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no limiar da paz 
As pretensões da Italia 

Roma, 17. Na sessão de hoje 
do Senado, o presidente do con
selho de ministros declarou que 
li ltalia não está ainda em con
dições de desmobilizar as suas 
forças, porque as difficuldades a 
vencer para este fim são ainda 
grandes. 

E accrescentou: 
"Seremos fieis aos principios 

de Wilson, mas não sei até que 
ponto, porque esses principios 
podem encontrar, na pratica, 
sérios obstaculos. 

Um dos principios exclue toda 
e qualquer ｩｮ､･ｭｮｩｺ｡ｾｯＬ＠ no sen
tido tradicional' do vocab 1110; mas, 
não ha a menor duvida que as 
exigencias de reparações pelos 
prejuizos soffridos, apresentadas 
por outras potencias alliadas, 
serão tambem apresentadas pela 
Italia." 

o Congresso da Paz 
Paris, 20. No proximo dia 8 

de Janeiro deverão ter inicio as 
reuniões do Congresso da Paz, 
sendo muitos os delegados das 
diversas nações que já se encon
tram nesta capital. 

A Conlereneia em Londres e 08 pontos 
assenUdo8 pela "Entooto" 

. Nova York, 17. (J. C.) O cor
respondente do "World", em Lon
dres, faz notar que com o accôrdo 
realizado naquella Capital, ac
cordo que ainda permanece se
creto, a Grã Bretanha, a França 
e a Italia, se anteciparam ao 
Presidente Wilson no tocante- á 
attitude que haja de ser adoptada 
relativamente á natureza dos 
quatorze principios wilsonianos. 
Nessa conferencia com effeito , , 
segundo as informações do cor
respondente, parece que ficaram 
｡ｳｳ･ｾｴ｡､ｯｳ＠ os seguintes pontos: 
castIgo do Kaiser e demais cul
pados; indemnização tão elevada 
quanto o permittam os reoursos 
economicos da Allemanha' reousa 
da restituição das ｣ｯｬｯｮｩｾｳ＠ alle
mãs; e manutenção do predomínio 
naval da Grã Bretanha. 

Para etn.lliat&r IID-peste li Colfereaeil 
da Pu 

Madrid, 20. O governo acaba 
de entregar os passaportes ao 

]oinville, Terça-feira, 24 be Dezembro 1918. 

embaixador alJemão nesta capital, 
exigindo sua immediata retirada, 
como acto de desapprovação á 
conducta que a A1lemanha teve, 
durante todo o tempo da guerra, 
em suas relações com a Hespanha, 
principalmente pelos seus sub
ditos que se encontravam dentro 
do tbrritorio hespanhol. 

Os problemas da Paz 

A esta pretenção deu eloquente 
resposta, ha pouco, um antigo 
lord do almirantado britannico, 
o sr. Churcbill, declarando que 
o prestigio naval da Inglaterra 
não poderá, não deverá ser ob
jecto de deliberações no seio da 
Conferencia da Paz. 

Em resposta, segundo recen
tissimo teIegramma de origem 
americana, asseveram os Estados 
Unidos que, se a Inglaterra es-

A leitura dos ultimos telegram- quivar-se a acceitar o principio 
mas do estrangeiro dá-nos a im- coercitivo da limitação de arma
pressão de que as liquidações mentos no mar, os americanos 
ulteriores da guerra vão suscitar construirão rapidamente uma es
antagonismos radicaes entre os quadra mais poderosa, mais mo
antigos belligerantes colligados dema e mais coheila do que a 
contra a Allemanha. frota do imperio britannico . . . 

O programma de paz do pre-
sidente Wilson está sendo, em Convenhamos: a paz começa 
parte, indissimuladamente com- a ser ameaçada no nascedouro .. 
batido da imprensa ingleza, e a Não é só isto, porém. Aij rei
viagem do Presidente americano vindicações italianas no Adria
para a Europa, ao que affirmam tico oriental offerecem perspecti
noticias de Washington e New vas desalentadoras, devido á agi
York, outro objectivo não tem tação que contra ellas já reina 
senlio apoiar e defender as idé- entre o povos da Yugo-Slavia. 
as generosas, mas, infelizmente, Um telegramma de ba poucos 
muito theoricas, daquelle gran- dias annunciava que os yugo
de programma de reconstrucção slavos da DaImacia estavam dis
do mundo. postos a resitir .a bala. aos ita-

Os americanos até hoje nenhu- lianos, se estes persistis8bm em 
ma demonstração official mani- annexar os territorios do antigo 
festaram ainda em relação ao ex- imperio austro-hungaro habita
imperador allemão, cuja extra- dos por slavos. 
dicção preoccupa sériamente a Esta ｱｵ･ｾｴ￣ｯ＠ si avo-italiano é 
França e a Inglaterra. Officio- uma das mllls temerosas com que 
samente, os americanos já fize- ｾｲ￡＠ de defrontar-se a ｃｯｮｾｬｬｲ･ｮﾭ
ram constar que se desinteressam Cla da Paz, onde vlio. deliberar 
da sorte do ex-Kaiser. I exactamente as potenmas que de 

Por outro lado, a opinião .yan- ha. n:uito .consideraram, por acto 
kee., interpretada num dos man- offimal, livres e independentes, 
damentos de Wilson tem da li- cada qual em sua nação, os po
berdade dos mares u'ma concep- vos ｳｬ｡ｶｾｳ＠ que viviam sob o. sce
ção inteiramente diversa da con- ptro do Imperador da Austria. 
cepção dos inglezes. Estes, sem N08 Balkans, propriamente, a 
embargos, se declaram dispost08 situação nilo é menos duvidosa 
a nilo transigir, como não tran- e delicada. A annunciada an
sigirilo no que concerne á supe- nexação do Montenegro á Servia, 
rioridade britannica dos arma- a questão da Albania, interes
mentos navaed. sando simultaneamente á lta1ia, 

Relativamente a este ponto, o á Grecia e á Servia, o desmem
antagonismoangIo-amerioanoeatá bramento provavel da Bulgaria, 
travado e ameaça tornar-ae uma a reconstituiçio da Rumania com 
coisa muito séria. Wilson, pa- a Dobrudja, a B8II&1'8bia, a Bu
trono da Sooiedade das Naç6el, kovina e a Tra1\lylvania, e, 110-
combate toda sorte de hegemo- b .... do •• Uquida9lo turea oom 
nia em terra e no mar e quer OI l8QI poaftlallDOl ｾＩ･ｭｍ＠
que a Uni08 força lU(l8riet em ･ｵｲｯｾ＠ e ｾｴｩｏｏｬ＠ - tudo ÍIIO 
mataria de 81quBdra ile pura nlo ileixa de tomar apprehenai
aeja a daquella ohimerioa e reli- VOI OI que d8l8iariam que lIta 
peitavel ｾ＠ N1epado. as- Conferencia da Pu to.i • __ 
sim, para .... ndo pIa __ o po- nd_ ..... 
der naval de Albion. 0Idn qutIPo ............ 

No. 100. 

é a das colonias allemãs. Basta 
referir que, scientificados de que 
a Inglaterra pretende incorporaI
as ao seu vasto patrimonio co
lonial, os francezes - segundo 
um telegramma recente - se de
claram tão radicalmente infensos 
a esse proposito, que dizem, nlo 
acreditar houvesse eUe germina
do no cerebro dos seus fieis ai
]jados e amigos. 

São estes os primeiros aspe
ctos da proxima assembléa que 
vae decidir dos destinos do mun
do novo. E confessemos que nilo 
slio, em absoluto, tranquilliza
dores. 

Mas é de esperar que as gran
des nações «leaders» cheguem, 
alfim, a uma harmonia justa e 
sincera, em beneficio da huma
nidade coberta de lucto e de mi-
seria. (BoI. M.) 

! situaçãO na !Ilemanha. 
E' difficil vêr com clareza a 

situação real a que chegaram os 
paÍ2es centraes da Europa depois 
da paz. 

São repetidos os teIegrammas 
relativos a lutas intestinas cau
zadas pela falta de um centro 
governativo depois da partida do 
Kaiser para o eatrangeiro. 

E' obscuro qua8i tudo que de 
lá relatam os telegramma •. 

Agora acaba de surgir uma 
nova questão de aspecto serio: 
a da convocação do Reichstag, 
contra a qual Ebert já se mani
festou. 

O sr. Fehrenbach, presidente 
do Reichstag, publicou uma de
claração dizendo que toda8 in
formaçõe8 procedentes do lado 
inimigo indicam claramente que 
este admitte reconhecercompeten
cia no governo actual, mas que 
o Conselho Federal e o Reichatag 
e8tão autorizados a organizar um 
novo governo, o governo legal. 

Diz o ar. Fehrenbach na sua 
declaraçilo : .0. oontinu08 esforços feitos 
junto do ar. Ebert, para conven
oel-o que deve convooar o Reioha
tag têm sido improfícuos. A ne
oeuidade obriga a não patar in
utilmente maia tempo e vejo-me 
obrigado, independente do COl\. 
aentimento do governo, a fuar 1110 
da autorizaçlo obtida em 2ê de 
Oatllbro pala OOllvooar o Rei_ 
... o que faço d8lde iA, ｾ＠
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vando-me a faculdade de indicar indo a bala alojar-se no lado submettendo-se , organiuclo 
o 199ar e !! data da reuniio. . direito do peito. . lIIinisterial feita pelo Sr. co -

À eBõraen Zeitung., tratando Iheiro Rodrigues Alves. 
da attitude do ar. Fehrenbach, O fl'tli4elte 111 ... ri ituá L .. dna Dentro da ｃｏｄｬￜＧｾｏＬ＠ O" 
é de opinilo que elia foi dieta- Paris, 16 (A H) _ O eMatin. tadista mineiro ê quem está 10-
da pelo desejo sineero e hoje, annuncia que ó presidente WiI- vernando; os fados entretanto 
geral de ereer '11m governo que son acceitou o convite do rei demonstram de modo positivo 
represente deveras o povo aIle- Jorge V e visitará Londres. Da que 50 ex. não está governando 
mio dando asaim 1i0S delegados capital britannica, o chefe do cousa nenhuma. 
aIlemiles nas negociações do ar- governo dos Estados Unidos Não ha nisto intriga nem in
misticio um mandato expresso e regressará a America do Norte. teresse de combater a situação 
legal, por que a verdade é que incolor em que nos actlamos. 
actualmente esses representantes fieter luoel em Paris Não fantasiamos nem fazemos 
estilo investidos dos poderes que Paris, 20 _ Acompanhado do opposição. Os factos ahi estão : 
lhes outorgou o antigo governo principe herdeiro, e dos minis- O presidente da Republica 
imperial que já deixou de existir. tros Victor Orlando e Barão de empossado, na direcção suprê-

O «"-orwlirts. aborda o assum- Sonnino, chegou ｨｯｪｾ＠ a esta ma do executivo, chefe legal da 
pto e diz que o funccionamento capital o rei Victor Manoel 111, nação, responsavel constitucio-
do Reiehstag é materia fóra de da lIalia. nal pelos actos da administração 
discussão, pois não ha um só so- federal, é o Sr. Delphim Moreira. 
cialista capaz de participar de Os tcabalhistD ingleze e o presidente O sr. Conselheiro Rodrigues 
tal reunião, não podendo tam- Wilson Alves é o presidente eleito e que 
bem 888istil-a os polacos e alaa- Paris, 18 (H) _ eL'Umanité. ainda não assumiu o governo, 
cianos. Desta forma sobre um publica hoje um telegramma que sendo por tanto uma autoridade 
total de 397 deputados, mais de o Deputado trabalhista inglez, em espectativa e cuja posse ain 
metade nega-se a tomar parte Sr. Henderson dirigiu ao Pre- da não se pode assegurar por 
na l6IJ8io, sendo os restantes eon- sidente Wilson em nome do ser incerta. 
liderados como reaccionarios, na Congresso da Trade Union e Entretanto as autoridades na
opinião dOI socialistas indepen- do partido trabalhista associan- cionaes e estrangeiras, pondo o 
dentes. do-se ao enthusiasmo com que presidente á margem, procuram 

A manobra do sr. Fehrenbach, os socialistas francezes recebe- resolver todos os assumptos da 
foi inspirada, disse esse jornal, ram o chefe do Governo ame- administração com o sr. Rodri 
por sentimentos de fidelidade ao ricano. Nesse telegramma, o Sr. gues Alves. E' na rua General 
antigo regimen imperial. Henderson sauda O Presidente Vergueiros que se discutem e 

A esse proposito narra o e Vor- Wilson como «chefe da demo- se resolvem as questões do go
warts., que a 21 de Novembro cracia universal., affirmando a verno. O sr. Rodrigues Alves 
ultimo se effectuou na residen- admiração dos trabalhistas in- é quem convida os individuos 
cia do principe Eitel Frederico, glezes pela sua poli'ica e apro. para os lugares dJ ｾｬｴ｡＠ ｡､ｾｮｩﾭ
uma. reunião dos ､ｩｲｩｾ･ｮｾ･ｳ＠ do vanJo o prJgr;.mlnJ'de paz jusla ｾｩｳＬｬｲ｡￣ｯ［＠ convida o .sr. Padua 
paz:tido da cõrle. reulll.ao a qual e J :rldoura baseada na liga das ｾｊ Ｌ Ａ･ｳ＠ para .'l1lillslrc> aa Ag ·l.cul· 
estiverarn presente ｾ＠ Imperatnz I I1?ÇÕ<!S, a reducção dos a"n3-I 'ura ; convlea o sr. Lauro Muller 
e o. ｰｲ･ｳｬ､･ｮｾ･､ｯ＠ R"lch,tag, e.te 01"' 1"0 105 e a sU!lpressão dos Ira- para ;:lrefel!C>; chama o Si. .l\Slollo 
ultimo con\"lJado .".pecllilmente: tad os e da (iiplomacia seuela. Resend e ｰ｡ｲｾ＠ chel", de Pülicia; 

.Accre.centa o Jornal _que fOI OS,'. Hc.ldcrson termilla pro- convida o s •. Ruy BJrbosa para 
ali resolVIda a convocaçao ｾＬＺ･ｮＭ mettendo ao presidente dos Es- embaixador; occupa-se assim 
tual do ReIChstag, e ｱｵｾ＠ e lS80 tados Unidos o apoio de todos com tudo que é da alçada e da 
que o sr. ｆ･ｾ･ｮ｢｡｣ｨ＠ está agora os trabalhistas inglezes para a competencia exclusiva do presi
tentando realIZar. realização desse programma. ｾ＠ dente em exercicio effectivo, que 

é o responsavellegal pelos actos 
dessas autoridades. Paris, 15. - Os jornaes de Zü

rich reproduzem uma nota pu
blicada pelas folhas de Munich, 
dizendo que as eleições da As
sembléa Nacional se realizarão 
em toda a Allemanha, no dia 6 
de Janeiro proximo. - (,Correio'). 

- Foi eleito presidente da 
Republica de Portugal o almi
rante Couto e Castro. 

- Um violento incendio des
truiu completamente a fabrica 
de zeppelins. de Friedrichsha
ven. Ignoram-se as causas que 
motivaram o incendio. 

- Vinte mil soldados italia
nos recentemente desmobilisa
dos pediram licença ao governo 
para emigrarem para os Estados 
Unidos, onde querem se dedi
car ao trabalho. 

lai um attentado 
Paris, 17 - O governador da 

Ind o China, Sr. Alberto Sarrot, 
QualJdo inaugurava a feira da 
cidade de Havei, foi attingido 
por um tiro de pistola _Browing, 

Rel"oIurãO na Brugaria 
Amsterdam. (A) - Informa

ções aqui recebidas. via Hungria, 
noticiam haver rebentado uma 
revolução na Bulgaria. 

\' on Matkensen internado 
Amsterdam, 17 (A) - Foi in

ternado pelo Governo hungaro 
() General allemão von Macken
Sên. Sabe-se que esse acto do 
Governo hungaro foi inspirado 
pelos Alliados. 

Os senadores, os deputados, 
os embaixadores e plenipoten
ciarios estão sob o regimem no
vo e exquisito da duplicidade de 
governo; depois da duvida na
tural que a situação original, 
resolvem pelo modo mais com
modo, reconhecendo os dois ho
mens como autoridade legitima 
e em verdade as visitas ao pa
lacete da rua General Vergueiro 
são mais frequentes e numero
sas do que as que se fazem 

N t ·· · ao Caltete. O 1 C 1 a r 10 Em meio, porém, dessa dupli
cidade não se pode affirmar com 
exactidão qual o homem que o Go\'erDo da Republita 

Quem está governando a Re
publica? 

E' ainda a pergunta que se 
formula em toda parte onde ha 
gente que se interes3a pelos 
destinos da Nação. Na verdade 
não ha quem possa affirmar com 
exacta segurança quem está diri
gindo o paiz, diante da duplici
dade presidencial e da interini
dade do governo. 

O Sr. Delphim Moreira, como 
vice-presidente da Republica, 
assumiu a chefia do governo, 

governa o Brasil. 
Um assigna os documentos, 

outro resolve de-plano. Um tem 
as honras de autoridade supre· 
ma, outro põe nos cargos mais 
altos pessoas de sua confiança 
para administrar segundo sua 
orientação. 

Diante disso não se pode'ain
da affirmar sob que signo marcha 
o nosso paiz. (Com. do Paraná.) 

A viagem da nossa embaiIada 
Rio,29 A Directoria do Uoyd 

governo 
baixada 
da.. Pu. 
g • bord.: 
deve deixar es porto a 
cor.rence. A lotael? d es" paque. 
te lá estava quas. toda tomada. 

ｾ＠

O wé vae ter Um eeuerei, 
Paris, 20 - O governo decla

rou ao ministro brasileiro que 
dentro de oilo dias será dada 
plena liberdade ao commercio 
de café na França, extinguindo. 
se assim as restricções que fo
ram impostas desde o começo 
da guerra a esse commercio. 

ｉｭｰｯｲｴｾＱｇ＠ de bormha 
Washington, 16 (U. P.) - O 

War Trade Board annuncia hOje 
que todas as restricções que ha
viam sido impostas á importação 
da borracha crua foram retiradas. 
Dóravante todos os pedidos de 
licença para a importação desse 
producto serão considerados in. 
dependentemente da quantidade 
pedida. Os pedidos de licença 
para importação e para embar
que não serão concedidos se
não depois de 13 de Fevereiro 
de 1919. 

Feehm6nto de eno"nhos 
Po-to Alegre, 15 (A) - Na 

rewlião reallS"ada hon lem, em 
ｎｪｯＭｭｾＭｉｯｱｵ￩Ｌ＠ ficou ddir.ill va
menti' de lib erado o ｦ ｴＡ｣ｩＱｾｭ･ ｮｬｯ＠

､ｾ＠ túdos os cngc nhDs perten
centes aos socios da Liga dos 
Exploradores dt' Madeirils, ist0 
pelo espaço de doi" mezes, po
dendo ser prorogado por mais 
dois mezes, caso as condições 
de transporte não tenham me
lhorado. A esta reunião com
pareceram tambem QS exporta· 
dores de madeiras, que resol
veram tambem suspender as 
compras por tempo indetermina
do, sendo ainda tomadas outras 
medidas de c<jracter reservado. 

DO ESTftDO 
Uma descoberta importante Y 

Lemos na «Terra livre :» 
Ha dias noticiámos que um 

preso da cadeia publica desta 
capital offerecera ao sr. dr. go
vernador do Estado, um enge
nhoso relogio, todo de madeira, 
inclusive o seu machinismo, cujo 
relogio trabalha perfeitamente. 
Esse preso que se chama Gui
lherme Behm, é natural da AI
lemanha, onde estudou nos me
lhores estabelecimentos de ensino 
profissional, tornando-se um en
genheiro habil . 

Actualmente Guilherme está fa
zendo um novo modelo de ma
china a vapor, em miniatura, ma· 
china esta destinada aos gran
des e pezados navios, principal
mente aos navios de guerra. 

Um dos estudos mais impor
tantes que esse pre80 tem feito 
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• que ＬｾＭ］Ｍｾ＠=. 4t 1lIII8 C 
10 tsiltente no Blt.reito, .... 
oqIO _ que .. feita por meio 
dO calor. 

Guilherme pretende pedir per
mllliO áI autoridades, o que na
turalmente nilo lhe será negado, 
para convidar a imprensa e os 
homen8 de sciencia, da nossa ca
pital, afim de presenciarem o seu 
processo de extracçilo do alumi
nio, o que pretende executar na 
presença de todos. 

Si essa descoberta fõr uma rea
lidade, o preso Guilherme terá 
feito a sua riqueza pessoal, . 
mesmo na prisilo. 

Ooticias locaes 

R lodos SfUS Ifilorfs I 
' deseja 

Boas Festas 
A "Adualidade" 

__ O proximo numero 

d'.Actualidade . sahirá na Ter· 

ça·feira. 31 do corrente. 

hIl .... 
Na avançada idade de 90 an

nos, que completou no dia an
terior, falleceu no Sabbado a 
viuva Helena Gelbcke, mãi do 
sr. 0110 Gelbcke, Hansa, e sogra 
dos srs. Oito Pfützenreuter e ]. 
ｾ｡ｶ｡ｮｮ｡ｧｨＮ＠ A fallecida perten
cia .a .um dos primeiros grupos 
de Imigrantes que aqui aborda-
ram em 1852. _ 

A' familia enlutada as nossas 
condolencias. 

o 2.° Tenente Delegado de Po
licia Regional, faz sciente aos 
Senhores proprietarios de salões 
de bailes, casas de diversões 
clubes e mais pessôas que preten: 
derem dar bailes publicos, que 
devem requerer "pom anteceden
cia a respectiva licença de BC
cordo com o § 3 n.O 8 da ta-
bella A e do Decreto n.O 481 de 
15 de Dezembro de 1909 que 
diz o seguinte: Licença conce
dida pela policia para realisação 
de bailes publicos e carnavales
cos: de cada licença 10$000. 
Os infractores que deixarem de 

.'iscal de consumo cumprir com requisitos acima se-
foi nomeado fiscal de con- rilo punidos com a multa de 50$ 

sumo por este municipio o sr. á 200$000 rs. de conformidade 
Casssio Luz, a quem agradece- com o regulamento que baixou 
mos a visita com que nos honrou com o Decreto n.O ＴＶｾ＠ de 20 de 

. Junho de 1909, capitulo 12, ar-

Propaganda einewatographiea I tlgo 40. 
Acha·se nesta cidade o snr 

Antonio Leal, habil operador' 
cinematographico, contractado 
pelo Governo do Estado para 
a organisação de um film do 
desenvolvimento material e in· 
dustrial etc. do nosso Estado 
ｰｾｲ｡＠ cujo fim já tem ｶｩｳｩｴ｡､ｾ＠
diversas localidad E:5 no Sul 
photographando homens e cou: 
ｳ｡ｾＬ＠ a começar pela posse do 
ｱｾｶ･ｲｮ｡､ｯｲ Ｌ＠ exmo. sr. Dr. Her
Clho da Luz. 

No dia 25, ás 4 horas da tarde 
o.sr. Leal pretende tirar ｡ｬｧｵｭ｡ｾ＠
Vistas por occasião do Concerto 
no Theatro Nicodemus. 

Daqui o sr. Leal seguirá para 
Mafra, Canoinhas e Tresbarras 
o.nde tirará o aspecto da Serra
na d.a Empreza Lumber, que 
conshtue o maior estabeleci
mento industrial do nosso paiz. 

Imllosto territorii\l 
.foi prorogado até 28 de Feve

reiro de 1919 o prazo para o lan
çamento do imposto territorial. 

Bodas do prata 
ｆｾｳｴ･ｪ｡ｲ｡ｭ＠ o vigessimo quinto 

ｾｮｮｴｾ･ｲｳ｡ｲｩｯ＠ de seu casamento 
o dia 20 o sr. Barão Fernando 

ｾｾｮ＠ Dreifus e senhora e no 
ｦｾｲ＠ 21 o sr. Guilherme Manteu

e senhora. As numerosas 

• • 

A Delegacia de Policia desta 
Comarca, forneceu durante o cor
rente anno 638 attestados-con
ductos sendo 524 para homens 
e 114 para mulheres; afim de 
poderem fazer suas viagens. 

Por ordem do 2.° Tenente Vir
gilio E. Dias, Delegado de Poli
cia Regional, foram recolhidos 
ao Xadrez no dia 19 do andante 
os individuos Guilherme Mace e 
França Krigner ambos por em
briaguez e ､･ｳｯｲ､･ｮｾＮ＠

Avisos ecclesiasticos 
Communldade evangellca 
Fesla do nascimento de nosso Senhor, 

25 de Dez., ás 9 horas da manhã, culto 
e Sa'1ta Ceia em )oinville. 

Segundo dia de festa, 26 de Dez., ás 
9 horas da manhã culto e Santa Ceia 
na Eslrada Santa Calharina. 

Baplisada: Lucie. f. d. Aug. Schrõder. 
Casados: Emil Gengnagel, Rua São 

Pedro, com Gertrud Eiseler. 
Fallecidos: Viuva Iielene Gelbcke, 

nasc. Bockmeyer, Rua Frederico, na 
idade de 90 annos; Wilh. Riesetloerg; 
Estr. da Serra, na idade de 63 annos. 

lIa.ns Müller, Pastor. 

ｾ｛ｩｉ｛ｩ｝ｇｬｕｉｾｇ＠

Lotte Hertel 
Hubert Dieckmann 
participam o seu conlracto de 

casamento. 

ｇｬ｡ＧｄＮＹＴｴｬｾ＠

AOS NOIVOS 
Quem del8jar fazer 

um prel8nte de gOlto 
e minoso, deve vir 
vêr as Perfumarias de 

Nioguem deve f ........ oompru e .... 
_ neeita., 18m I&ber da. DOIIIOII pr89Ol, 
onde exiBte o maximo de __ paio, probl. 
dade, honra e equidade. 

Vêr o. nossos preço. é ganhar dinheiro, 
tudo eaIA marcado. 

Hubigant, Deletrez, 
Erasmic, Roger & Gal
let, Cyclamen: Pó dá 

ｒｾ｣･｢･ｭｯｳ＠ e vendemos por atacado e 
vareJo: 

Legitimo 914, finissimo Salitre om Caixaa 
de Kg. Chupetas modernas e bico. finos 
de todos os tamanho.; Especialidades nacio
nae. e estrangeirae modernas; Pa.tilhae de 
Valdd, Jubol, Agaraee, Hyetogenol, Tribro
mureto Gigon, Eurithmina, Urodonal, Lycetol 
e Uroformina granu!. Compo8to Ribot 
ｅｾｪｸｩｲ＠ Soret, ｅｾＺｲｩｲ＠ de Eret, Pilo Abbade M08I: 

arroz e Sabonetes 
estrangeiros j Armi
nho. finos, Brilhan
tinas especiaes, Agua 
de Colognia Rusea, 
Pasta Russa e Pilulas 
orientaes, Pastas den
tifriciaa estrangeiras, 
Ruges, Crayons etc. 
eto., a 

PREÇOS ESPEClAES 
Vêr é comprar, e 

comprar é poupar 
dinheiro-o 

PiI. de cathramma, Biolactyl, Fructina Vichy, 
Pulmoserum, Lactobacillina, Emuleilo nova 
de ｓｾｯｴｴ＠ a preço especial, etc. etc. Capeulas 
paulistanas e fraocezaa, A1godOea. Chlorato 
de pota8sa, Cominho allemilo, 6ompseao
doeador?s para Capeulae amylacea., Extra
ctos flUIdos e ampolas de lI. litro de Serum 
physiologico e de toda. a. outra. qualidadea 
de S. Araujo etc. etc. 

Peçam preçol e condiçOe. de venda na 
volta do correio. Caixa postal N.- 7. 

A todos os 00S8OS amigol . 
e conhecidos, á Directoria 
da Communidade Evange
lica, assim como aos socios 
da Sociedade Gymnaetica 
e do Corpo de Bombeiros, 
que no dia das nossas bodas 
de prata, nos honraram com 

ｾ＠ Ild suas ｬ｜ｴｴ･ｬＱ･ｾ Ｎ＠ os f10ijSOS ｾ＠
ｾ＠ sincer09 agradecil1.entos. g 
" ) <.:'i n vi llc. 2 1 D '7i! Ir : '.Jrn 191 P. g I W_ Mantcurel c Senhora_ g 
ｑｾｾｑｑｑｑｇｑｑｧｑｑｾｾｑｑｑｑｇ･Ｘ＠

Aos seus ex.mos amigos 
e freguezes a 

Pharmacja "MINANCORA" 

ｩ
ｾ＠ deseja Bôas Festas e um 
. novo Anno prospero e feliz. 

1918 - 1919. 
I'JI!] 

CONVITE 
2.a Convocação 

De ordem do sr. Presidente 
convida-se todos os socios do 
Tiro de Guerra n. 226, para com
parecerem á caserna da referida 
sociedade no dia 29 do corrente, 
ás 9 horas da manhã, afim de 
effectuar-se a eleição da nova 
directoria que terá de dirigir os 
destinos desta sociedade du
rante o anno de 1919. 

)oinville,23 de Dezembro 1918. 
O Secretario htonio Quadros. 

Natal 
Granõe Sortimento de 

Chocolate, Bailas finos, Cai
xinhas com Prallinêes e 
Massa-Pão (Marzipan). 

/ 

Confeitaria e Café 
B. Mlcbaells. 

biurD ､ｾ＠ ｭｾＵｉｲｾ＠
｛ｾｩｬ｢ｩｬｬｨｄｓ＠ ｭｩｬｮｕｩｬｾｓ＠

pelos 
Prof. D. ROIil. lIopeira Sema e 

ligoel lilano 
Ｈｔｲ｡｢ｾＱｨｯＢ＠ em pilpel, ｣ｯｮｩｾｳＬ＠
crechel. pontos de marra. tra: 
bJlht's com serri;lÍlas (' cartC'
nage :11 , costu r ;; , Iricul. :;;:>, daào 

,.. a b:-JncC"', filet r ｭ｡｣ＮＳＺｾﾷ￩ＩＮ＠

A' vllnda lia 
Livraria Boehm. 

ＡｾｰｨＷｴ［ａｾｩ［Ｑ＠
de 

Alberto Oiegel 
estará fechado s6 no dia 

25 de Dezembro. 

[Zlrussel 
Montado em frente do Tbeatro 

Nieodemus, fnneeionará durante os 
dias de festa das 2 horas da tarde 
em diante. 

Sillão ｒｩｾＮ＠ ｉＧｉＬｕｾｾ＠
Da. Francisca I<lm. 21 
Primeiro dia de festa, 

25 de Dezembro 

Baile publico 
Capella REINHOLD. _.-

Terça-feira, 31' de Dezembro 

Baile publico 
Capella HOpF. 
Ricardo Meyer. 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Theatro Nioodemos I liDo Sallo Herner 
ｅＭｰｾ＠ •• ario OIulllL K_1l1.Ds 
Quarta-feira . 25 de Dezembro 

ás 3 horas da tard e 
Grande [oncerto 

A's 81
• horas em ponto 

Cinema. e Ba.ile. 
-:-

Quinta-feira, 26 de Dezembro, 
ás 3 horas da tarde 

Ci:rande Concerto 
A's 81 • horas em ponto 
Ci:c.elXl.a e Baile. 

-:-
Sexta -Feira, 27 de Dezembro 

ás 3 horas da tarde 

Grande Baile para Crianças 
A's 81/. horas em ponto 

[inemZl. 
Qurt&·leira, 2;) de Dmmbro, 

de manhã e de tarde 

Jogo de bolas 
co=. pre:nios. 

Qninta-Ieira, 26 de Dezembro, 
de manhã e de tarde 

Jogo de bolas 
co=. pre:nios_ 

C. Kasting, 
Rua Sta. Catharina. 

A eommodidade 
(Zar Gemüthlichkeit) 

No 1. dia de festa do Natal 
25 de Dezembro 

BAILE SOCIAL 
no Salão BERN ER IRMÃOS. 

A Directoria tem a honra de 
convidar os Snrs. Socios com 
suas Exmas. Familias para o 
mesmo. 
Musica pela Orthe In llll!lIIUUY. 

Entrada uu.leamente para 
os socios. 

Pela Directoria 

João Ruzanowsky, 
1. Secretario. 

Salão A. T euber 
Primeiro d ia do Natal 

2 5 de Dezembr o 
a noite 

Círa"de Saile 
CAPEU_A HOFF 

A' Hora Alegre 
Temos a honra de convidar 

os nossos socios e suas ex mas. 
famílias para o 

BAILE 
que se realisará na Terça·feira, 
31 de D zembro, no 
8aIIo Eailio 8thramm, !nnabnrg. 

A Commissão : 
.1Ulo1lo 8c:hmicllin. B.11d. P ellJlky. 

Adolfo Do .... buch. 

Muslca da Capella Finder. 

Quinta·feira, 26 de Dezembro 
A 's 11 "2 horu da tarde 

Grande Matlnée infantil 
com filma eacolhidol . 

tJ t d • Adultos 500 rs 
"ft ra a . Crianças 300 rs. 

A 's 8 'i. da noite 
Soirée Chie c Triangle » 

llj,s. De ie Barrisule 
• A menina das flores» que com 

eata creação accrescenta maia uma 
palma ao seu florão de glorias, 
apresenta o assombroso drama : 

Pennas de Pavão 
A maior obra prima da nova 

producção «Triangle». 
Um illm que retraça a epocha 

das grandes luctas dos Estados 
Unidos pela sua Independencia. 

Nota importante: Não confundir 
com outro de identico titulo já 
exbibido nesta cidade. 

- Entrada 500 Rs. -

Salão Hollmann 
Estr. S. Ca tbarlna 

Quarta-feira, 25 de Dezembro 
lo dia do Natal 

BAILB. 
Iltica da Orthe tra Stemugel. 

{ Senhores 1$000 
Entrada : Senhoras 300 Rs. 

Salão Meyer 
Estrada D. Fra.nclsca - Kil. 3 

Quarta-feira, 25 de Dezembro 
A' tarde 

CONC ER.TO 
Entrada : Senhores 300 rs. 

Senhoras 200 rs. 

A' noite: Baile. 
Orchestra Lembke 

Entrada : Senhores 1$000 
Senhoras 300 rs. 

Terça -feira, 31 de Dezembro 
(S. Sylvestre) 

Crande Baile. 
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 ｋｲ｡ｕＵｾ＠
Segundo dia do Natal, á tarde 

Gpande eoncepto 
Entrada' Senhores 300 rs. 

• Senhoras 200 rs. 
A' noite Grande Baile 
Entrada' Senhores 1 $000 rs. 

• Senhoras 300 rs. 
Muslca da Orchestra &1IW,wuy. 

Salão Schr6der 
No dia 26 de Dezembro 
2" dia do natal, á tarde 

Grand' ｾｯｮｲＬＮｴｯ＠
Entrada' ienhores 300 rs. 

• Senhoras 200 rs. 
A' noite Baile 
Orch estra Lemke 

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

e m 1.0 de Ja neiro 
Anno Novo 

Grande Baile 
Musica da Capella Finder. 

Sociedade Dançante 
"N ÓS Sósinho" 

(Wir Allein") 
Terça-feira, 31 de Dezembro 

(S. Silvestre) 

Baile social no SalãO Fischer 
para o qual a Directoria desta 
Sociedade tem a honra de con· 
vidar todos os snrs. soci os com 
suas exmas. famílias. 

Entrada sómente para os 
saci os. 

Musica da mbestra Kraule. 
Commissão da Festa: 

Ricardt 11m. lhiBo Wie e. IIn Raucho. 

Sociedade 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 Theatro Nieodemns. 

Orch estra Ruzanowsky. 
N B. Entrada unicamente para socios. 

Commissão da festa : 
Paul Mielh, Carl v. Zeska, Paul Mien. 

o l ' secretario : Paul Mle rs. 

ｾ｡ｾ ｩ ｾｑＧｑ ･＠ "A ａｭｩｴＧｑｾＢ＠
(3ur Freundscl)aft) 

Na noite 31 de Dezembro se 
realizará o 

Baile de Sylvestre 
para o qual a Directoria desta 
sociedade tem a honra de con
vidar todos os snrs. sacias com 
suas exmas familias. 

Entrada uni c a m e n t e para 
os socios. 

Musica da orcllestra Lemke. 
Pela Directoria 

Ricardo Baumer, I. Secre to 

"Entre Nós" 
2.2 Pedreira . 
Terça -fe ira, 31 de Dezembro 

Baile sodal 
no salão Arthur Teuber 

C a p e 1I a D ° n a F r a n ci s c a. 
A. CommiSlão. 

Entrada s6mente para os soclos. 

em div ...... BUli_iiaá.. 
Para informações 

dacção. 
s 

Aluga-se um quarto 2.1 
Rua Augusto 22, casa do fundo. 

Macbina de Impressao 
Vend e-se uma "Mlnerv." 

em perfeito estado e com material 
typographico con; pl etamente no . 
vo. O motivo da venda é os 
seus proprietarios não disporem 
de tempo para dedicarem -se ao 
serviço de officina. 3.1 

Faci lita-se o pagamento. 
Trata -se na Papelaria Brasil, 
Caixa postal 67, Joinville. 

Pedreiro, Carpinteiro e Pintõr 
Encarrega· se da limpesa e 

reforma de pred ios a preço. 
modicos acce ila ndo o pagamento 
em prestações mensaes. 3.1 

Roa 7 de Setembro U' 11 . Joioville. 

Preciso para j á, 
um moço, filho de paes hon· 
rados, com boa escola, para 
a prendiz, em meu negocio de 
se ecos e molhados. 3.1 

Ricardo Xreis, Canoinhas. 

Precisa.se de um bom la· 
toeiro 6.4 

Alberto Züge. 

Boa ｯｾｾ｡Ｕｩ￣ｯ＠ ! 
Vende-se u=.a 

.... Iatoaria .... 
com 7 machinas e todos os 

pertences. 
Para informações nesta re· 

dacção. 5.3 

Vende-se ou 
ah:lga-se 

um terreno com casa, rancho 
etc., situad o np centro da po
voação Ja raguá 3:3 

Jorge Nlemann. 

Boa oeeasiAo 
Vendem-se 9 terreno •• 

situadas na rua 7 de Setembro. 
Para tra ta r com 12.5 
Francisco Nicodemus. 

ａｧｲ｡､･ｾｩｭ･ｮｴｯ＠

Pelaa muitas demonstra· 
ções de pezar e compartilha
mento de que fomos alvo 
pelo pasaamento da no .. 
idolatrada mãi e avó 

Helena Gelbcke 
penhoradiaaima agradece 

ao famiU • eal ..... 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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