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CLUB BRAZIL A Abdicação A FUG-A DE VON rrlRPITZ
Compenh.u; ue. 18. O almi

rante von 1.'1 rp' tz fngiu com

destiu o á � ui ssa.

A SITUAÇÃ/) FINANCI�:I
i Uil DA '.1.\ LLI�l\lA xn A

Um telegramma de Amsterdam
datado de 10 do corrente diz que
o Kaiser assignou a carta de abdi
cação no quartel general do exer
cito allemão no dia $1,
Esta scena, que se seguiu á

do recebimento pelo Kaiser, da
carta de Soheidemann, chefe do
Partido 8u('wlista, e '{igindo que
o soberano abdicasse, foi a mais
dramatica l!(\><,-ivd. A d.

,_r __'" ....., ....

Guilherme Ilestava cornmovidis-
S CaD lções do armisticio

si;n0. Ao assiguar o. abdicação Por telegnnH�l oHI\' al datado
disse: de 12 do t:{.l'I' nr« j't·eehido pelo"lJ .1 "

boue ser que seja para em Dr. N do P ,; l !.;lll, ui' n sro rlus
da Allemanha". R '

1
' .

O marechal Hindenburg e o l�,a�u,'� :.a.\{(·rll)l·\�S sah« 8t� (fll
Kronprinz estavam presentes

as pnucipaes coudieões do Ar
quando o J{aiser poz a sua assig- mistico sáo HS seguh.tes:
natura no dOetllUento que decla- l- Entl'eg;a do material
rara vago, o thr:)IH�. " '

artilha: ia (' IHllUi\·()<�I".A seguir, o prlllclpe I; re'derico 10"\ Ii' t IO 'lI
- z J.!JU r-'U"I I 'lE'i

J"Ul lerme aS31gnou declaruç10
. -' ( ,

identica,
�,

! g'W:H'! a e m: I' • 1 H I t�.
i 0, O -

{., t'HIJ<}t;HU I qS

pc 1l�"H do territurio alleruáo
portos covno lI�1l1Iblll'o'o H
hahia de H,·ligoland.

"')

�. ()m·llpa(�50. d�l� pr ne;p:w8
'IHil'l, ferro v uu 'as, l�sirn couro

ri nrrera .l : t ),1,,"'\ os 8 ll� va

De grande njuda nu eonva

lescença da Grippe H espa uhola
EMULSAd DE soor-r.

frota a

FES1�A

0'(-', ..,
�.., , ....,.

5'O ce III la (:.1 í) ·le

terri tO!10
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FOI'unl dbil'ihaid,ts dí\'t.�r';a:.; ill'uw;n:'A' BANDEIRA o!.'.'dtl('en.!o a dtl:1�itit:Ht:�i, I �:,·�tIJiut.e'
....

I: PI'OVH ." ai \'0 de l.�IO r \IH f' 1:4 C Pe::it:,
carnento) pi irtll\il''' }m'!lü,,; :\.lbl�l:tll M{üt�
segundo premio: 1'1\,11'0 Pl'dtlJql,
2' Prova- alv« de �UO mr-t l'r)'; : PtlNt:L

caruento) primelro p rerui»: I �"d, (:itl'tnl�1'
segando premir i: Ped 1"0 r" 'I '('�,

B' Provu,- alv« de 1()() HI"( ""�; • H�'S'I'!'
vistas) primei ro premiu: \1 ax 1"\:( lei t'I':'lt'tl:
segundo premio: H(>I�f!lllth (�ro,r�p, rr ..4' Prova-e-alvo de l;)Om(lb'o� (_ i.II'11'! /.1,
primeiro premio: João .\lft:,nl'lll'g; l'l'gUll
do: .Fr. Strobel,

..A. diatribnicão ,!(I prémios Ú li 1'Q;ÜI
pelo sr. RU'pOl'intendp!)tf> )·l11Ui('ípt1.
Rendo as medalhns ('oJ!('E,ttd:l:-:-: pda gCll
til seuhorita Léu Moritz,

.

Damos abaixo a relaçã: j dos },l'l'lIth,�
di�tribuidos:--·l relogio d,' l,t'ltil.\ ('utn

corrente; 8 medalhas de J'j':;IH e ('obf€�: 1

pistola Browing; 1 eHtnju r«}lll!Jleto P1H'1i
barba e toillete;:2 1'('11';:6oN I'ld:'l(�il'ni-l d(:"
nickel e oxydado; 1 nJogiq tk: niokr-I
"om corrente d ..� prata; �! It)Jühla(_hU'u�·�
de prata: "1 dg-arreiras de: dedrü plllk.
'l'odos estes premlos jl,l':UTl l'OUl prilllfl'"

com o producto de uma l':illh�c'rlp<;uo :1

Lerta pejo commercio de��:1 dtbdi�.

fim ser este género de diversão
uma novidade para elles ..

.

Enerrou-se a festa com. o

Hymno Nacional e com VÍYH ao

Brazil.

_ .....

DR. VICTOR KONDER
De sua liiagem, ao Rio deJanei

ro, onde esteve mais ou menos do
ue mezes, em tratamento de sua

Isaude, acaba' de reqresear o noszo

distinctoamigoe companheiro dr.
Victor Konder, ·p'rovectO'· advoga
do ao 1108S0 fôro.

O seu 'regresso causou inteír?
. satisfação aos innumen;to� ami

gos e não menos ao «]Vccional» "

que é um admirador do seu ta
lei/do e dos excelleniee predicados
que o exornam.

DISCURSO

O· :lul'i-alvi-- ceruleo=-verde panno
Saero emblema; puríssima bandeira,
E'sflo symbolo amado e: soberano
Daigrande e livre.terra brasileira !

Em tuas cô res varias aymbolizas
Toda a zrandeza do Brasil. Elqmtm!',
No ,altoOtremúlas ao:Sab�r das brizas..
Ficam víntefmilhões de

..
almas pulsand. >,

:=:: II>
"

Verde .. , esperançà l Verde a cõr, que inunda.
A'selva em banho esmeraldino. Encerra
Promessas de fartura, é a côr fecunda
Com que a seiva alchínista tinge a:terl'a.

Amarello. , '.'
-

()�ouro Iulvo, o trigo }OU1'O. I •

Coloração symborica.que indica .

Quanto esta plaga e dadivosa. e rica

Na triumphal eclosão de um sonho de uuro,

.Azul .. ,. serenidade, ceus escampos
Cravejados de rutilas estrel��u:3k
O' trecho azul, lembras a noitejpelas
Solidões irnmortaes de nossos campos I

Branco . " hosannas á. paz, eoncordia ... A lista

Branca, que sobre o globo azul se encerra,
E' um hymno'ao Amor, que em doce.(�urva
Abraça o_Inundó em..Jraternal conquista !

O' auri_:'_ulvi-cel'uleo-v81'de panno
. Que amrotàlhas as:gloria: do passado,

. Todos te l'H:lamam"c()luo.,sohel'ano
Farrapo de ideal.l 'I'rapo sagrado

u t..�
f;·,de 1

Damos abaixo um trecho
rnonumentn] discurso prcnuucia
do pelo emineúte . braailei ro con
selheiro Ruy Barbosa no Senado

U I

A data da prnel,lma\,iio ,lI
Republica não passou desaper-

do reclumado- ti:' ';d,;;t pande-
111ia" que[aq iI i ::":TU .: ..<l.

Felicitnm('d'll.
,

Má

'Oestes male, fi'
do flue !ollre'
meia humani�
Jade", O remalil

·�o é alimento e
medicamento,
como se COM.-,

ninam per.f�ita.. ·

mente Da
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pagara contribuição annualde 4$ ou' de I Qllerpi.R aproveitar a gl·Hn�h.·
5001'8. mensaes, por cada l�vro u-:'.:lsl) i Iiqlli(l(!(,�rw de calçados, e�parf'pagar.se-ão 200rs. As demais eoudu;õeti, li t h s d

,

. I
"

.

'. 1-.

enl:0Iltrar-�e.ão índicadas na capa de ea-'l nos, mH::lI)!5 f e ser a ce rotlpüs
da livro. I 1 bnHW!i:' 11;1 n\ senhoras ? Ide, hú·
A subscripção em geral da mesma

�

j�� me -n:« Ú CASA REIS
.

biblioteca rendeu aquanti�de 4�.Ut�O Attellça-O E�h::-; artig'Q:-,: iA todos que para este fim noblhssuno i"
n�ln

tão generosamente concorreram, agrade- "

" ( amos a. (�Rco!hl'l'
ce penhorado. I w�ra Ióra. .

.'Pé. MODESTJNO 001iTERING� Vigario, i �t V, Garção. Pnwa V. HaUlOs 2;1
. : .

. -ITAJA.HY - '

_____________________P._••_�---!
, ....'_'HI_I" ._f �

Imposto de Capital
Edital de

-

lan�amento
Fronsa; Emílio Ferrari, .Alviü
'Tl'ibe�s e .a.lfl·ellu ' ICit'sehnt'r.

Oollectorifl dHS l't'lHla'i g;s.
eadoaes de Blumeuau. em 21
de Novem bro dr. 19 [o.

'lfelieio Mar'tins dos Anjos

Dao dem do 'sr. collector, faço publico
que durante ° corrente mez proceder-se
á, por esta repardção, a cobrança dó

imposto sobre o. capital, relativo ao 2'
semestre do corrente exercicio i" ."

Os collectados que não sastisfizerem os

seus pagamentos no prazo acima alludi
do, flcarão onerados com asmultas deter-
minadas em Lei. .

. ICollectoria das Rendas Estadoaes de .

Blumenau, em i: de Novembro de

1918'1O Escrivão, Alfredo Campos. � Quartos es paçosos dundo
.

,

! para o lllar, __.•_,........ _

.MEZADE PRIMEIRA ORDEM:

,

. Hotel Brazil DentistaS�D.BAR.RETO'�� avisa os
-- ITAJAHY - seusfreguezesqueI ,

RPA DR. LAURO 11ULLEH 17 (estara ausente em Ham-
O mats. 8ntilto Hot(�l i monía (HANSA), até' . õ

.

do Jogar. fim do corrente mez de'"
Novembro.

..

ANNUNCIOS Proprie tarior

tl.DOLPHO RUS()HI'L

/' Grallde Hotel
JOINVILLE

Inaugurado dia 1- de MHlo
eom.« Agente corrente anuo, Dispondo ele
Costeira em magniíicoa aposeutos, vastos
Jayme Bento salões e excellenres quartos,

cosinha de. primeira ordem e
. , .

0. rnaxtrno aSSeIO.

O Proprietario

POSTAL N. 68

ELIXIR Df NOGUEIRA
Ch.'l-ra.

I.ateltlltl(·ntn dn!! .....
teri;l::I dll I ('�I( (Iço•..

!nfl!lIllIlHl .....'tS do ufa
ruo

C'vrrlIlH:'nfo dQ!! ouvi-
.

do�),
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