . . 
19 .. , conforme escriptura la
vrada pelo Tabellião .... ou 
herdado, conforme inventario de 
· . . feiio em ... de . . . de 19 . , 
confrontando com ... ao Norte, 
com .. . ao Sul, com . . a Leste 

para 
Senhores, 

Senhoras e 
Creanças, 

.que vende por preços sem 
competencia. 3.3 

e ｾｯＺ＠ ｯ Ｇ ｵｩｲｾ＠ ｾｾｲｲｾｾｾｴｾﾷｯ＠ logar .. . ｒｲｭ｡ｺｾｭ＠ R ｭｾｲｩｲ｡＠
com ' ... metros quadrados, no (No ltlercado MunIcipal) 
valor de ... comprado em . .. previne aos seus estimados fre
de . . 19 .. , conforme escrip- guezes, e ao publico em geral 
tura lavrada pelo Tabellião . .. , que acaba de receber um va: 
ou ｨ･ｲ､｡､ｾＬ＠ conforme inventario riado sortimento de artigos pro-
de ... feito em . . . de ... de prios para os dias de festas do 
19 . . , confrontando com . .. ao Natal e Anno Bom, como: 
·Norte, com . .. ao Sul, com. . . Avellãs, nozes, amendoas, 
a Leste ｾ＠ com .. . ao ｏ･ｾｴ･Ｎ＠ passas e figos em caixas de di-

ｾｒ･ｰ･ｴｴｮ､ｯ＠ sempre os dizeres versos tamanhos e de phantasia 
aCima. para cada terreno que queijos tvpo Rheno e de Blu: 
possuir o declarante. 4.3 menau, vinhos do Porto. cerve

t1NNUNCIOS 

Otto Stein 
Rua 9 de Março N. 40 

recebeu um novo, grande sortimento em 
Calçados modernos 

para 3.3 

homens, senhoras e crianças 
que olferece a preços barati .. imoB 

jas, agua mineral Caxambú, cho
colates, licôres e muitas outras 

novidades. 
Queiram procurar este ar

mazem antes de fazerem suas 
compras. 4.1 

Albnms de Poesia 
na 

Livraria Boebm. 

Caixões vasios 
á venda na 3.3 

Rna 9 de Março N. 40 

ｾｾｮｦｾｩｴ｡ｲｩ｡＠ ｾｾｮｷｾｾｮｾｷ＠
recommenda para o 

Natal 
Dotes finos, Bonbons finos, Cho· 
Mlate Bhcring, Choeolate Laeta, 
Choeolate em pó ete, 2.1 

Fogãos de ferro 
para crianças 

recommenda 4:3 
Otto PfIltzenreuter. 

Kino Salão 8erner 
Domingo, 22 de Dezembro 

- ｃｩｮｾｭｚｊＮ＠

Theatro Nicodemns 
E=pre .... rio Guilb.. Ere1ling 

Domingo, 22 de Dezembro 

CinemZJ 
l.? dia. de Na.ta.l 

Salão Emilio Srhramm 
A' noite 

ｾ＠ BAILE 
da capella finder. 

Entrada: Senhoras 300 rs. 
2.1 Senhores 1$00. 

Emilio Sfhrlllll. · 
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ｾ＠

Sport de patinação. 
Todos 05 dias das 2 horas da 

tarde em diante. 10.6 
Pede a protecção da mocidade 

O Emprezarlo. 

CONVITE 
De ordem do sr. Presidente 

convida·se todos os socios do 
Tiro de Guerra n. 226, para com· 
parecerem oi caserna da referida 
sociedade no dia 22 do corrente 
afim de effectuar·se e eleição 
da nova directoria que terá de 
dirigir os destinos desta socie· 
dade durante o anno de 1919. 

Joinville, 12 de Dezembro de 
1918. 2.1 

O Secretario !ntoli Quadro . 

Salão Hoffmann 
Estr. S. Catharlna 

Quarta·feira, 25 de Dezembro 
lo dia do Natal 

BA.ILB. 
la ira .a 'cc. In ItI ru, I. 

Entrada' { Senhores 1$000 
. Senhoras 300 Rs. 

Salão Meyer 
Estrada D. Frandsca - KJI. :I 

Quarta-feira, 25 de Dezembro 
A' tarde 

CO TCERTO 
Entrada: Senhores 300 rs. 

Senhoras 200 rs. 

A' noite: . Baile. 
Orchestra Lembke 

Terça·feira, 31 de Deiembro 
(S. Sylvestre) 

Crand.e :a aile. 
Entrada: Senhores 1.000 rs. 

Senhoras 300 rs. 

Quarta-feira, 1.0 de Janeiro 
A' tarde 

CONCERTO. 
Entrada: Senhores 300 rs. 

Senhoras 200 rs. 
Carlos Meyer. 

Salão Schroder 
No dia 26 de Dezembro 
2" dia do natal, á tarde 

Ｖｲ｡ｮ､ｾ＠ ｾｯｮｲｾｲｦｯ＠
Entrada' ienhores 300 rs. 

• Senhoras 200 rs. 
A' noite Baile 
Orchestra Ltllke 

Entrada' Senhores 1$000 rs. 
. Senhoras 300 rs. 

Em 1.0 de Janeiro 
Aano Novo 

Grande Baile 
usica da Capetla Filder. 

10 
Q) .. 

ｾｉ＠ AlI IIVI 
IMPORTANTE! 

·143 
LEIA!!! 

ｾ＠ O importante industrial Affonso E. Varella, Rua 
O Ipyranga Nr. 27, S. Paulo, diz: 
ｾ＠ «Minha esposa soffreu 3 annos. usando afamados 
C!. remedios e medicos de fama a trataram tambem, de 

.e:: inflamações uterinas com symptomas subjectivos va-

(';) ........ ... 
ｾ＠ tuado na esqllinl di' na .... 
00# Principe e Cachoeira. 
,... Para trat.r com o prOlJri ..... 
C 2.2 P'Hle 11; ...... 

ｾ＠ Boa orraslãu! 
g: Vende·se uzna 

rios; acabando por submettel·a a uma operação, cbm 
10 exito. Mezes depois. esses mesmos symptomas e o 
O mesmo martyrio reappareceram com intensidade. Novos 
ｾ＠ tratamentos; porém, com pouco resultado. A Provi- 0c 
Q) dencia, talvez, fez que uma senhora dáhi, em visita a o:- minha casa, aconselhou a sua preciosa «M I N E R . 

...- latoarla ｾ＠
com 7 machinas e todos os 

pertences. 

V I NA>. Procurei aqui, não a achei; mandei·a vir 
C!. dahi pelo correio. No fim de 6 vidros, sentia·se senR sivelmente melhor; depois do 15. vidro perfeitamente 

curada! H'l 5 mezes tem passado divinamente. Seria 
10 milagre talvez? 
O E' a nudez da verdade, e assim sendo, julgo um 

"8 sagrado dever o meu reconhecimento que será eterno>. 

Q 
c:r 
(;) 
(\) 

OI 
OI 
O 
OI 

Q.. 
O 

Para informações nesta re. 
dacção. 5.1 

AluO'a-se uma ｣｡ｳｾ＠ de 
ｾ＠ morada situa. 

da na Rua do Norte. 
Informações com o proprie. 

tario Paulo Dattenballer, 
2.1 Rua do Norte. 

Vende-se ou 10 
O 
O 
ｾ＠

O Snr. LUIZ FLEIT, Estrada D. Francisca. kil. 19, 
Joinville, diz' 

-Tenho o prazer de lhe partecipar que minha 
senhora usou a sua « M i n e r v i na> para doença 

C aluga-se sob condições favo. S' raveis um bem montado 

que ha muitos annos vinha soffrendo, sem achar um 
remediQ que lhe fizesse proveito, apezar de ter pro· (\) 
curado todos ｯｾ＠ recursos medicos. Depois de 9 vidros. 3 
encontra-se perfeitamente curada. 

ｾ＠ HOTEL 
vom grande freguezia em fio. 
rianopolis. 

Acceite os meus agradecimentos por esse motivo <i' 
10 e peço· lhe publicar este para uso das senhoras que 3 
O soffrem.> 

(\) 

10 
O 

-O 
O .... 

Todas as doenças do utero, ovarios, hemoptyses, 
hemorrhoidas de sangue, hernorrhagias, regras irregulares, 
curam-se com a afamada .. Minervina". 

N 
(\) 

OI 

Para mais infot,mações n'esta 
typographia. 8.3 

Vende.se ･ｾ＠ uma das maiores 
Cidades do Estado 

uma bem montada oHlclna 
de marcineiro movida á 
electricidade. Condições favo· 
raveis. 

Para informações n'esta typo· 
graphia. 8.3 

o Acha-se em toda parte. Preço 4$500. Duzia 40$000 ; C 
C!. pelo correio mais 2$000. E. A. Goncalves, Caixa Postlll 7, t 

,.q Joinville e em todas as casas de atacado desta praça e ";t 

..., nos depositarios A. llaptista & Cia, Joinville e Mafra. Q 

'seSOJOIOP SeJOaJ VlIn3 i sazaw Z wa seploqJJowaq A d i 
--.....:...:...._-_ . ＮＺＮＮ］［［Ｌ［ＮＺＮＮＮＮＮＮＮＮＺＭｲＭＭ Ｍ ｾＭ］ＭＭ｟ＮＮＮＮＮＮＺＮＮＺＮ＠ . ...:..._--=- gra ec mento 

ｓ
ｾｬ｡Ｍ O ｋｲ｡ｵｳｾ＠ Precisa·se de um bom la-I Profundamente feridos participamos .. toelro 6.2 a todas pes.oas de nossas relações 

Alberto Zl1ge. que aprouve a Deus chamar desta para 
Segundo dia do Natal. á tarde 

Gponde eonceFto 
Entrada' Senhores 300 rs. 

. Senhoras 200 rs. 
A' noite Grande BaDe 
Entrada' Senhores 1$006 rs. 

• Senhoras 300 rs. 
Musica da Orchestra Ituzanowsky. 

Sooiedade Dançante 

"UniãO de Joinville" 
A Directoria desta sociedade 

tem a honra de convidar os srs. 
socios e suas exmas. familias 
para a 
Festa de Sylvestre 

que se realisará na noite de 31 
de Dezembro no Tbeatro Nieodemll8. 

Orehestra Ruzanowsky. 
NB. Entrada unicamente para soclos. 

Commissão da festa: 
Paul lielke, Carl V. Zeska, Paul lierl. 

O \ . se,retario: Paul MIe .... 

Precisa-se 
d e uma c r i a d a para i á. 3.3 

ae.ae ......... -

melhor ｶｩ､ｾ＠ eterna a nossa inesque· 

Pre"lS' a.se de uma boa crl- civel avó, mãe e sogra 
V ada na 2.1 Amalia Wledmann 

Confeitaria Schwochow. fallecida em \3 do corrente na avan· 

Criada 
Precisa-se de uma criada que 

saiba cosinhar. pagando·se bem 
em casa de Proeopio Gom6S de Oliveira: 
na rua do Mercado. 3.3 

Vende-se ou 
aluga-se 

um terreno com casa rancho 
etc., situado no centro' da po· 
voação Jaraguá 3:2 

Jorge Niemann. 

Vende-se 
um terreno de 10 morgos 
com casa de morada, situado 
na Rua do Meio. 

Para informações com 
Conrado Fischer 

3.3 Rua do Norte. ' 

Vende· se uma boa machlna 
de costura. 

Informações com 3.2 
Ge.maao 11" .. 110. 

I,. c ...... ult iIl le ＮｴｉＮｾＧＱＮ＠

çada idade de 86 annos. 
Por meio deste agradecemos a lo· 

das pessoas que se dignaram de mano 
dar flores e coroas e que acompa
nharam a querida fallecida á sua uI· 
tima morada, e em especial ao Snr. 
P. Müller pelas palavras consoladoras 

A famlUa enlutada. 

t 
Agradecimento 

. Participamos a todos amigos, conhe
Cidos e parentes que no dia \1 do 
corrente falleceu a nossa inesqueclve' 
mãe. avó, cunhada e tia 

V .... Aug. Baye .. 
na idade de 61 annos. 

Agradecemos por meio deste a lodo, 
que se dignaram de mandar floI'8I • 
accompanhar a fallecid" a sua "t.
morada e em ･ｳｰｾ｣ｩ｡ｬ＠ aO sr. P. Müller 
pelas palavras consoladoras. 

A tamUia .D11lta4a. 
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