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PUBLICAÇAO SElVIANAL

ANNOI

o pedido. de Paz seria a nJCI1-

A Allemanha acossada pelos
exercites alliados, que lhe estão
a bater na porta, forinulou o

seu pedido de paz incondicionhl,
que foi entregue ao presidente
Woodrow \Vilson.
Ant d"

�

nres ISSO, porem, procurou
ainda armar uma. cilada com um

pedido' de ,a'nbisticio «na terra,
no mal" e 110 céo)), que 05 allia
dos logo perceberam e soulieram
repellir de uma forma, que dei-
'. .

"'T f. 11\0.4:

pelas' chammas do incendio, to- posaa reencetar qualquer gu.r
do e qualquer gesto de g'enel'osi- ra, pois rem sido tão gnll}(L'�
dade, seria um crime de lcza- .

:113 victorins -alcuucadas 1)('iop-patria e jamais e,,,;pi-:l'llmos
'

'0

aconteça porquanto muito con-
alliurlos e tão enfraqueeido se

fiamos no estadista que dil'ip;l; (L, adlarll os ex-rcltns dOR illlpe
destinos da grande republica rios (:t:illraCH qni.,� dentro de pOli·
uorte-americàna.

.

('OS -lias a Ali f:'ilHUdlll' sel"1. fo1'-
Q!le as agonias das victimas 1 I I

dos :-'(..'11S de �\';JJ'i(i.s e dnq sn:'l'; (�,nc a a rene C1' 8\� p(:� as Hl'tn1!$.
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o nosso distinoto e bom ameaçando seriament« () exel,.�t:>,
amigo Ernesto l\t[enlll::l, (lig'ú o dto allemão desse i!tl'doi'. r,,:-,
Director gerente da Fabl'ica -O� iug;lt,zes avancam ra. 'f:�"
Garcia. pidamente em dil'Pçno a n{)u�1:'-

quer excesso, o que é - unia,
-- Em sua companhia e tom - estando distante apenas da él�J:-::-

InJ ustlça, porquanto lião po'- o mesmú destino seguiu o dade 5 kilometros, C
,1;3 ser melhor oproL�edhl1ento nosso camarada Ildefonso 'I'eí- -As tropas italianas
da referida llloeidade. que out-r't� xeira, digno director gel't:'nte- eham impetuosamsuta sObi'e
cousa não qu;z demonstrar se do nosso jornal e um dos seus Durazzo tendo por ol�ectho >

.

nâo o seu [ubilo pt·fa pnz, que fundadores. Sentar i e Sersjevo: .

se 'raz necessaria. ,ois jàbclS'_- Boa viagem e feliz regresso. -O exercito austriaco da �:.,
ta de tanto sangue dt'lTftIlJado Albania está quasi aUIlÍqnÚa: :;'
pelo orgulho e ('g'OiSlllO if.�; No dia 18 do corrente, por do.

'

militarismo prussian., q1lesacl,j· motivo das noticias tra�idas pe- , -Na Turquia tem sido Ut�la !�, .

ficoll podese assim d iZt:l' o
los telegr�mm�s remettI�os pelo verdadeira debacle, divisões in-'

f t I AI1' I" nosso activo correspondente em

.

u l�ro
T

( ;� propl'!u eman la Florianópolis, dando a capitula- teiras se -ntregsm ao exercito i'"� .

., () Na('lonal", agradece _ á ção dos Imperios eentraes e a do general Albetly sem a mio, ,'.'
Ino:idHt!l' blumenauense as pro' abdicação do Kaiser, fizemos nima resisteuoia.
VH dt' �yrnJ)nth�a e apoio, qn�', flt!,?ar os fil'?S' muitos foguetes -Despachos de Amstel'da� .--,>-�
1Il!_� fOi .. iH dispensadas 110 Ih' I J�� dar nviso dos triumphos diz em que um diario hollande �":'

ONAC!ONAL

mediatamente --Abaixo 03 Ho
henzolners-- e mais gritos sedi
ciosos.
O tumulto recrudesceu em

frente a legação dá; Bulgária
onde a policia tentou dispersar
o povo á bala reagindo este com

a maior energia.
Em vista dessas scenas sem

precedentes na historia. do seu

reinado e temendo consequen-
cias fataes para si e para os seus

resolveu o Kaiser acceitar as

imposições dos alliados. Falleceu, no Estado de S·
-Noticias de Berlin não con- Paulo, para onde fÓríl em tra

firmada dizem que o principe Ma
ximilano von Baden solicitou tamento de sua saud�_, a sru ,

demissão. d. MarIa Büchele G, S �!·!1ha·

--As ultimas noticias chegadas eher, digna esposa d" nosso

de Haya dizem que recr'udesee- amigo Roberto Gi'uSS .i-bà011r-l".
faro em Berlin com rc percussêes

-

A finada deixa tia h ais tris
em Leipzig, IIam;tlL'ód e Colónia
as mànisfestações contra a dy- te orphandade rres rllhinhos.

nastia dQS Hol.en-olners. Aos nossos amigos Alfredo
Dizem de �c\,y-York que-na Büchele, Roberto Grosseuba

retaguarda do €&ercito america- cher e demais parentes envia'
no está sendo organisado udm mos os l�OSS()B peza.nes,
geande contingente composto

_

e
E

todas as armas para occupaçao
-:.Im a v. n .;ada idade, q lia-

.la 'Lorena, contingente esse qlle �i -centenal"i", fHt} t'f�ll, no dis.
ficará sob o cOlnnlflndo do gene- trieto de Llli>i,yal, t) sr- Gui-
L'al Garcia Rosado. nkl·me Luiz -do À'\éISl!imttuto,
-�ovos dr�p'lr.ho,.; de Am..:- i

"

'

J
terdam afflrrnam '1' le de St,ra.-:; lll�

'11 (

lOS ��al s �.n�I�I}�i g��a1'll
ti.

hurgo annUnCia1l1 a abdicar'ào l!l):) ( a epartl(;,ao :rera \ os

jo Kaiser. "

..

Tdegra phos, tendo assE' ntado
-As cidades dt� Ostende. e ,0 prirneiro poste da linha tele

LHe cahil'am ern poder dos lIl- graphica no nosso Ef tado.
glezes.

_

Aos seus parentes en viamo1j
J?LORIANOPOLlS lÇ). I Gondolencias.
.- Zeebrllg"g'c fui tornada pe- -FaJeceu na Cfi pital federal p:lra

los alliados, Gude seguira e.ol tratarnento de
sua saude o Sr. Itodolpho Caldei'
ra. funcionaria da. fazenda federal.

.

,Ao s�u genro nosso antigo })('.
Valdemll'o Sa.lIes e dexnais paren
tes ap're�entamos nossos pezarnes.

.....Sabcrnos, por . teh:lgramrna
FLOI{IANOPOLI�, 19. particular para aqui enviado a

_

llIll' seu parente, haver faUeeido,
COII i 1111111 i ('arn Il�· PiltiS que

'no 11.io de Janeiro, onde S(� acht1:�
B,

"

t. B 1.,: ,"l t. ya em trataml:-nt."i. n nosso estl�
()�. el� O(i ,,) ::-_l., eH le :tnado contf�rrauclI .\llgusto -Pi
rUlllosos HlftU:ft':-;;:\I; �I � de ale� res, sub-director tb�; Hcndas d{,
�ria entrou lU c:,la:�e de ThesOtlfO Eqind,w! ..
f)srelJde. Victima de lJertiuHz eniermi ..

-De Alnsterd,un comtn'l.
dade que o fez exalar o 111t.imo
suspiro longe dos en{!-,--=. '1111' lhenicam que OR �odahstas all(·· eram extremecidos. (l ii �,! ! ) .,,'11

Illães estão) mui Hlarlllado8 homem intelligenté" h '�tl: i"� ln

COIU as graves I'J·o:-..ppotív US au nnl �funccionario eX.'1f' !l' 'l' lHi

mOlnento e plau( ja il1 fórma dt, repartição eJU que S(' 1 vi�i .l:b' l�

governo que d!-'\'e esclarecer mas de9adas d� ant�o:-:;.
• J' .1 O extIncto deIxa Vlllva e filhoslmmeulatamente pnwuranuo entre os qtlues ,.,,.. �

> h t .

. - .

d'
. '

.
't'l.� rir.H vr! as

aS�lIn eVltal' U
.

ormUl;, anar' Ismalia e I\1arÍa do OaruloPil'cs,
chIsmo. distinctas pl'ofessoras do Ch'upo
-O .Jornal uEch'o de Pa· E�colar desta cidade, e era soo

riz" 'annuncianl que alto func.· bl'1nho do. nos'iso hOUl
.
anligo e

.. .... 13ompanhelro Sr.IToraclO Nunes.
ClOll:.U'JO da .ac1nllUlstraçao .�ne-, digno director geral da instru�
mã na Belglca declara pOf:ntIva' ção publica.
t�ente qn� dentt:�,.!, de poucos. '.

A todo� "enviamos
dias e-atarIa terIDllui1a eondolenmas_

cuação _doe BruxeUas ..
-Oomnlllnica01 de Puriz

que ha liloticia, sob reservá, dt

o eommando do almirante Ley
es desembarcou em Osteude

grande contingente de forças
navaes, accrescentando despa
cho da mesma procedeneia que
a Al1emanha não poderá ter
uma paz negociada porque na

da tem com que negociar.

AI_a de boehe
Não perde o sr .. Husadel occa'

sião de revelar os seus sentimen
tos de amizade á Allemanha e de
desprezo ao Brasil, não obstante
aqui ter adquirido fortuna e ser

conselheiro municipal,
Ha dias o sr. Bertholdo Em"

n.endõrfer, de Itajahy, comprou
na ourivesaria do sr. Husadel um
eãosinho que tinha sob a cauda
a bandeira nacional e outras cou..

tendo bandeiras das nações nos

sas alliadas.
Em represália, por occasião da

noticia da derrocada allemã, fez
a mocidade itajahyense uma jus
ta manifestação hostil ao ingrato
elemento allernão, obrigando di
versos súbditos do orgulhoso
Kaiser a beijar em um "cão de
verdade" G sitio em que no «cão
de brinquedo» estava estampado
o symbolo nacional.
Lamentamos que ao nosso au

dacioso conselheiro mun .eipal
não seja diariamente applíeada
est:l pena.

F.ALLEOI�fENrros

--.-----------------------

EDITAL

ULTIMA HORA

o doutor .João Pedro da Sil
va, Juiz de Direito da Cornarea
de Rhunenn..u-, etc.

.F'a,ço sHber qn(� () presente e"

ditaI, ('o�n() o prazo ele mn

an'lO virem qlle, tendo sido
Hrrecad�td() OH bens d!:ixíuI1't8 por
fa,H(�cirnento de Anl.ollio St!lllit�,
ld, que ..

ôra Ilssr ssinadQ pOJ P dl�

lo h"or�wtz1 oujos bens (;!I.Hltitam
de um lote df! teras sob I1tllH��I'()

v' ute e oit.() (::!R) �itl) U()� f\llHlo�';
d,t ftollpava Ittl�a (BnL��o do blll,
da linha, �'rn.s""HI'I_uHlllbu! e ní111
tendo- o nH1�SI.110 finado dt.üXU,tlc.>1
eonjnge, deseeudtmtes ou a�WfHl�

dentes, W:H"l:l pa.l'eute e()U�LtC!l.�a"
m(,(�f�" � i veI,. notoriamente eonlw·
c' 1 s n '�st;a {�Olna.rea (� sendo {.I

nWSUlO de origeul extl'angeit'u:.;
nhamo e convido l't()S llftl'deiro.
l'W por ventura. exi�t;n.m afim d.�
!lO I'Plt-!l'id ') prazo hahilitareln .. ,I��

pera!)' p ('st<� juizo sob p(�nft d"
proced el' se {lo t'(�velia �LOS <l�,.·nHLÍ'�;
ternV)3 leg leso LJudo ü paS:::ifLdo
n'ee�a <3idade de Blllmf�!lílU ao�

2 d(a� do nH�Z de OlltulH'(l (h�
1913. Eu Francisco AntüuL,
de Oliveira l\:fa,l'gtl.l'ida, escl'iv:ln
o esctevi. (Assignatlo) .Ioáo I }(:.
ciro da Silva.'

--_...... ---,--_._

Hotel Brazil
_.- l'rAJ ..t\ IIY .,.-

urA DH. ,LA1JItc) I\lULLEn 1 '{'
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Cancr cs ve-

ncrcos,

Gonorrhéa s
CiI rbunculos COM O

Xarope de
Sarnas
CrY!i"jS
Es;-r"Çlhll1a!l.

. Dan hrus,
Boubas,

()LIVEIRfo� JtJNIOI<
Pí�OU� e EXlti: i; ��-:;".;;;lt:O�

'"t:f';�NDElIA OLIVEIFil.\ JUNIOi��J
,\ U a n ri �� "'�1 qu 'lI IrU!l r l'l' ,'l r 'P R t' (" � P. li rrV'jf) !' i i!

.

n. 'l(,dllt.�*'� i:.:7LJ. "'11 U P!ilQ.I;!lt-v,n _J. ,.,_.t"
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t;(�,
MEDICOS
em todos os pai..
zes civilizados

RECOMMENDAM
Emulsão de Scott

-Ê a recommenda
ção mais merecida
que se poderia ter.
tló

P()�TAL

Padre
AL;:Jl�:l� ....• it1.iJ;�;O

Conforme documento firmado
e confim.ado pl:lm; "rrs. jor
nalistas Fernandes Tavares e .

Elias Sarmento, respectívamente �;�

dÍit.·ct(Jr�::5 do l:: O Imparcial" e
" A !\onda » �it;: l\'lrí\':ei(l� () padre.
Raul Silva, declara que curou ...se
de u!<:er;H;<'íl'S lia 1;:.n!J' .ta e uma

",

íerida de caracter ('iW ,\:1"050 na.':, -;
nar iz, com o EUX'( DE NO- ':,':r
OUElHl\�· do Phco, Chco. João

-

:;
da Silva Silveira. . ... i
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