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Wilson na Inglaterra 
Londres, 26. - Hoje pela ma

nhã chegou ao porto de Dover 
o grande prosidente americano 
Woodrow Wilson, partindo logo 
8Ill seguid,) para esta capital. 

Para recebei· o a cidade foi to
da engalarada, estando a estação 
do Sharing Cross e as ruas que 
levam ao palacio de Buckingham, 
profusamente em bandeiradas com 
todos os pavilhões alliados, ven
do.se em destaque as bandeiras 
ingleza e americana. 

Em Londres, o presidente Wil
son foi recebido na estação da 
estrada de ferro pelos reis da In
glaterra e os maiores titulares do 
reino, além de grande massa po
pular. 

Amanhã terá lugar um grande 
banquete, que o rei Jorge oUe
receu ao Presidente Wilson no 
palacio Buckingham. 

- Espera-se com anciedade os 
discursos de Wilson. 

Embora o assumpto desse dis
curso não tenha sido annuncia
do, acredita· se que versará elle 
sobre os pontos que motivam 
maior divergencia de opinião en
tre a Inglaterra e os Estados Uní
dos. 

Haya, 24. (H.) - A rainha-Gui
ｬｨｾｲｭｩｮ｡＠ convidou o presidente 
WIlson a visitar a Hollanda. 

O presidente respondeu decla
rando que, mais tarde, commu
nicaria ao governo hollandez se 
poderia ou não acceitar esse con
vite. 

A situaçãO na Allemanha. 
Londres, 24. (U. P.) -Um des

pacho de Berlim annuncia que 
as eleições dos membros da As
sembléa Nacional deverão reali
sar·se no dia 26 de Janeiro. Cada 
grupo de mil eleitores elegerá 
um delegado, sendo de 401 o 
to.tal de delegados para 23 dis
tnctos eleitoraes. 

Tanto os homens como as mu
,lheres maiores de 21 annos te
rão voto directo, igual e secreto. 

.- Os bavaros do centro de
ｾｬｉｭ＠ um plesbiscito para deci-

P
ubi.e a. Allemanha deve ser re

lCllna ou monarchica. 

• • 

Paris, 24. (H.) - Telegrapham 
de Berlim: 

.Consideram·se fracassadas as 
negociações' entaboladas entre a 
maioria e a minoria do partido 
socialista a resp.to das eleições 
para a Assembléa Nacional. 

A minoria resolveu em vista 
disso apresentar candidatos por 
todas as circumscripções eleito
raes. 

Berlim, 23. - O marechal Hin
denburgo lançou uma enthusias· 
tica proclamação ás forças arma
das, glorificando o exercito alle
mão. 

Diz textualmente Hindenburg: 
.0 nosso exercito foi temido 

e respeitado até ao ultimo ins
tante, e não baqueou ante um 
mundo de inimigos •. 

Paris, 27. - O general fran
cez Maugin teve occasião de de· 
clarar que o armisticio foi pre
maturo, pois ainda ha perigo por 
parte da Allemanha, a qual de 
fórma alguma pó de inspirar con
fiança. 

Todo o seu territorio, diz Man
gin, está em pé de guerra no
vamente. 

Os oUiciaes, de começo desti
tuidos, voltam ao com mando e 
um novo poder militar parece 
levantar·se. 

Desta maneira, temos sempre 
a mesma AUemanha de outr'ora. 
A imprensa unanimemente pre
occupa·se com essas declarações 
do celebre general francez e al
guns acham as muito accerta
das dizendo que a força da Al
lemanha não está totalmente aba
tida, e que cabe agora á Confe
rencia de Paz impõr aos impe
rios centraes condições que lhes 
não permittam tomar uma ré· 
vanche, do que desde já se cuida 
entre as massas populares alIe
mãs. 

Amsterdam, 21. (H.) - Infor
mam de Berlim que foi nomea
do Ministro das- Relações Exte
riores em substituição do sr. von 
Solf, Barão BrockdorU-Rantzau, 
Ministro da AUemanha junto ao 
Governo da Dinamarca. 

Copenhague, 23. (U. P.) -
O conhecido publicista Theodor 
Wolff, numa entrevista que con
cedeu ao «Politiken», declarou 

que o futuro da Allemanha está 
nas mãos dos alliados. .Gonfia
mos nos 14 principios de paz de 
Wilson, diz Wolff , mas sómente 
acceitamos uma paz negociada 
e não ditada. Sou de opinião 
que se devem proceder a ple
biscitos na Alsacia·Lorena, bem 
como nas provincias orientaes da 
industría alleman. A Allemanha 
não está humilhada e muito me
nos- ｩｭｰｯｳｳｩ｢ｩｬｩｾ｡､｡＠ de se reer
guer de novo». 

Foi chamado pelo governo 
allemão para regressar immedia
tamente á Allemanha, o minis
tro allemão em Mexico, von 
Eckardt. 

- Despachos procedentes da 
Hollandae publicados pelo ,Frank
furter Zeitung', dizem que o esta
do de saude da ex.imperatriz Au
gusta Victoria está· se aggra"ando 
de dia para dia. A Kaiserina está 
soffrendo do coração. 

Os neutros e a eoofereueia da paz 
Paris, 26. - Os jornaes ano 

nunciam que os governos aUia
dos deliberaram não admittir ao 
Congresso da Paz representantes 
de paizes neutros. 

Os governos das nações neu
tras, para reclamações eventuaes, 
poderão dirigir aos belligerantes 
as reclamações gue constituirem 
assumpto para negociações espe
ciaes ao Congresso da Paz. 

Os representantes de paizes 
neutros serão admittidos a par
ticipar dos debates que se tra
varem para o estabelecimento da 
Liga das Nações, negociações es
sas que se seguirão á assigna
tura do tratado da paz. 

Paris, 27. - Os jornae! desta 
capital se dizem informados que 
o Presidente do gabinete hespa. 
nhol, conde Romanones, em sua 
recente viagem a esta capital, 
teria proposto a Wilson e Cle
menceau a cessão de uma parte 
hespanhola de Marrocos á França 
pela somma de 1.000 milhões de 
francos, pedindo em troca a res
tituição de Gibraltar á. Hespanha, 
contra o abandono da Ceuta. 

Apezar de nos meios oHiciaes 
se negar fundamento a essa no
ticia, tem sido eUa objecto de 
largos commentarioB nQB corre
dores da Camara dos Deputados. 

Noticiario 
A p08S6 do Dr. Rodrigues Alves 

- Noticiam os jornaes que 
o Dr. Rodrigues Alves tomará 
hoje (31) posse do governo. 

Tres importantes deereto8 
- foram publicados os de

cretos approvando o accordo 
feito para solucionar, pela arbi
tragem geral, todas as questões 
suscitadas entre o Brazil e o 
Perú, o que autorisa o governo 
a fazer a paz com a Allemanha 
e o que autorisa a liquidação 
da divida do Uruguay. 

Rio, 26 - Devido a continuar 
ainda em vigor o bloqueio de
cretado pelos governos alliados 
contra os imperios centraes,o mi
nisterio das relações exteriores 
indeferirá o pedido dos commer
ciantes allemães aqui residentes, 
no sentido de ser permittida a 
ｾｰｯｲｴ｡￣ｯＬ＠ em tres vapores, de 
generos de alimentação, para 
serem distribuidos entre as 
classes pobres da Allemanha. 

Malas de correio vieladas 
Porto Alegre, 22 - Ha dias 

deram entrada na agencia do 
correio de Santa Maria, visivel
mente violadas, 15 malas pos
taes procedentes do Rio de Ja
neiro e Paraná e destinadas a 
esta capital. Dessas malas foram 
retiradas cri minosamente varios 
objectos e outros grosseiramente 
violados. O sr. administrador 
dos correios determinou a aber
tura de um inquerito afim de 
apurar a autoria do delicto. 

T61'O ordem do regressar a esquadra 
brasileira 

O almirant Gomes Pereira, 
ministro da Marinha, telegra
phou ao almi rante Pedro max 
de frontin, actualmente em Gi
braltar, determinando que a divi
são naval em operações de 
guerra, sob o seu commando, 
regresse ao nosso paiz por 
todo o mez proximo. 

A esquadra commandada pelo 
almirante frontin é, como se sa
be, constiiuida dos escouts. "Rio 
Grande do Sul" e "Bahia", dos 
contra-torpedeiros "Piauhy" "Pa
rahyba", "Rio Grande do ｎｾｲｴ･Ｂ＠
e "Santa Catharina", do cruza-
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dor auxiliar "Bel monte" e do 
rebocador de alto-mar "Laurin
do Pitta". 

Esses navios já foram desin
corporados das esquadras allia
das e deverão aqui chegar por 
toda a primeira quinzena de 
Janeiro vindouro. No d!a . ｾｭ＠
que foi assignado o arm!shclo, 
a nossa d ivisão naval entrou 
em Gibraltar, onde se encontra. 

flLidade do mrtito Iranm eommandada 
por DID oUidaI bra i1eiro 

Paris 24 (H) - Quando da 
visita lo Rei da Italia á Muni
cipal idade desta capital, S. Ma· 
jeslade pode observar que o 
pelotão de dragões da sua guar· 
da de honra era commandado 
pelo Tenente ｾｨｲｩｳｴｯＬＺＬ｡Ｌ＿＠ Bar· 
cellos, do exercito braSileiro. ｾｾﾭ
la primeira vez nos annaes mlh
tares da França, uma unidade 
do exercito francez foi comman
dada por um official extrangeiro. 

volvimento, está sendo desdobra
do com segara orientaQlo adm 
IDstrativa. 

Dentre os transcendentes pro. 
blemas que preoccupam o espi
rito adeantado do erntnente pa
tricio' que está á frente dos des
tinos do nosso Estado, sobresae 
pela relevancia preponderante o 
da nossa Viação pelos ｰｲｯ｣･ｳｾｯｳ＠
da moderna engenharia. 

O aproYeitamento da energia 
electrica fornecida pelas Usmas 
de lIaruhy ou de Blumenau, da
do o potencial de ｳｵ｡ｾ＠ forças, 
virá solucionar o grandIOso em
prehendimento. 

O exmo. sr. dr. Hercilio Luz 
já gizou o projecto .que ｰｲ･ｴ･ｾﾭ
de executar, no sentido de faCI
litar o mais possivel as commu
nicações, principalmente entre os 
nucleos coloniaes de São Pedro, 
Tijucas, Palhoça,. Therezopolis, 
etc., com o Estreito e portanto 
com a capital que é o mercado 
consumidor, o ceniro das expo-

Rtinido de narega(ão sições coloniaes em dias de Feiras. 

Rio, 16 - Entrou hoje neste S. Ex. pensou ･ｾ＠ ｡､ｯｰｴ｡ｾＬＮ＠ n!l 
porto o vapor Ｎ ｄｾｭ･ｲ｡ｲ｡ＮＬ＠ ｱｾ･＠ travessia do Estreito, o utJhssl
é o primeiro navIo que sahlU mo systema de viação ,Ferri.Boot', 
de Liverpol depois da celebra- como empregou a E. F. da Le
ção do armisticio, trazendo a seu poldina no Rio de Janeiro. 
bordo o tenente coronel Baeta Este ｾｹｳｴ･ｭ｡＠ engenhoso é sim
Neves da Missão Medica Bra- plissimo. Consta de ｢｡ｲ｣ｾｳ＠ que 
sileira' e o major de Aviação são accionadas a ,apor ou a ener; 
Ingleza Ivo BelJalers, ｱｵｾ＠ vem gia electrica. 
estacelecer em nosso palz um Com muita facilidade trans
serviço de navegação aerea com porta passageiros e cargas! po
os grandes aeroplanos tvpo .Pa- dendo conduzir toda espeCle de 
ge., que já transportaram de. Pa-I vehiculos de um lado para ｯｵｾｲｯＮ＠
ris a Londres 40 passageiros. O systema de .Ferry-Boot. Im

! embaixada bra i1eira 
Rio 27 - No despacho de 

honle;n foi nomeada definitiva
mente a embaixada brasileira, 
que vae tom:i í parte no Con
gresso da Paz. 

Essa embaixada compõe-se 
dos seguintes delegados: Epi
tacio Pessoa, OIVntho de Maga
lhães, João Pandiá Calogeras e 
Raul Fernandes; Consultores: 
juridico: Rodrigo Octavio; naval: 
commandante Armando Burla
maquio militar: major Alfredo 
ｍ｡ｬ｡ｮｾ＠ O corpo de auxiliares 
ficou assim organizado: secreta
rio chefe: Helio Lobo; primeiros 
secretarias: Moniz de Aragão. 
Leão Velloso Netto e Pessoa de 
Queiroz; segundos secretarias; 
Carlos de Ouro Preto, Fernando 
de Souza Dantas, Lauro Müller 
Filho e Mauricio Nabuco. 

DO ESTf\DO 
Notal'ti mdhorameotos projectados pelo 

gorem 
Uma nova era de energias for

tes está surgindo, dominadora
mente para os horizontes do nos
so Estado. 

Com a ascenção do exmo. sr. 
dr. Hercilio Luz ao poder - um 
vasto programma de reformas e 
melhoramentos materiaes, impres
cendiveis ao nosso actual desen-

põe·se pelo minimo. ､ｾ＠ ､ｾｳｰ･ｺ｡ｳ＠
de tracção e pelo ｭＸＱｾｦｩ｣｡ｮｴ･＠
custeio de sua conser\'açao. 

O exmo. sr. dr. Hercilio Luz 
já teve communicação por parte 
da Empreza exploradora ｾｯｳ＠ ser
viços da importante usma de 
Blumenau, que está prompta a 
fornecer energia electrica ao ac
cionamento do no\"o systema de 
viação, a razão de 30 réis o Id-
lowatt. . 

Dada a viabilidade do im-eJa
vel commettimento projectado, 
ficará a capital, ipso facto, ser
vida de energia electrica ｰ｡ｲｾ＠ os 
serviços da viação ｵｲ｢ｾｮ｡Ｌ＠ ISto 
é a electlificação da hnha de 
bondes de tracção animal. 

Em ligeiros traços, podemos 
informar o plano gizado para ｾｳ＠
futuras linhas de bondes electn
cos, cujos serviços se.rão ataca
dos com a maior breVldl'dtl pos
sivel, como são os maio vivazes 
desejos do preclaro sr. dr. Go
vernador do Estado. 

U ma linha .circular., ｡ｴｲ｡ｶ･ｾﾭ
sando os pontos centraes da CI
dade, estará constantementtl em 
contacto com a Estação de .Ferry
Boot., onde se fará o transporte 
de passageiros. e cargas para o 
Continente e vice-versa. 

Outras linhas de bondes serão 
construidas. 

Uma das mais importantes será 
a que attingir o local de Traz· o-

Morro, pela Trindade e pelo Saooo ser' COm,.11 
dOI Limões. mento 

Outro ramal dirigir-Ie-A I ligada a 
ao apraivel anoaial de C ,d la 
atrav_ando o bairro de S. n· Campos "' ........... 
tonio, em direcQlo á ｃ｡ｮｮ｡ｾｶｩ･ｩＮ＠ que Se até 
ras e A Praia doa Inglezes, C\ue nos. abrangendo os ｲｬｱｬｵｬｾｾｬｨｏｬ ｲﾭ
tornar-se-hAo estaçõel balneanas campos desses tres municlpios 
de primeira ordem. até agora, mormente os dois 

Dotada a nossa capital desse ultimas, mais ou menos segre. 
moderno systema de transporte, gados da capital e de outras 
outros notaveis melhoramentos cidades do Estado. 
virão attestar o ｾ￡ｯ＠ de nossa A integração economica do ex
civilisação, entre as ｱｵ｡ｾｳ＠ figura Contestado, na parte sudoeste 
a construcção de uma vJ!la para ás margens do rio UrúguaV, cujá 
operarios nas ｰｲｯｸｩｭｩ､ｾ､･ｳ＠ d.a importancia ｪｵｳｴｾｦｩ｣｡＠ quaesquer 
Trindade, em terreno Ja desti- sacrifício.>, vae ser feita pela 
nado para este fim. communicação franca do Herval 

Esta villa constará de 400 a de um lado á Papanduva e dé 
500 habitações.. outro á Campos Novos. Ulna 

As habitações para os opera- outra eslrada que vae trazer 
rios e suas próles serão confor- grandes e immediatos proveitos 
taveis e hygienicas. para Florianopolis e para toda 

Cada habitação será separada a zona do seu traçado, será a 
uma da outra por larga faixa de que resolverá o problema da 
terrenos. ligação com a cidade de Laguna, 

Terá areas destinadas á poma- talvez pelo Capivarv, até encon-
res, a jardins e á cultura de hor- trar a estrada de ferro. No mu. 
taJiças. . nicipio de Blumenau serão pro. 

Proseguindo o seu bem del!- longadas varias arterias, entre 
neado programma administrativo, as quaes a do rio do Sul e a do 
o exmo. sr. dr. Hercilio Luz pre- !tavó. Não será esquecida tam
tende estabelecer duas estações bem, a do Estreito a JOinville,com 
de monta. sendo uma ao Norte passagem ou não por Blumenau. 
e outra ao Sul da llha. Todo esse trabalho a ser rea. ' 

Como e publico, S. Ex. ｩｮ｣ｵｾＮ＠ lisado trará para Sta. Catharina 
biu o iIlustre snr. dr. Ferreira novas possibilidades de pro
Lima, Inspector de HY€fiene, es- gresso, attraindo ca!>itaes, agi. 
tudar junto a benemeflta. Com- tando energias, abrindo novas 
missão Rockefeller os meIOs de fontes de receita em que o The
saneamento de Florianopolis. souro possa ha urir forças para 

Conseguido este brilhante desi- fazer face ás demais necessida
derato, teremos o aproveitamento dçs publicas. Comprehende.se 
de ｭ｡ｧｮｩｦｩ｣｡ｾ＠ faixas de ｾ･ｲｲ･ｮｯ＠ que esses considerélveis melho
fertilisante com o estabeleCimento ramentos não possam ser effe. 
de uma coloIDsação intelligente ctuados com muita prestesa e 
e methodica. de um só golpe, mas, por mais 

Este problema que foi objecto cautelosamente que vão sendo 
de acurados estudos, em outras postos em execução, logo se ha 
epoca8, será portanto, uma bella de verificar. como já se. tem ve
realidade dentro de pouco tempo. rificado, que a boa estrada caro 

Os melhoramentos que acima roçavel chega a ser um factor 
descrevemos, demonstram de mo· muito mais importante no lança
do inilludivel, claro e positivo, menlo das bases da vi da eco. 
os intuitos nobilissimos do emi- nomica, do qUE' apropria es. 
nente catharinense que, para hon· cola, que se lhe seguirá, depois, 
ra nossa, preRide os destinos do como inevitavel e salutar con-
nosso Etado. sequencia. 

Mas não se restringem sómen- ｾｾｾｾｾｾｾｾｾ ｾｾＧＡＧＡＢＡＧＡＡＡＡＡＡ＠

te á ilha de S. Catharina os em- noticias locaea 
prehendimentos projeclados a 
serem executados neste qua- O proximo numero ｾ＠
driennio. O desenvolvimento "Acfualidade" será"B
da viação geral do Estado não bllcado na Sexta-Ie .... 
será esquecido e merecerá toda 3':' de Janeiro. 
atlenção do governo. 

Segundo o plano já delineado 
pelo sr. Dr. Adolfo Konder, se. 
cretario da Fazenda e Obras 
publicas, a estrada do Estreito 
á Lages será melhorada em toda 
a sua extensão, sendo pensa. 
menta do governo desviaI-as no 
morro das Aguas Mornas e no 
do Cedro, ao mesmo tempo que 
a suavisará no do Quebra Den
tes e outros de maior elevação, 
corrigindo e cortando, as maio
res curvas. A esse melhoramento 
que naturalmente não tardará a 
ser atacado, e que, com certeza, 

Tiro 226 
Realisou-se no Domingo 

eleição da nova Directoria 
Tiro de Guerra 226 para 
turo exercicio, sendo o 
do o seguinte: 

Presidente Francisco 
Faraco, vice-presidente 
to} João Gomes Ribeiro, 
reiro Casimiro Silveira, 
tario (reeleito) Antonio 
Quadros; 

Conselho fiscal: Dr, 
Gomes, Austergilio 
Hellmuth Müller; 
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ｾｰｾｩＺ＠
éI, . Arno Mar vo 

ｓｴｾｭＺ｡ｶ｡＠ direcloria t0l"!lará pos-
e nO dia I. de JaneIro '5 15 

5 as seguindo á mesma a 
hOr

u ｾｲ｡￣ｯ＠ do relralo do lo. 
ｾＺｮ［ｮｬ･＠ ａｮｬｯｮｩｾ＠ Brida Guilh?n, 
esforçado orgamsador desle lira 
de guerra. 

Tiro de Guerra 228 
FORMATURA 

No dia 1. de laneiro, Feriado 
Nacional, ás 151

/ 2 horas (3 1
/. da 

tarde) haverá grand e formatura 
geral para toda a CompanhIa, 
inclusive banda de mUSlca, CO!

neteiros e tambores. D everao 
formar tambem ｴｯ､ ｯｾ＠ os reser
vistas e atiradores ､ｾ ｳｰ･ＡＱｳ｡ ､ｯｳ＠
e licenciados que aquI esllverem. 

RETRETA 
A banda de musica desta 

Companhia fará relreta ｮｾ＠ praça 
. LaurO Müller. das 161

/ 2 as 17 1
/ , 

horas, na qual deve,:ão toma e, 
parte todos os mUSI"COS, sem 
excepção. 

]oinville,30 de Dezembro 1918. 
(Assignad o) Brigada Lopes, 

I nstruclor. 

Avisos ecclesiasticos 
l:ommunldade evangellca 
Anno novo, I de Janeiro, ás 9 ho

ras da manhã culto em Joinville. 
Domingo. 5 de Janeiro, não h.verá 

culto. 
ｾ＠ d. Epiph., 12 de Janeiro, ás 9 ho

ras culto em Joinville. 
Baptisados: Anna, f. d: Albert Heusy; 

Eisa, f. d. Wilh. Holz; Withelm, f. d. 
Heinrich Kaiser; Paula, f. d. Herm. 
Schauer; Herlha, f. d. 0110 Ortlipp; 
Oscar. f. d. Friedr. Schriider; Rudol!, 
f. d. Karl Stamm; Erna, !. d. K. Voit; 
Emma, f. d. Ed. Brodbeck; ElvirJ, f. 
d. joh. Drelahl; Isolde, f. d. Gustav 
Hõplner; Atice, f. d. Georg Huth; AI
lons, f. d. Rud. Nass; Walter, I d. 0110 
Parucker; Luiz, f. d. Luiz Posl; Rein
hold, f. d. Herm. Radtke; Rudolf, f. d. 
Jacob Hassel; Rosa, Clara e Etsa, filhas 
d. Ih. Ravache; Atwin, f. d. Bernhard 
Welter; Agnes, f. d. W. M. Willitz; 
Wally, f. d. Georg Wolf ; Alice, f. d. 
Emil Wunderlich; Alban, f. d. Wilhelm 
Berndt ; Rulh, f. d. Oscar R. Schneider; 
Hilda. f. d. 0110 Mebs. 

Fallecidos: Wilhelm Kiipp, Estrada 
Santa Calharina, na idad .. de 78 annos; 
Durval, f. d. E. Ganzenmüller, Estrada 
da Serra na idade ' de 4 mezes' Anna 
Grose, ｾ｡ｳ｣Ｎ＠ Frost, Rua ｒｯｳ･ｾｳｴｯ｣ｫＬ＠
na idade de 36 annos. 

H:a.ns Müller, Pastor. 

f\'NNUNCIOS 
ｒｧｲｩｊ､ｾｲｩｭｾｮｴｄＡｩ＠

Pelas multi pIas manifestações 
de apreço de que fomos alvo 
por occasião do vigesimo quinto 
anniversario do nosso casa-
mento, os nossos sinceros agra-
decimentos. 

Barão F. von ｏｲＸｾｕＸ＠ 8 Senhora. 

Albums de Poesia 
na 

Livraria Boe ...... 

0 0 

-:-
EIse Riohter e 
Eduard Kuhr 

participam o contracto de seu 
casamento. 

Joinville, 24- 12- 1918. 

[iJúlG; 

V.V" Luisa. Schwa.rtz tem a 
honra de participar o contracto 
de casamento de sua filha lIilda. 
ｾｯｭ＠ o Snr. H:a.ns Dietrich. 

-:-

Hilda Schwartz 
Hans Dietrich 

participam o contracto de seu 
casamento. 

Joinville, 24- 12- 191 8. 

ｾｾｾｦｦｐｴｴｫｦｐｴｴ＠ •• ｐｾ＠

ｲｩ［ｩｬｺｾｒ［ｾ［￼ｑｯｑ［［ｑｑｬ＠
11 desejam aos seus amigos e 
ｾ＠ e freguezes J 
(J D_ Rygom & C.la 

leeeeeeeeeeeeeeeeeeee 
ｧｾｾｾｇｑｾｾｇｑｾｾｾｇｇｾｾｑ＠
B ｾ＠

1§ Olto l. Parucker B Familia ｾ＠
B dese jam aos seus amigos ｾ＠
ｾ＠ e conhecidos perennes feli- ｾ＠
ｾ＠ cidades no I . A nno Novo. 

ｅＱｉＡｅｉＡｬＡｊｅ｝ ｾ＠ .. 1' R "-IOOI! I!! I!! I! li! I! li! nr1 

QQúOiIúl 

Aos seus amigos e fre-
guezes deseja um 

Feliz enno OOao 
Ad. Czernay e l'amUla. 

Muitas felicidades 
pela entrada do Anno 
Novo desejam aos seus 
amigos e freguezes 

Il Leiehsenring e '.mina. 
Joinville, 1-1-1919. 

aos seus .mltos tfreguezes 
IleJ!me' .......... 

Otto ][och e l'amll1a 

felicilam pela entrada no 
Anno Novo_ 

Gustavo Adolpllo Rielllin 
deseja a todos os seus 
parentes, amigos e conhe
cidos um feliz e prospero 

Anno "Novo 1919. 

A. ｄｾｨｬ･ｲ＠
deseja aos seus amigos e 
freguezes um 
feliz e prospero 

Anno Novo 1919. 

desejam feliz entrada 

Anno 0000 

ｒｲｭｩｬｺｾｭ＠ Rmlrlra 
(No Mercado Mualelpal' 

previne aos seus estimados fre· 
guezes, e ao publico em geral, 
que acaba de receber um va· 
riado sortimento de art igos pro
prios para os dias de fes tas do 
Natal e Anno B om, como: 

Avellãs, nozes, amendoas, 
passas e figos em caixas de di· 
versos tamanhos e de phantasia, 
queijos tvpo Rheno e de Blu· 
menau, vinhos do Porto. cerve· 
jas. agua mineral Caxambú, cho
colates, Iicôres e muitas outras 

novidades. 
Queiram procurar este ar

mazem antes de fazerem suas 
compras. 4.4 

Camisa s e 
Gravatas 
de todas as qualidades e 

feitios 
na I ｃｾｉｉｂ＠ Pie ; 

o melhor 

'" o -

Olto Djese e FemiU. para o 

､ｾｳ･ Ａ｡ｭ＠ <1 ｦｵｾｏｓ＠ 0s"am1go I Nafi: I e Anna Bom 
JéZe t n ada:Ju é sem dUl/ld ma caixa de 

ｾ＠ Anno ovo. charutos (100, 50 ou 25). 
ｾｑｑ ｑｑｑｑｾｑｑＢｾｾ＠ As Ex.mas Snr.as encontram um 

nno OaO. 

･Ｆｅｅｊｉﾱｬｍ･ｯｯｬＡｬｅｬ･･･ｾ＠

A todos os 
ｬｲＶＱＱＮｾ･ｺ･ｳＬ＠ amigos e eonhetidos 

desejam um 

FELIZ e PROSPERO ANNO NOVO 
lu buche &: Fam.iIia_ 

RDBERTO MARQUAROT B SENHORA 
desejam a todos 

parantas, aliantas a amigos 
um feliz e prospero 

Anno Novo 

completo sortimento para o agra
do dos seus maridos na casa 
de Theodoro & Cia., succes
sores d a "Casa Loterica do Barilo." 

) oinville, Rua 15 de Novem-
bro 13. 4.4 

Dá-se lições 
em diversas materias. 

Pa ra informações nesta re-
dacção. 3.2 

ogos ｾ＠ UISpOril, 
(LottO) 
d • ] 

JOgOS ､ｾ＠ ｲｯｭｰｯＡｩｩｾ￣｡＠
para crianças, 

biuros dI ｾｳｴｩｬｭｄｩｬｓ＠
na 

Livraria Boehm. 

Salão Fischer 

Sport de patinação • 
Todos os dias das 2 horas d 

tarde em diante. 10. 
a 
8 
e Pede a protecção da mocidad 

O Emprezarloo 
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SalAo lIeyer 
t:.crad. D. Fr_elK. - KU. 3 

Não reali arlO o Baile e 
Conrerto annunciados para 
hoje, Terça-feira, 31 de De
zembro, e amanhã, 1 de 
Janeiro. 

Kino Salão Berner 
Quarta -feira. 10 de Janeiro 1919 
Ruidoso Successo 

Continuação do maior trabalho 
contemporaneo: 

UA:RTT:R 
2a crie mima 'crie 

Slo e eqUtram de te titulo. E' ne ta 
trit que o drama e de enrolre. 

NB. Devido ao novo imposto, 
as entradas foram elevadas por 
100 rs. 
Adultos 600 rs. Creanças 300 rs. 

Convite 
De ordem do Snr. Capo Pre

sidente do Tiro de Guerra 226 
desta cidade, convido a todol! os 
sra. Socios para assistirem a pos
se da nova Directoria, que tem 
logar a 1.0 de Janeiro p. as 15 
horas na séde social . 

Em acto continuo se farã a 
inauguração e inclusão na gale
ria de honra desta Sociedade, 
do retrato do 1.0 Tenénte Anto· 
nio Bricio Guilhon, esforçado or
ganisador deste Tiro de Guerra. 

Jt)imill15 , ｾ＠ dtl Bswmbro de 
1918. 

O Secretario 
Antonio S. de Quadros. 

Tbeatro Nicodemns 
E=preaario Gluilh.. Erelling 

Quarta·feira, I. de Janeiro 

A' tarde 

GrZlnde Concerto 
A's 8'. horas da noite 

:-: Soirée Extra de Luxo :.: 
1-3 As garras õe Griffarõ 

f ilm policial 
4-7 A Avalanche do fogo 

Grande drama em 4 longas partes. 

8 Leoncio e Lili 
Chistosa comedia 

9 Baile 
Senhores 1 $000 

E NTRADA: Senhoras $600 

Todos ao Theatpo! 

Salão ｒｩｾＮ＠ ｬＧｉｾｧｾｾ＠
Da. Francisca Klm. 21 

Terça -feira, 31 de Dezembro 

Baile publico 
Capella HOff. 
Ricardo Meyer_ 

Aluga-se um quarto 2.2 

Rua Augusto 22, casa do fundo. 

80eledade ｄ｟ｾｴ･＠ , 

"K Ó8 Sósillho" 
(W1r Allem") 

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

Baile ociaJ no SalãO Fiscber 
para o qual a Directoria desta 
Sociedade tem a honra de con
vidar tollos os snrs. socios com 
suas exmas. familias. 

Entrada sómente pa't"a os 
socios. 

Musica da orrhestra Ii.raost. 
Commissão da festa: 

Ricardo 11". Allloo \fim . ｾｵ＠ Bambe. 

Socieda de Dançante 

"Gniao de JoinviUe" 
A Directoria desla 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 Nieodemus. 

Orchestra Ruzanowsky. 
NB. Entrada unicamente para socios. 

Commissão da festa: 
Paul Mielke, Carl v. Ze ka, Paul Miers. 

o l ' secretario: Paul ltllers. 

ｾｯ｣ｩ･ｾｬｾ･＠ ,A AmltlQO" 

• 

Apre ndiz 
Precisa·se de um aprendiz 

para a typographia desta folha. 

Pedreiro, Carpintei ro e Pin1õr 
Encarrega·se da Iimpesa e 

reforma de predios a preços 
modicos acceitando o pagamento 
em prestações mensaes. 3.2 

Rua 7 do Setembro o· 11 • JoiOfille. 

Preciso para j á, 
um moço, filho de paes h(m
rados, com boa escola, para 
aprendiz, em meu negocio de 
seccos e molhados. 3.2 

Ricardo Xreis, Canoinhas. 

Precisa-se de ,:m bom la-
toelro 6.5 

Alberto Züge. 

Precisa"se um moço na 
olafla de 3.1 

Gustavo Riesenberg, 
Rua C. S. de ｍ･ｮ､ｯｮｾ＠

Precisa·se 
de um trabalhador para 
serviços leves. Para informações 
nesta typographia. 

Precisa-se um aprendiz de 
serralheiro. 3.1 

Otto Lauer, Rua Ludovico 25. 

(3ur Freundscl)aft) D t' H H 
ｾｾｉｩｾｾ［ｬ･［ｬ＠ de Dezembro se r ｾｲ＠ ｭｾ＠ ｉｾｾ＠ ｵｾ＠ ｭｾｵ｡ｾｾ｡＠

B'lile de SrlrestI'e vendem-se Mobilias bem con-
Ui 1 1 servadas (como novas) de sa-

para o qual a DiÇectoria desta la de jantar. quarto de dormir, 
sociedade tem a honra de con- sala de visita etc. etc. 
ｾＱＩｓｬＩｓ＠ snrs. socios com 22 Ru .. do Principe 22_ 
suas exmas ｦ｡ｭｩｬｩ｡ｳＮ ｾ＠ . 

Entrada uni c a m e n t e para Vende-se por preço mod ICO 
nma casa de 

morada com terreno, tendo este 
25 m de frente e 70 m de fundo. 

os socios. 
Musica da orchestra Lemke. 

Pela Directoria A casa está situada na rua 15 de 
Ricardo Baumer, 1. Secret. Novembro, esquina rua Jaraguá. 

A' Hora .Alecore Mais informações com 
b Paulo Schubert, 

Temos a honra de convidar 81 Rua 15 de Novembro 102. 
os nossos socios e suas exmas. 
familias para o Boa oeeasião 

Rlaaa-II nova 
Dom ｐｾ､ｲｯＮ＠ 11. Trata-se 
o propnelarto I 
ｒｯ｢･ｲｴｯｓ･ｾ＠

Bua urrallãa 1 
Vende-se Uzna 

.... latoaria __ 
com 7 machinas e todos os 

pertences. . 
Para inforf]XIções nesta re , 

dacção. ｾＴ＠

Vende-se ou 
aluga-se sob condições favo. 
raveis um bem montad o 

l:--10TEL 
com grande freguezia em fio. 
rianopolis. 

Para mais informações n'esta 
typographia. 8.5 

Vendem-se ｾｳ＠ seguintes ob· 
Jeetos por preços 

baratos: 
1 bicyeleta, marca "Pan

Iher", 1 piano, marca "Grand", 
1 inho para creança, tudo 
em estad,p. 

Para ver e tratar á Rua Cru. 
zeirO No 15. 9 

11. Casa Pi 
Rua 15 de Novemb"ro 

recebeu um bom sortimento de 
Camisas de Zephlr, proprio 

para o verão, 10.6 
Gravatas de todas as qualidades, 

collarinhos; meias, ceroulas 
portuguezas e nacionaes, 

P f arl' s ua.cion .. es e er um a estra.ngeiras, 
que offerece a preços razoaveis. 

Cartões postaes 
(novo grande sortimento) 

Cadernos de pintura 
para crianças, 

Modelos de pint.u-a. 
(Paisagens, flores etc.) 

Modelos para bordar 
BAILE 

que se realisará na ｔ･ｲｾ｡ﾷｬ･ｩｲ｡Ｌ＠
31 de Dezembro, no 

Vendem-se 9 i:.errenos. na 
situadas na rua 7 de Setembro. Livraria Boehm. 

SaJao Emilio Schramm, Annabnrg. 
A Commissão: 

Rudolfo Schmidlin. Rud. P ensky. 
Adolfo Dornbusch. 

Musica da Capella Finder. 

Salão Krause 
Quarta-feira 1 de Janeiro 

A tarde 

Grande Concerto 
E t d • Senhores 300 rs. 
n ra a. Senhoras 200 rs. 

Salão Schrüder 
em 1.0 de Janeiro 

Anno Novo 

Grande Baile 
Musica da Capella Finder. 

Para tratar com 12.6 

Francisco Nicodemns. 

ｾｉ｡｣ｨｩｮ｡＠ de Impressão 
Vende-se uma "Mlnerva" 

em perfeitaestado e com material 
typographico corrpletamente no· 
vo. O motivo da venda é os 
seus proprietarios não disporem 
de tempo para dedicarem-se ao 
serviço de officina. 3.2 

facilita·se o pagamento. 
Trata-se na Papelaria Brasil, 
Caixa postal 67, Joinville. 

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

uma bem montada oHlelna 
de marclnelro movida á 
eleetricidade. Condições favo
raveis. 

Para informações n'esta typo-
graphia. 8.5 

Profundamente feridos ""ticip,ame 
aos nossos parentes, am 
cidos o passamento da 
esposa, nossa mãi, sogra e a 

Ulrlke Koltzsch, 
fallecida na idada de 74 annos 
longos soffrimentos. 

Agradecemos penhorados 
visinhos e amigos que aos aux 
durante a enfermidade. aos que 
panharam a querida fallecida 
ultima morada assim com ao lir. 
Schneider pelas suas palavras CODIO

ladoras por occassilo do entemmlldcl. 
Em nome da (amllla enlutada 

ｾｲ＠ ... ott; Eoiu.aL 
Estr. Blumenau. 

• • 
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