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- Ma.,.cos Konder deonte do imposto sobre o cGllital
III'-

·

. Um dos
.

mal�s' deCOlfJ!"tm-1 dos, aegocíos publicos, fez-se gerais, a sua actuação ad- berração fiscal no curso das se díscrlcioaaría. sem," íron- admtnístraüvo.
tes d� imp�a�t�ção do ,ri?��O observador. e�tudal1do, com- q_ui�iu a physlonornlà exacta transformações revoluciona- .teiras para o exereícío do po- E foi, pois, no acceso dos
l' <P. g im �. 1m, SBm ihllvl!<ila, parando; deduzmdo, aeompa- de ínterpretuçãe segura do rias. der, não haveria perder de debates, sacudindo a olhos e
a iacHid_ade' com �i:lle se mUI-1 nhande de perto, passo a pensamento catlrarínense.Não A projecção inconftmdinil vista, por uma possível de- a compreensões menos impar.

· típltcaram os :negadol"es, an- passo, � desenrolar da vida

I
é, assim, o politico quem es- de Marcos Konder, neste mo- formação apreendedora, a e- cíaís no julgamento, a des

tes II1e�mo.·." da �I1m.eira Ol.,a.rr
.. ,.ad;n

..

i.!li�tratiVai com índormí- mag
..
a a revívescencta duma mente, faz-se num ambiente ventualídade de rigorosa ré- pretençãc, a sinceridade e a

nada Ola' ave 1:)1011'01;1, symbo- da ansra de grandeza para pratica condemnada, que ha- vasto e superior, muito ao de f plica ao grito de protesto Ior- pureza de sua attítude, .que o
lo do desànoâ COfl1geID, trans- a sua terra.

.

via garroteado anteriormente, cima das competições em que mulado pela autorizada voz sr. Konder decidiu tudo ím
nmdandó,1 por' excepções la- .Não se lhe diria licito e tal mas o economista conscíen- deblatera o egoísmo e se

1
cathariuense. molar em beneflcro da causa

mifm,�veisl (i-fades do pario� vezperdoavel.emmaís de.uma cioso, agindo do posto que ahicham as gloriolas facets Estava em jôgo a restaura- sagrada, testíãcadora dosnos-
rama politico e,· mesmo, o círcunstancía diUicH, esoue- lhe commeteu a sua 'classe e incolores . . . ção duma providencia, a que sos fOfOS de clarívídencía e,_

. con�eito da grat�dâo peS'soa1.1
eer a situação.que não;L es- honrada e laboriosa. S;tú�:se na limI?ida, ampla I o sr. Mal'cos.Konder deu com- de cultura,' clamando, de den-

DIante dos trmplphadl)l"es colheu e aeceítou conforma- O orçamento estadual Sé) e pacífíca rebeldia, em que 1 bate sem tregoas, num largo tro da força invencível das
de ontem, como que se oblí- damente, para sair a campo, viu desfalcado duma das suas ú estudo e o talento se con- período da sua "lida publica, suas convicções: «Prefiro ser

�l.._Ji'} quou a visão das eoísas, de i agitando as velhas questões verbas subsldíartas mais ím- [ugam, manejando o gume Ii· até final e defínitíva víctoria. recolhido á Penitenciaria. do
,..." t sorte a, não raro, se desbrí-] de que se fez lidador, por es- portantes. Urgia supprír a i no do argumento írretorquí- O silencio, ahí, seria, a peior que me acovardar deaute du

darem ,os appet�te�, a poder IP�ritl} de defesa do patrirno- defficiencia da capacidade veI, porque nascido da pro- das derrotas, por, possi.llÍ�iza- ma clamorosa injustiça, dei
de varíados expedíentes,

ate\mo
commum. arrecadadora. E surgiu, 811-/ pría lição dos íactos � da ex. do o retrocesso, admlttír o xando de dizer, co:n Iranque

c�mparem ?e �inceridade pa- �as, licito ou. não, desde I tão, res�urecta-, a me.c!ida. fis-I períencía, como �ma,�onqu!S-1 �acrmcio dos mai� profun�()s za, o que penso sínceramen
tríotíca

..

a..p.WU!.�ha envenena. qUt;. em da�o íastaute, 6.:1-/' cal; extinct� por arbitraria e l ta mahenav�l da íntelligencia. m�eI'e8SeS cDIle�tl I:.'OS, retle- te ser acertado» !
.da, o desrespeito contumaz, I traram em rogo os interesses antt.economíoa como uma a-I Mas, na. YVrenC13 duma pha- ctidos no proprro apparelao I fia deter, sem duvida, cala-

� aggrossão sareasmíea e des- ." , , ,b

(do DO espirita governamental
pudorada, I � essa serena coragem, que vai

..lar:.� ;.�e���f�.r;� �gie:t�� Iii . B'. O' L: . J;' TIM.. B I: S' S � ANA·. L I ri �:V��;ei���r��ls��a��:i:ed�;�=
o que possuímos de mais re- \ i .. L L .f\ sa vigorosa, de eídída e in-
,pl'esentanvo em pensamento!

'

quebrantavel na sua eloquen-
"e acção, e u que' contamos I .

ACHrLLES BALSfNI ela argumentatíva, ao despren... em desvelado amôr e des- i . dimento da renuncia á pro-'.

prendímento recundo em!
. As noticias que nos têm nístrado foi um reboca- transatlantíco apparece ção - se agua lá não pria liberdade, húlocaustizada

·
],lossa reserva politico-admi-I, chegado; do phantastico dor hoHandês. E este, commandado e com as eae ao menos os palpi- por um legitimo ideaL
nisi.rativa. -

I incendio de. que roi vic- quando o viu sem gente ama.rras que \) prendiam tes formam um diluvio... E ha de ter, esse mesmo
E foí por isso, certamente, í' tima o "Atlantique", ape- tr-atou, immediatamente, ao rebocador alemão, Creiam, porém os lei- I espirita, defrontado pela fran-

que o sr. Marcos Konder não I: zar de muHas, não Iica- de garantir a posse. En- cortadas� tores que não citei a his- queza desas80mbrada do li-
poderia constituir um !3aso li i : ram bem pormenpriz9.- t.retanto, os dois primei- Agora, :no�Tribunal do torÍa do naviú ineeudia- der dos desejos catharinen-
:parte na especiê de Santo I.' das. 1'os marinheiros que ten- irIar, corre um formida- do, só pelo gosto da no- ses, meditado na belleza do
O!ncjo em que se Ilagella-.; Assim. é qUâ,si descü- tar-am a escalada, (miram vel processo, qUB julga:.. tida. E' que o incidente gp-sto, que se enquadra entre
l'aro dignidades e :reputações i nheeido O incidente veri- suifocados, quasi asphy- rá a po:;se do navio; reais com elle verificado está os que honram a principias,·

intangíveis. , II I Hcado quando o g.igan- xiad:)s pelo lumo, que se casco em ruínas que ou. em perIeita analogia com ennobrecendo uma geração
" �e?olbid? ..

á §ua
_

modesta teseo transatlantleo gau- desprendia. com gl'ande tra
. qualquer cousa. a nossa futura presiden- dedicad� e trabalhadora. nr:n-

a

..
CtlVldade CUthroel'Clal, :poz-se

I' lês, envolto em charnrnas intensidade, E foi ainda Entanto, do' "Atlanti- da da RepüliCa. ca venCIda ao golpe dos dIS-
a enxuto da t01"r'*C'nte impe- e fumo, p.eI"manec.eu 100- com grande cust<J que que" e do processo de A lei do mar que i'e. sabores, tl'ansitorios como as
tuosa surdida de todos os des- gas horas á .mercê das foram salvos. que está. sendo causa, guIou, ou pretende regu. proprias paixõés humanas,
vãos em que espumejavam! aguas. Atrás do rebocador hol- demos um relance de lar, a posse do navio si- nem quebrantada ou abatida

�, as ambições pessoais mallo- E' lei internacional, que landês apparecem outros, vista pelo que mais nos nistrado é, no <:I1S0, a nunca no seu devotamento
gradas, De politico e gllieiro I

I um navio ab'andonado e um norte-americano e um interessa - a futura pre- Constituinte. E u (,Atlan- patriotico.

-------------1' sem o respectivo com- alemão, que procuraram sidencia da Republica. tique,) é a pl'esidencia da ---------------

I�, $** Estamos numa cidade

I
mandante, sendo en00n- por todos os meios fazer De ha meses para cá, Republica, Restam, ainda naS Gr�des d�-.." ,de trab.alho. O movimento e.í
h"ado por qualquer em- o aprisionamento do bar- fem surgido, quasi que os rebocadores: - estes U uU UUl

ext-raordinario, com o vai- ba.l'�acão de qualquer na- co em chammas, No linai diariamente, hypotheses serão as correntes par-
'uem constante, ininterrupto, r ção, ficará como posse do corre-corre e pega- algumas vezes as mais tidarias. Penitenciaria
dos que, 'na preoctupação u- r da mesma. A questão é pega conseguiu o rebo- absurdas. apontando o Seguido o desenrolar
nica do ganha-pão diario, j segurar em primeiro 10- cador alemão prender suc�essor, não dictador, da primeira scena, tere-
nwvime'l1tam a cidaàe, • dan-II gar . , . dois cabos. Era a victo- do sr. Getulio Val'gaf:. mos, em nosso ambien-
do-lhe o aspecto duma coi. Do "Atlantique", se sa- ria e a posse! Do Norte do pais, tem te politico, primeiramen-
-meía. Não ha tempo para as I

be que nas horas em que :\Ias, na terra, o direi- vindo uma enchurrada te, asphyxia dos mais au-

palestras banaes, futets e ri- () incendio o envolveu to é lei que menos di- de palpites a respeito. dazes. Depois, corre-cor-
dicula$_ Opensamento ezclu-l inteiramente, .

não lieou reito tem. E eIs que, Enchurrada mesmo vio- 1:'e e pega-pega, e, annal, Estão sendo imp're8sas as
sivo é' trabalhar, adquü'ir e viva alma a bordo. Fugi- quando o novo proprie- lenta, porque até trouxe () canto 1e victoria da- I

ultimas T)(l.gifWS do [-i1)ro de
prosperar por meios que e- ram todos os que não tario já pavoneava a pos- a coniusão aqui para o queDe que segurou a Menezes Filho, que deverá ser

,

levam, ,digniricam e enalte- morreram . . . se do despojo, chega, num Sul, onde m1Jito futuro e- massa. posto á venda na semana
· c.ern. o homem. recommendan- Como era de esperar, afobamento inaudito, um leitor tem andado em Todavia, terminará as- prexi1na.
d()�() a logar de destaque. do navio incendiado, se rebocador francês, tra- brftnMS nuvens, não sa- sim a segunda scena? Reuniu, o jornali.8ta as i1n-
As tricas politicas, os me- foram a,chegando rebo- zendo a bordo o com- bendo em quem votar, ou Sim, terminará. Mas pressões colhidas na, Peniten.

:reriros não encontram quem cadores e outras embar- mandante que saira a.pós se deva, acompanhando que nâo appareça á u1- eiaria do Estado, quando ali
o� encampe:·. fieam em plano cações. Umas, com intui. . as ultimas medidas de o movimento geral. apre- tima hora algum com- se achava cump'l'indo senten-
abaixo. de zero. Empolgartte to de soecorrê-lo, .outras solução. Conversa edes· sentar-se como candída- mandante retardado, tra- ça por um: supposto delif:to
'verem-se, pela manhã, gru- tinham lá' seus tinE;... conversa� debates e mais to . . . zendo ma.3hados para de imprensa, sendo posto in-

•...�.. pos alegres e felizes de ope- Mas, a primeira que se debates, quando} repen- Para o Norte, este fa- cortar amarras • .. Do cammunieavel numa celta
, 'T,arias e operarias" em de-' apro)i.imou do navio si- tinaruente o desarvorado cto vale uma compensa- contrario, será duvidoso. destinada aos criminosos com-

manda' das fabricas.: Aq'iLi mu;ns, e recebendo o m,ais
tudQ se faz; tudo se proflu,z.

.._----------------------
grosseiro tratamento.

· Blumenr;t.u tem vida propria. S
.

Gl Não quiz o autor alterar
Fo

..
de_ ·Iab.a.steeer os mercados Frei Dionizio partiu e para C. N. Rio do ui I PharmaCla oria em nadaaspaginasescriptas" substítui-lo no coração do po- II.' .'''!'' mais exigentes e tom vanta-

vo de Belchior Alto �l'á Frei R b
- - áquelle tempo, e por e as se

,r gem.· Dia 2 lindo, realizou-se em
� Deverá realizar·se amanhã, ece em�s co�mumcaç�o pôde concluir das meditações

.';'_ Nós, da sul do Estado ficá- Belchior .Alto, uma solemni- Rodolpho. �
em Rio do Sul, um festival de haver SIdo extmcta a. nr- que. lhe trabalharam a espi-

· mos desolado.s.' entristecid
.. 0.s,

dade que bem demonstrou o promovido pelo Club Natttico II?-a aauJ� Onc��:mGfr�prleta- rito, da impressão que. lhe

I.C diante dauõerdadee:iuberan- eapil'itó mncero do povo da-j U. V. FlorianopoHs d'ali, em que será baptisada �a a �n·a7a !�Dl or!aLt�fu�- ficou na vida paredf's-e-mf?ia.
;r . quella locaUdade uma yole, realizando-se rega- � ol'ga lZ� a, SU 1 1-

com os detentos, martyrisa-�e �on�SfJfv.�plÇ., lnw,� Uque 'E' que o conh�cido e estí- O 10. Secretario da União tas de parceria com o Club çaG, nova fIrma, de '9ue f�- dos estupidamente e distan-
�:aç�!l� -t�'. .

e a am
ma�ó ;Frel móllizio; vigario �os y�r:jistas de Flori�nop.?- Nautico America., desta cida- ze� parte, como 8.00108 soU- ciados da -regeneração pela

F·-"lh > do sUl)'," 1 • ., lIlUl�? 'esl()rça�o daqueUa _!>�� 118 dlr�glU-�t)8 commulllcaçao de. darlOs, OE: ,srs..�aulo Oncken intensidade crescente do adio
1. o� -0:8 ,;:';i ,/Jl.��ae os rocl:na,Jez:as sua.s . despe.m- de haver SIdo eleita e em.no.s- A' no.ite, no Salão Br:at.tig,

e Walter SchellIng. a tudo no desamparo em qu.evossos l.rma Y.,(,a.q_u/t� .t.yascerr- d'"
.. -. - . .'

d
....

f' .

.
'.

. .

r
_

-
•

.

r. 'a ',c. ';rij",i ."' .•. .' as, enVIa o que 01 para En- sada a sua Dova directorw. havera'distribuição de pre- se Vlam.
mos para, vq a ,'l-f.""'I :c9m... seu C"Jl[O onde. -Qutro campo de � '. . . :. .

d m d 'mposto sobre ca Narra factos documenta
fraco

..

ou forte.·eb1Ui1i:.n.ente ,o.:...' .

"'1�'·"";k·.-' ...}: que .u.eou ass.lm const.ltu.lda. rolOS, seguIn o-se u .gran e I ,_.
.-

.

.....

t
... ,' ,l!? 'acçao se llle aure, COD) ar- P 'd t M 1. D t baile. Todos 08 festejos serão dos, cUa anecdotas do·presi-t01f!lt;lF·eBta P-� ttf},: ..

' ·flS_- gas hOÍ'Ízorités ãe tra.rralh9.! reSi. e� e'f �noe .,. '. ona. � abrilhantados pela banda �u- pital dia, historia a mise1'Ía quepettitàa �� q�e'l'�da,,:. _, ."E. Frei DiQmsi4. náó., q�Zld.a Luz, "'l�e, Adolpno ReIS, sical Si�W�l'dt_Irmão�. lá existia.
�QS, f()'ts, e ella

'..... .

ara ,détxar seu, quér$,�ó D,0t9 seI1l 1
.. Se(}reu:l'lO,. A.�hemar G-�r- Reina na villa visínha gran- Chamamos a attenção dos ·Quem. seguiu, através do

mfall."ve.lme�Gte..
() lo a

'd.ar�The,
.

u.ma feliz reCQ.illPan;.. \
ela da. Si.l'il�.' 2 sec

. .r.,,e.,tal'IO, de animação, devendo seguir �ot1tribuintes para o. edita! do no!iciario_ da �mp1'e1!sat a
que tem. d."re't�o.

_
� . ,sâ> 'Assim 'é qúé: �'ésté dia\. Kosmes Apóstoly; 1 .. tb.esou- desta cidade numerosas pes.lzmposto sobre o capdal. Que a «tna-crUelSl> do Jornaltsta ha

:nQs·ntP.•o�J....•sr:n:P�'. �t'laW
. .

.

uve missa cantada. e, cóm� reiro, José André da Costa Boas. qué vão participar das I Collectoria -Estadual está publi- de, sem d'lfvida� intm'essar-se
:jeml3 e, �n:m.ue'i', up .

.. _1 " 2' tl.e"'· u
�

Otl.'l· I'
. I d � f tI.. 9,olo seu [""1'0' tod" elle .,.. 't'51. (.'·m

'.

che aremo" à inet_{t ,
.. 0, f.!� ,gP:t�: . .'.

.'.
e LI. c.Q feIrO, ; lU 10 AS� brilhantes festas ali. '. cap o neSta o tEã. r" .

. w. , v'. lez ()
.o S� L

. ,g. � "'. nh l
' s a verdadeIra desnedi· bôa._ I Confor� neIle se lê, o praS0 cQm esp01�taneidade, em lin-

dos n.ossos.. :JUSiOS a te o§;:, j e Fre� ��ollizio, �ôí;a� ----------"""""----
para a apresentaçãa das deda. g-uagem sunples, sem· ambi�

H: M.
>

, ti.-maS 'p�avras. prqle� ---.--,......
---

.....--.- O ESTADO é o seu jornàl rações dos que estão . sujeitos I çõe_s a fOTOS de escriptor .

. �.�i'b\, ...,;_...................... .... f�" � Ig;f;ja.:, jl.tl:\'t,Q a, . PHlARMACIA 'DE PLANTA0 Diaritr sem ligaçõeg,politic�s� aO citadô . .imposto, terrnil.'lat:á a , 'Fem sfAo mn;u.m.eros os pe-r"'" , l?aroe
.

li rodeado ' "'" . ..' ,;Cc cozn:;'�',ampla eii'�U1ação em '28 do corrente, seado. mu:ltado$ d:idos•.que eheqam ,4 nossafERMENto 'RÍfDfIROS ''âã�i" tidão. (je ia: Estará d'e' 'pla�tã�. âni�nhã, San� Catharina. Eaçao s�u 'em 25% so.breo valllf 40, mes" gmill1WUJri.4e 'remessa de exem�
Fo�m tO'cant.es as a Pllarmacia Glori��; á .

rua pedida (fe aSBlgn,afura hoje mo e lançamento à. revelia, os plares, os quais serão atten
". Ê de' lllUltoR',olho's 15 de NóvélnhrÓ� défro1ite ao mesfuo; á Caixa· Postal 139, que não C!presentarem a respec� didos, t(:tnto esteja concluida

:l���ilIl.�s . . .

.

.
Hotel B?a-'{'ista.. ." -; Flodanopzyli'S� Uva declaração até aqueUa data. a impressão do' liVTG.

Vai apparecer breve o

livro de Menezes filho

o Melhol� Pàrà·r�dd.� os
ces, Bolos, Pâes;c É�é. .

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Fornece reíeicões a domicilo
Quartos confortaveis .

ASSEIO - ORDEM _. PR::t:STt:ZA
Banhos quentes e frios

ALbliOÇO 2$oôo JANTAR 1$500
estabelecimento. padaria excellente

mente Installada

L.. STROBEL
Travessa 4 de fevereiro - BUJ1\\ENA.U

Cavaquinhos
e toda sorte de Instrumêntos de corda

fJ"p).j·n.,') A TY1,c..'11.)1J",'l .�J�\_ l__._j.(l '-_ l_l ... \_l, '-�_!l(�

exposicào de 1 �J�6.
r�l"r'r" ie l'II"P"'1iv- p') '-"V,)(,,; �,;:.-. I'.'�,".'
"-' �Ll 1.'1..,,_ ,... ,,�1! � r i c : C-\...1- j ...... ;f�tJ..,_l _

.-=�L�=_

Rua São Paulo, n. 13

, Transporte de pà3sageiros e encomendas.
Partida de BLU�1EKAr -- Segundas - Quartas e

Sextas ás 12 horas.
de FLORIANOPOLlS - Terças
tas e Sabbados ás 2>, horas,

t�����;�:í�:?�;Sfl������,��'B
1:".:Ii 8:P� ��.i;,B��)� Se�E� l\flilltla ...

jI.��.9 �e B_eI�tr��d(� __ .i�;r�B"·
tle f:I.{::·:r,Q,8s·,p !leY�sm �B �;<e

ill311a ;r.- t-:) ]d[,m1}
Ouin- '\

..

2'!n,d-lt {�íê 1h.iIlli��f€;�-:. �i�� S:-:
i�IrlEt Jt;, nfto (tf:!�iriV!lt�

e fi;u> P�r�ni�

c:;:,
......... prcdec

Quer fazer

Quer
Depositaria de

fiação e tecelagem

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC



era dt'ogas e espeeialidades na-

cionaes
�

� €xtl'angeiK'as
'

Mediicc:unentos Au'or.us'Ucoss HomeG�a.,
i:ilc@s e Biochif$l}icos..

,

Sortimento cúMplete
_..... mtc

de artefactos de borracha., Per

rumarias, Sabtdetes. artigos de

hygieue etc.
.

.

. .' .,

'Vendas ar varejo .� atacado

Im:portaç:ão ,directa. por isto

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Vai la:�r :; mt;�jfesto I· Dr. Etm�ndD da Luz _Pinto .....
y··,:;:promovida".:p�iQ· Syndíeato dente. os srs. Carlos Schroe- I

«O DUl», de 'Cu:rilyba, em .ma edição de ontem, d�z

.><Agricola de
'.'

Blumenau, eíte- der c B€'l'thold Scllosslann. . /. Destacaâss membros do Pal'l'ido Repubiirano ca- q1!:e o governo promSoT'io nam�o'U. para exe:ce'7" as, _ffine-
ctueu-se no dia 29 de janéi- como secretario, Ó si:: Otto

.

)f�arinense vão tançc» um manifesto, conoitanâo os çoes de Procurador da República no Pa'N1.1W o sr. dt', . Ed-

ro, ás J5 .hoeaa, no, Hotel Stange, como primeiro e se-I 'Seus correliqumarios ao atistameruo. Imundo da Luz Pint'Ot, ee-üeimtaâo federa.I '{.,or este Estado'

Hardt, de .Indayal, uma reu- gundo íhesoureíro, oss srs,
.

Embora não se ienhr ainda reorçanizaâo. em to· Occupc-se, a proposito. da
nião de' representantes .da Emi1 Hoffmann e Harmann das as suas commissões, nem'trabalhado o seu novaI

I r:.lflltalidade_ Cli.'I"i;ió Que prolifé-
Iá\'-QUra e pecuaría, do com- Brandes. e como. membros requuunento, o que serâ feito proximamente, o P. R. C. .

H!. no Brasil e po.'I'Q a. qual a
. <m71''g��. e da índustría, afim technícos os srs. Gerhard HH- 'vai preparar-se, decididamente, paro. o primeiro pré- 1 .'I'imples condição de se haver

.d� dehhel'arem sobre' a rea- debrand e
. August Hoeltge- lio eleitoral, confiando na lealdade, no patriotismo e sido partidario da situação de-

��ização proxima de" um cer- baun. Mais tarde se organíza- na tirmeza dos seus partuiarios, posta, é interdiçõe, mczimo pa-
.ltame pecuarío no munícípio rão outras eommíssões, co- Isso, o que ouvimos dum dos seus membros. E ra o erercieio de toda e cual-
;/ de Blumenau. mo de recepção, de transpor- não podemos deixar de louvar todos os estorços que quer actiridade.

� ...

p"'ellayam.;se presentes, do tes, de finanças etc. se façam com o,sentido superior de dar-se ao povo. 'I A ser confirmada a noticia,
.

S' d'
.

t A'" I' em definitivo, o direito de votar pó?' si, como e em I �
,

II d t.

yn ica o.'
. gnco a, o presi- Na-o'

.

sera
....

o admtttídossenãG"
aorma, e a uem emons rQ.1· o

dente sr. Rodolphó Kleíne e
. quem quuer, inspiraâo, por sua »ez, na sua propria apreço em que são ttâcs o es-

Q gerente sr. G. Arthur Koe- animoais.dignos de exposicão'l vontade e nas suas ansias de engmndecimellto. forço e a inteUigenc'ia do cCn"
hler, Este ultimo presidiu a

Afim de fazerem essa esco-] ierraneo illustre no campo tui-

rêuníão e discorreu sobre o lha foram nomeados para 08
24 HORAS

. Promotol"'ia Pubtica
l

rersario, e seruirti, ainda uma

objectivo da mesma: a realí- díversos dístríctos dos. dois 'fez, para quebrar (JS dentes á

zaçâo de uma exposiçãomu- muníeípíos os necessarfos pe- Pelo presente edital convido I maled2.·cenda com que a d.iffU.saateípal de gado. .Salientou o ritos, cujo numero ainda po- O rormidavel acervo de dra- aos abaixo nomeados, a virem mentalidade de inspecteria-de-
sr.: 'Koehler, que' Blúmenau dera ser augmentado. Esses mas, de romances, de aven-: dentro do prazo de sessenta I quarteirão, summaria e leoiano:
não poderia festejar melhor peritos deverão não ao e8CO� turas que se círcumsereve dias (60) pagar os impostos' nos seus julgamentos, não 'se

o etncoentenarío da sua auto- lher os animais de valor' ex- entre os muros das grandes devidos á fazenda Estadual. p eja de GfJfJ1'edir as personalidades de leaitimo »aior
,

�
nomía municipal do que com positivo, como ainda íazere .metropoles de hoje; o que a José Amaro Correa, Gotlob O talento, a lealdade e a tumorobitidaâe (e 'Luz Pinto

,

a organização de um certa- propaganda junto aosproprie- maior parte das vezes se re- Anton, Jose Bornhausen, Irineu estão, emretonio.a coberto dos botezinho« torpes, e 08(a(;[0:..

me, pecuario,. abrangendo to- taríos desse gado. A assem- presenta á volta de nós sem Gonzaga, Viuva Oermano Stru- aM andO'l1i demonstrando que, em lodo:! os ,çecto.res di; 'o-
I

•

N bléa resolveu ainda entregar que os nossos olhos e s'entl'- Ed d D d Alb
.. -

1'../'
•

1
.

d
.. �

<da a zona do
.

tajahy-assu. a ve, gar oura o, erio IP'UiWO lUu .zea nac1.Onal, el e é am a () espu'ito
. Crrühante r'

lavoura e na pecuaria resi. ao sr. Richard Marmein, de -dos lhes percebam 3S scenas R!iwac.n, Artnur Hoes�hel, Clau-I e o ca'l'ucter Tecto. que i'impi5em s?pnpathia e admimçdo
dem, desde os seus primor- de Ne.u-Berlin, a ta!efa de eis guallto se noS apresenta, d. 10 campo.s, fredem:o SChu-j sem reseH'Gs, espo.ntaneas, (rancos e justas,· '.

dios as bases da economia supermtender o serVIço do� em «24 HOrah)} a f'splendida. mann, Alfredo Kostecke, Curt
.

- ..

blumenauel1se, e justamente diversos peritos, <1eliberando pfoducção da Paramount que K:amer, Frederico

sChelegel'1 SOCIAIS V'IDA ESPORTnos tempos de crise grave, juntamente e definitivamente veremos amanhã em .2 ses- ViUV3 Guilherme Ooebel, Peter
.

í '.

.

'IVAcomo os de agora, não se de- com elles sobre os animai.s a sões no Cinema Bilsch. ForsieT, Henrique frev !unior I II
.

.

veria perder o animo, mas admittir no certame. Assim {(24 Horas;,) exprime o pra- Leopoldo Voigt, jacob� Kíierner: ANNIVE:RSARiO'
,

fazer esforços dobrados em haverá a maxima garantia de 60 dt: tempo em que tudo" �e. Cornelill� Jansen, lngo Bach- Passará selruuda-feira, !) do'� cor-!
beneficio do fartalecim� nto que somente concorrerão á passa, o espaço que

n. led�la 1 mano, Rleardo Harding, Alvin rente. a datã anniversaria do nosso

10 JOGO DE A l'vfANH �

dessa economia. E o meio exposição animais !.ode valor E'ntre as onze horas da nOIte Nunrich, Espolio de Guilherme prezado amigo sr, A. Gomes de..!i ...,.1 �.!. ih.

mais adequado para tal Um comprovado. de um
.

jantar que reune á Ooebel João furmann E;p 1'0
Carvalho F!lho. viajante õo Correio

. .

t t volta da illesa de um ricaço d" Dr' Lauro "\ 11' 'p °dl do §.ul. de Laguna. ora no none I Realizar·se-à amanhã no campo
SerIa, cer aIDen e, uma. expo- Tambem se tratou da esco. ' v. !'1 ue er. e TO do 1:.stado I'"
sição de gado, e o logar mais lha dos juizes. O sr. Hild. _

a sociedade mal sortida, e ás Curiardi, Paulo Benta Cardoso' I
do «BraSil,,, um .er.c.ondro amis-

proprio pata essa exposição brand pediu que o exc,ussas-
onze horas da lloite seguinte, Rodolpho Testscnet, Teo Ladian� , VISITAS ! i�:O entre o primeIro. qua_51ro

a séde, dt) districto de Inda- sem de tUJar parte no jul- q.uando amanh�s, esposas. IDo- oi, Herbet Hambumeier. Alberlo
I

-17 ",' -' 1 " ;.. -I «:k::>te, com. alg.um2.s mO�I.fKaçO�St
"'

.. a.1 ...
'..Il.,ue é. o.' cen.tro d.a anti- d

rIdos recobram a. sua maSCà- Blanck Frederico S...Lneoer· onDt:mr�;;r:s"'�r�? �f? :,l;�'01!-l1O:, e o combll1
..
a<Jo MarctliO Oms

" l.. 'i gamento, para não !:ler is- d
-

U'd d .

' ,-II
" oe • ..., !Sr',H ,aliO ,,,.:tign ..:.:.,, la!>1'1- .. ! M lle� d ii"" .

gazona colonialdeBlumenau. trahido das suas funcções de
ra e respeitab I a � que, HenrIque Petermann. Henrique cante de artl.st!Cos mstrumeatos del'" �a�ro ue " e al�n.r.

Depois dessa explanação dir-ector da exposição e as- por, tantas horas. deIxaram ReH, José Scnadt, OUo Weig-- corda nesta cidade, ! "O Jogo pw.mette s�r m(�res:
do sr. Koehler, discutiu a as- sim não sofirer o trabalho a

cahlf.
. .

mann, Ricardo Sandwer, Erwin
-

. '.

I s",nte e, puf asso, nao de!xar�
sembléa O

.

assum·pto e résol- seu carcro. Foram escolhidos
No desempenho sobresaem Minter Walter Michel<: W·W Receb�TI?os. CO� prazer. a

• VISItai de leyar ao campo do verdade;�

veu
_

unanimemente 8, organi� juizes:s seguintes pessoas:
Clive Broo�, Miri�m Hopkins, Nietscile, Gramlich Blei;her. AI� �� ��B��a����y���a��ég:bf:��:)Çe�� 1 r�� c�mpr,�ã(l catba,}ne�se. um

z.açao. do cert!1me propost?, I para gado. V3ccum e suino: �ay F!'auClS e Lleorge Bar- �e.rio Spredemann, Alfre.do Bra- cu}o, s!,fl'iço percorre I) norte -

ca_l·g�.::n,.!e ;l.u.me.!f".D>
de .OfL

....
d

..

ores

....�lCa�d? .decedldo que os do,s os srs. JulIo Bovpré _ Gran-
b�er. ttg, A!wlfi Hardf, Augusfo Beims tharm",nse.

. ,'o ,. ,,, ...

.

m.umcI.plOs., de
. Blumen.au. e J'a Madre -.Tubara-o, e Fran. Carlos Ziegler, Catharina Hem- -., . �vÇ\')f..Jil:<f.k"'*"\":,:,«:;$.J"':<:{'<k�':}'�$:\'(:f'(?:.

R d S I d' Ed d f
' Deu-nos o prazer dE' sua VISita o I '.i.' As Tc' . ,'fi ....

•
.

10 o· u, serIam CODSi e- cisco Schaffer de Curitvba' D à ai 19 ..,,:- mer, mun o e rplmundo sr, E'waido Koscilei directOl"_n"cq . .,n-1 'i(: t. _ cosse"f'. 8(�nchl- ;:i:; �:y

d
.. �- ,.l. � 1 l rorogo O O I --: H G

. .. o--.u- ..... -- d. ,:;.:;> ons lpaçCe:S e-+-"

1'a. os uma 80 r,egmo eCOD?- dr. ?,homa� Woods e .dr. Ne- a�lsm:�n, �rmano Zwi�ker, te �,o �aneo d� Cred��i) ,Pop�lar e ;� C",t"rrhos �UirnGnares �
mlC� _para ,08 fms dessa. ex- meslO Cun.J.a, de Floflanopo- t t O�lllH'" n�e RemoIdo, Hennque AgIlc�la de Bel!a Al�l�,nça•. R.o do I·ii'- desapparecem com o �.
pOSlçaO. li oram marcados, Ue, e o sr. Secretario do Con- Qmen O Selbt. Joao �ohse, Jose Baro", â�:�:e[��l��fra�eu ell�eJO Oi? ag!il.-

'} � .....�, VINHO CREOSOTADO �
c?mo... datas do �ertarn�, 08 I sulado de Blumenau, Ema- I LeopOldo Woltmann, Os:waldo . 1; ��I .do Pila:rr. Ch'm �
dl�S ( e 8 de maIO, d�\ endo nueI Brandt. Para o gado ca- , _ .

! Pahl, O to Karsfen. RemoIdo João lVIedeiros .!f l':".:.?;�· JUAD DA SILVA SILnmA *.
o Julgame�to. s�r ieIt.o. na val1ar recaiu a escolha no

As elelçoes proxunas loahlhe. Rodolpho Rohweder. � I'�I, V.e::P..Dl'OEIRO.....Io.·�.'iCO�.�espera,. <!!a.6. Sao admIttldos sr. dr. W. Taggesel1. de La-
'.

Rodo1ph? Rudge, ROd(\lT?ho SeI, I ��gre;so,u ;;;�� di�s_. do�Rio de Ja-' �"'t·l.' p "",,,,",,,,,�:;:r.,:��:::���*,,.JL .,..,.."v....•........a exposlçao. gado vaccum, ges e para 01': aallinaceos O chefe do !lovemo proVISO- 10, SO('ledade de Mmeração I �eldr . .?':�de �e acha\ a €.'d ,trat&me�- . . 'dR

cav !lar suino e gal1'naco'
UI'!>..'.

f'
i C th

.

Ltd' 'VI

I
LO e ::;3u P, o nosso llistmDt .... amí-

�
a. '. _1 e�. no. sr: 'Yolgang A1tenburg, de i no asslgnou qumta- {'I.a, entre! a a:mense " "

a. .... alter go sr. Joli.o .:Medeiros, propri�taI"io "" , .

o� anJ.m�ls que �Qncorrem a JOlfi'VlHe. \ outro:-, um decreto prorogando i Sc��elder. W,lll Hausmann, da PharmB.cm Central, d!:sta cidade. A�SUCAR DE BAUNiLHA
eXP?Slçao. deverao ser �wn- . I até o dia 25 do corrente. anno) WIIll �aneso, Alberto Ravache, I 1 IL'I �n�n).f"lI�

dU�;tdos. para o l?cal . at� a
i Tour?s de m�ls de um a_?-, o prazo para o encerramento i Bernadmo Pamplor;a, Carlos! na Di:'�R . " .! lnLiULU\U<3

,

nOl�e de sexta-fel.Ta, dIa:,) de' no d_e .Idade sO�'l:e?te serao I do alistamento eleitor;.,1 para as: Klol2., Freder;'co Ku:r.erich, Fre_:1nE LI OS Backruher, Lmd!
'.

'.

maro; Para os chstrictoN de,l adIDlttldos, se
.

tIverem ,uma I proximas eleiçôes da Constituin- i derico S�hml.lr, Germano Bie.1 VaniHinzucker i Especmhdade para doces. SOf-
serra acima seria esse prazo 1 argola nasal. Ess:::. devera ser i te. j giol!. Germano Mantau. Oiru!at I i etes, etc.
dilatado até. a ffi,:uhã do dia: collocada ao m�n,?s oito d,ias I O mesmo decreto autoriza o i &: Cio, O,ustavo Kranm. Henri-I
6.,.sabbado,. depOIS da ch�

..

ga-.j
antes da

e�p�s.lfi;iO! serv!ço I ministerío da Justiça a. entrar i ql!e Oercken,' H�nriqtle Tnenjes, I'do do. treD?-, º praso ultI,mo I d�o que a �:hrevçao d� certa- em entend,men t.os com os gO-1 Hmsch & C.la., Hubt:rto Hum-,
para:l�scrlpçao dos eX1?osl�o-l n�� podera encarregaI-se me- vemos dos Eslados, no sentido' pert, JoaqUIm B. SIlVa, Jorge 1
res i01 assentado prOVlS�rl.a- i dIante pagamento razoavel. de se adoptarem quaisquer provi-j Kumel, Jose Gaioso NeVes, Jo.1

'

Imposto de Industrias e Profissões
mente; para sabbado, dIa 8) M Depois de

.

uma a,llocuçãO dencias julgadas necessarias pa- se Julianelli, Klaus Klinger.
1

De ordem do Sr C .

t dR' � E
.

d
.

� .

de abrIL·.
.

I nnal do presldente, dlSSolv€;u" ia a re'iHzação das eleicões da I Blumenau, 26 de Janeiro 1930. de tomo p·ublico �ar� o o�� o?e ,e era�::> t �fa uae: I.1fS,a cl�a-
Para tratar lmmediatamen- i se a reunião com os 'votos Constituinte, a 3 de miio pro. \ Ver niaud Wanderl

' du'. ' ;' li
',;.Clmen? e o os os mte!'essaIJ?s

te dos neccesf;aI'Íos trabalhos I de que a projectllda éxposi- ximo. P
g

� P bF
ey, que.

_

lante 0_ cor.ent� �es d.... fevereiro, em tOdO:> os �Ias; utels,
preliminares, roi constituida: ção municipal de gado seja

romolor li .CO. �e Pdo�ede ne::>t� Cole,ona. � :ffi todas as Agefl.clas FISC3!S de

uma commiFsão central, que! portadora de novos I umos e ��__..._.,�_______
en � Estadu,�ls _dO Mnn!ClpIO, a �ob!ança do Imposto de In-

á d .co.m..fi....
.

.

d 1.
'.

•

.

l� d
.

..
. {.:

:;:,:::':'�.:�� dus1nas

e.. Protls50es., reiat.IVo ao ppmetro semestre. do co-rente
operar

.

e '. um aCC.�I· o: p�omlssor�s resu Ia os para : =i exercicio.
.
..

.

1

com a dlrectofla do SyndICa-; a .economIa blumenauense. e:

C- B h':
1 ., o·s ._.. , . .; t

toAgl'icola. Foram �(Jclama- i para a melhor debellação � 10'em 'use' � I
•

s rs., C_?"h lb��n.l�:._q�e deixarem de sahs�aser o p�ga- �

ElOS. par� essa co.mm.:ssão, co._! das di.mculdades que a. rnes- 1: .

.

.. :f men.ooje;- si.!�:'><; c�nt, IbUl\.oe.:: _dentro dO. pra",o ,aC!rna_ d�{ermma-
..

:mo preSIdente e vlce-presi- I ma atravessa neste momento.�:. . :
do, p erao ta,e! o nos me::>f:, �e março e abnl aüesc3dos de

�:
. � : uma multa de 10 e 20% respehvamente.

; DOMI�GO 5 d.e fevereiro DOMINGO �� . E::ccedido est�s-prasos, serãó utraidâs as certidões de Di-
: d vlda-Atl_V� � remetidas a Promotoria publica da Comarca,.' afim
fE

2 sesEões: ás 5 e ás 9 hcras da noite.
�� �fg���r u'llclada a cobrança executiva de acordo com as leis em.t;:l.-f· Um programma de foIego ! ! '1

!� 1. �l reiro ��lf���� de Rendas Estaduais

de. Blumenau.·l de feve,.r:

!.�. PARAMOUNT JORNAL - reportngens in- :.� O Escrivão,.Elpídão Uma; �;

t ternacionaes.
2.

Bailada de amor e ira Engraçadíssi-
mos desenhos animados

.
Domingo - 5 de Fevereiro - Domingo

C I. V e B r o'o k as 3 horas da tarde, nos.terrenos �{) sr. Walter Probst

MARIAM I1(?PKINS - a in{>s.:jueciveI Prince- Baptismo de Yole - Regatas, etc,
za Anna do filnl.(cTenente SeductOf» e a lindamorena

15 horas - baptismo da Yo!<e
15,30 horas - inicio das rega.tas.kAY FRANCIS em Oi: : ; 1. pareo r

I 2 4 H O RASI.! C. 11. Amene. x c, N. YP��;!:.. II
: .... C. N, America· x C. ri. Rio do SuH e YI)urat!lga

I �..
,.• Apenas os ponteiros. dilo duas ,yoltaa sobre o seu ; 17 horas - corridas de canoas .

•

quadrante .e ,'Uma vida inteira é descripta. .

'. i 17,30 horas - nataçãO e tiiVe,sos ';'0,
�

.. O fi�fu que inau�r{)u. com retUDlbante Sucesso as nO-

..

�
. vas mstallações 'do Cinema «Alliambra» de São Paulo: lf

A' noit�t no s!Ü�o Brattig, distribuição dos ��
i�

.

(UT1I1DI'S· A' tarde: 2$500 � 1$500' e $�OO rs' .!: Ab'Ih t áPre;nlOS e grande BAILE =1' •.-

...: n Da " • A' �oite: 2$800 _ 2$500' e 1$500
.

: f�
rI an ar os estejoa a. banda musical Slewert IrDrl.ão6 �i' ",.

1 : .:::.;.:� :: .. :;...�:;.::,:;:.::;:;.:;�::.:::;:.;y.-.:::.:,:;..••::.:.:�:.::;:;b 6::.,:.:;� : � COMMISSÃO �f 'T
�� �._w _ _��:;.:;.-;;,:_";;.;::;:;:: ...4.::�

Exposjção municipal de gado

Coletoria de Rendas Estaduais de Blomenau

Coletoria de Rendas Estaduais de Blumenau
EDITAL

Imposto sobre o Capilal

3.

Club Nautico Rio do Sul

De ordem do sr. ColetoI' das Rendas Estaduais desta
Cida.de.. laço. Ilublico, para conh�dment() 'düs interessados
que, tendo o Decreto D. 16 de 29 de dezembro de 1932,
creado o imposto de CAPITAL,' que incide sobre os capi
tais aplicados na industria, no comercitfe emprestünos, -se
receberá nesta Coletoria e, em todos as Agencias Fiscais
Estaduais do Munieipiu, em todos os dias, uteis, até o dia
28 de fevereiro p. vindouro; deciarações, por escrito, do
capital dos que, nos termos do decreto acirna, referido, fi
cam sujf:itos ao pag�1l1ento do imposto mencionado.

Todo contribuinte suje:to a esse imposto; que no prazo
. ·a(gma estipulado, não apresentar a sua deeI(l:�a.ção, incor

rerá na multa de 25 'I. sobre o valor do llnPQsto, multa
essa, nunca inferior á 4(}$OOO, ficando ainda �lljE"ito o res

,: ;- pétiyo , lançamento a sua l'evelia, conforme é do artigo 6'
> do reteridÓ decreto. --:-

'

> '. . .....•.
y ,Gonsidera.se frauduleritl;l, a declaração que con

,tiyer<inexatidão contra o fISc�t�upeI'i{)r a 20'/;, ficàndo o
; . �()1J,�lpuinte sujeito ao pagaIDe�to d.a diferença dê, i�pos-

;,;�o.d.eC:p:t'l'énte dasQuegação. �t:,à m'AIta .de 50'/., sobre.·o
'im.'p(I.s�(r.ieal. (art· 8· tIo mesmo. d�Cfet()J •

.. '.

CQlétoria dê Rendas E9taduai�de· "Blume:Qau,
de Janeiro de 1933,'

.

.

. �.,.' '.

(ass.) E. Limá.
.

. Escrivão

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC


