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Bugre OBDULIO BJ\RTHE
Em nota fornecida á assassinado - ==� ----;;:"7'w :--.::='�''''::'�

imprensa, o gabinete da Os nossos confrades de «A Menezes Filho occup ou-se, I delín lhe reserva' dias amar-

As revelações feitas pelo na t�rra em que tudo é gran-:
Interventoría neste Esta- Patri a», de Floríauopolis, pu- nesta folha, ha poucos dias, g:(lS ta crueís. .

81'_ Franklin Roosevelt, e que de e original, as vulgares de-
do aí'firma que no seu re- blicaram, em sua edição de sob o títuío «O nefando crt- As díctaduras são epheme-

nos chegam pelo radio, são clarações di) novo presideu- gresso do sul-catharinen- 4 do corrente, uma noticia em me», do caso referente ao a ras, na America do Sul ellas

de modo fi pasmar o mais te, que sé diriam saídas da se, onde se encontra em que tratavam do assassinato, cademico Obdullo Barth€, de vêm cahíudo uma a uma, tem

íneredulo tupiniquim...
.

bocca dum politico brasileiro.
visita aos municipios; a- I no Posto Duque de Caxias, que os leitores já têm scíen- a duração das rosas de Ma-

Sempre tivemos os Estados Pára nós, quem dizia Ame-
fim de examinar-lhes as

I deste município, dum índio já cía, lherbe ...

Unidos na. conta duma como rica do Norte, suggeria logo
necessidades, o sr. ma- civilizado. A respeito, recebemos uma Ruy, que tambem penou

cavernade 'sesamo.vcom uma a imagem. duma imensa barra [or Ruy Zobaran segulré I A esse proposíto o rev. Frei attenciosa carta do sr. dr: no deserto moral do exílio

fortuna amultiplicar-se verti- de ouro encravada entre (I
para, o Rio, a tratar dcs

II
Modestíno Schering telegra- Ivo Guilhon, promotor publí - dizia:·'Aquelles que exerce�

ginosamente, com a rapidez Pacüíco e o Attantico e o
seus negocios partícula- phou á Chefia de Policia, 80- clico de Lages, que nos oIre- a tyrania, a historia não eon-

do pensamento, e com a .8e- Canadã e. o Mexíco,
res, licitando a abertura de rígo- receu o artigo que segue, cede o beneficio do esqueci-

g�rançá de toda aquella ri- O sr: Roosevelt, com duas
Os boatos se estão as-

I
rORO inquerito. publicado na imprensa de Cu- monto, e nunca ouvi �dlz('r

gída mechanica que transíór- Jtffirmaçõl:}s, põe os Estados sanhando,
.

novamente, a Tivemos opportunídade de, rityba, quando da passagem que as nações arruinadas pe-

ma os homens, tornando-os Unidos ao nível do Brasil. quererem sentir nisso um ante-ontem, falar ao sr, dr. ali do jovem estudante pa- lo despotismo perdessem
quasemachinais, na Inacção dissipa â nossa embevecída arzinho politico,' ! Claribalte Galvão, chefe de raguayo: com. a .

morte dos déspotas,

elo seu trabalho ei não raro, tllusão, como se nos díssés-
E' possível que o di-

I Policia, que regressou daquel- Orador fluente, vibrante, o direito de responsabílizal-

do proprío espmto." . se '. -,- «isto, por aqui, é a
gno delegado do gover- le posto, onde foi instaurar o cheio de enthusíamo. os".

'. Víctoríosa na guerra ultt- mesma porlríqueíra» . , .

no, troque, pntrc os que- I ínqueríto pedido. Qu�nelo não arrebata, com- As palavras de Barthe, não
ma, em que mobtüzou a sua As suas declarações, .com

fazeres dos seus negoci- S. s. estava almossando no
move. perdoam os algozes, tem o

economia, ôlIpprin.do os a�li�- O' provocarem espanto, são
os; algumas impressões Hotel Holetz, e promptífícou- Sua palavra ora

ú

venda- poder do logo, ellas parecem

dos de homens e. materíaís de molde a Impôr-nos um
sobre a politica em .ge- se a attender-nos, com toda vai que decépa os trOlH:OS se- que vem sopradas pelos ven-

�e guerra, a AmerICa 4? NOT,. grãozinho de meditação, ra-
ral, e mesmo a. regional. a gentileza. eulares, numa rajada impe- tos quentes do Chaco, onde

..e Ílro�, o unelhor parndo da pida que seja, mas sutlíelen-
Verdade é que a vo- Estivera no Posto de Ham- tuose, ora é a brisa meiga os seus irmãos de ideal, es-

sa?gue-u'a .derramada e das te para, através, da conelu-
zíuha popular quer tam- monía, acompanhado do sr. que passa sussurrando 111an- tudantes como elle, amargam

rumas Iu.megantes. . são formulada, extrairmos a
bem enchérgar nos «no- Edgar Carneiro, representan. samente. a dor da solidão, naquella

F�Z-Se(i credor por excellen- lição experiente que encerra.
gocios particulares» um te do Mínísterío do Trabalho Bacharelando da Uníversí- planície deserta, carregada de

c:a; tendorresas �o �eu cofre O presideute Franklin de.
discreto pretexto para o

•
e do sr. Vtctorino Braga, es-

dade de Assumpção. elle eu- sol, amaldiçoada pela nature-

as poteucias m�ls lm.portau-:, nunclou, francamente, que, a
trato de varíos assuntos, i crivão do crime. car�a a .alma de uma raça, za e 0!lde ::s .

vistas alarga-
tes do",veíuo.contínente, As re- continuar como ia isto é a

inclusive politicos.Aliás, II Disse-nos o ilh:stre chefe entrIsteclda pela crueldade das ate o ínüntto, parecem

p<!ra\'o�s d� . �uerra Co!�st.itui- não se tomarem p;oviden�ias o sr, Assis Brasil [à ia- de Policia que não havia cu-
de um díctader, que apunhala encontrar o ceu com a terra.

ram u';lla dlV�d3: 9ue orlgmou administrativas de caracter
zia assim. . .

II dave� nenhum enterrad� es-
os anceios da juventude, Sé- ElIe, vibrante e impetuoso.

nova figura._lZoht�?a D:0 cen" urgente, os Estados Unidos
Mas, (a pergunta vem condldo. O eorpo do mdio pultando o proprio corpo da franco e sicero, é o represeu-

80 das
..
questoes Ja eXIstentes. soffreriam um desastre ine. aqui a foiçada perfeita foi regularmente enterrado no Patl'ia. tante mais avançado do es-

. D.�.mn lado, pretendia-se vitave1. Estavam caminhando
de opportunidade), que é cemiterío local, do que se la- Embaixador das energias pirito Universitario na Ameri-

mutihzar pO.f completo a .Ale- rapidamente para a bancar. que têm os commelltado- vrou auto. moças, Obdulio Bartbe, esse· CP.. e pússue a fortuna no pen-

manha venCl�a, escarneCida e rota, foi a sua categorica af-
res a ver com isso? Accrcscentc,u não poder a- magico da _palavra, trouxo saID;e�to e no sentimento.

esmagada. Nao �astava a pe�- fi,rmação,'
Nós, de nossa parter fa- deautar tratar-se dum crime com el!e a alma do Paraguay, E lmmellsa a satisfacão e

.

d?- .do �e,u formHlayel p.re�tI-, Tal qual como o Brasil: á I zemos votos para que o porquanto não se havia pro� para dizer que esse pe- profunda admiração, que tive-

g�o pobtwo-guerre.iro; �ra I!l� beira do abysmo.
sr. major Ruy Zobaran cedido ao exame devido ao queno Estado, que nós só I

ram os estudantes do Paraná.

?lSpens�vel reE-uzda, talve:;, A origem do retrocesso es.,.
realize fe!iz viagem, não ex,cessivo calor' reinante, o cúnhe�emos atravér, da Geo- ao OUV!I" Obdulio Bax:tlle, na

a uma. (,�pre�sao ,.geo�raphl- tava na politica orçamenta-
esquecendo uma palavri- I que s.e iria fazer agora.' g:aphla, ell(.,.�avado no cora- sua �Iltlma c.on}erenCla sobre

ca de mfima Import.ancra, cre- ria seri-uida ao. que se sabe
. nha lá sobre certas coi- Para isso. já havia convi- çao da. AmerlCa do Sul, não os dwt:=tdores ao Paraguay e

�ndo-lhe toda a sorte .de dH- com leIicit� vultosos e cres: sinhas cl'aqui, faltinhas dado para perito um rr..edico e o PaI,z das le�das e das Arg�ntllla. .

fwuldades ao reergmmento, centes.
gritantes,"::_ o prolonga- resídente em Hammonia es-I fadas. e um Palz torturado Nao se sabe o que mais

de. scrte ao concurrente te- Numerosas são as medidas
menta da K F. Santa Ca- pecialista em medicina I�O'al pela prepotencia, guiado pe- admirarar, se a maldição a

l�lvel qUl" .
representa�a, fi- de emergencia adoptadas pe-

tharina, por exemplo . . . consoante poude concluir'"d� 110 direito d� força, e
_ habi�- Farncia, �e. a guerra B:be�ta

ca;.� no IUer9ad� mundIal. no lo dictador fimmceiro. E en- palestra que com elle mante- m�nte maneJado {?or maos CfI· ao .ImperIa�lSmO e Capltalis-

uldmo lugar en�re os parses tre altas figura, como imp!'es- D
. ve e ia dirigir convite a um mmosas, que aoafam com mo, �e o slgn31 de alerta ao

productorõs . . . cindível, a de córte nos veu- iVldas de guerra outro, DS quais fariam a ne- sangue o protesto dos jovens Yanklsmo; se a licção admi-.·

Entretanto, a �rança ..e a cimentos do funccionalismo cessaria autopsia. estudantes, .merecedores do favel da mocida?e áquell.e

In�laterra, os m�lOres .

deve- publico em quinze por cento
NeV\r York. 14 (R. P.) - Vão E, so então, se poderia es- gr.ande ca.stJgo, pOLqUE' sup. pro.fessor de. !?lreIto ConstI-

do.es dos Esta�us Umdos, en- e a reducção no orçamento ser iniciadas, na proxima se- clarecer a procedencia da plIcam a lIberdade.
.

t�clOnal e Mmlstro do E::rt�-
tl'at"am. a antepor. embaraços de um ou mais bilhões de mana, conversações entre a denuncia recebida. Bal'the, luctador conViCto 1'101'. que mandou a PolICia

ao pa.gamento das dividas donares. Inglaterra e os Estados Uni- . Despedimo-nos aO"radeCÍ- de um ideal, que o guia pa· invadir a Universidade, 1'e-

cont1'ardas., ,
Toda aquella ampla roupa-

dos sobre as reparações da dos, do sr. dr. Cl�ribaite Gal_Ira as 'alturas, exilado sob o sultando salürem feridos 17

. � Fraaç� possue,. sem du- gem de fantasia com que ves- guerra, .deve.ndo o represen- vão, que seguiu segunda-fei- ceu do Brazil, é u�. e?Cemplo estud�nte�; se a historia da

Vida, o maH,r deposito de las- timos; para a nossa delicia tante brltan.D:.lco encontrar-se

l1'a
mesmo para Florianopolis, de corag.'�m e sacnflClO para colomsaçao

.

do �araguay; se

:1'0 ouro do mundo.. '.
basbaque, o singular pais dos com o p�esldente Roosevelt em vista de se achar enrer- as g�r�çoes que se

renova�·11 �_ analyse ml�uclOsa da

q.
ues-

,Expl_?r0l1:-se por ahi a �f- «self-madémen» se evaporou,
em Washmgton. ma sua. exma. esposa.

Trmta e trez vezes mettI- tao do Chaco. se o protesto

Ílrmacao smcera dum estadis, assim, num relampago seu
do no carcere, porque a alti· da formação das dictaduras;

ta de que os tratados são iar- tanto confortador, porque E p
vez dos seus vinte e poucos Ise, emfim, a saudação vibran-

r?-pos de pB;peL Com o enthu- «mal de muitos consôlo é» . ..

.

m ortugal Terremoto annos, vive a clamar pelos. te aos estudantes argentinos�

Sla8mo clarman.te, pretendeu- E já nãose sente o'nosso
principios de liberdade! que Uriburú acaba de depor-

I:l,e dar um sentido velhaco á3 país tão desventurado, em Voto ás mulheres Noticias de los Angeles Q�ando Ialla é a idéa em t�r para as regiões inhospi-

pala:rras, que encerravam u- constantes acrobacias sobre \
mOVImento. tas da terra do Fogo.

ma limplda, dolorosa e irre- um abysmo que se lhe dese- Lisbôa, 14. (�. P.) -. No New York, 14 (R. P.) - In- Cabeça erguida, gestos des- Tudo tem o seu encanto e

cusavel verda�e. .

nhou ao deaute. e abaixo, co- grande plebIscito a re!lhzar- formam de Los Angeles. que prendidos, Barthe. recorda, a encerr�..,a �randeza do ver-

,� hora presc;níe es�á pro- mo se bou 'lesse tomado uma se. a: 19 do cOJ'!eute, e per- I d!) recente ter�emoto alI ha· figura elegante dos grandes bo relVllldlCadoJ'. d� Ba!�he!
vando _que e1le tI.nha e assignatura perpetua de 8-

nllttlda a votaçao ás mulbe- vldo, foram retirados dos es- oradores deslocando�se de O Centro de DIreIto, Ja a

te� raza_?, porque Já lll�gU�J? quilibrismo . . .

res, que reunam uma das se- com.bros 126 cadavereH. um lado'para o outro como \ gora organisado tem o dever

ma�S se lEude com B: m.u�lll- A farófa, por f6ra. é sem- guintes condições: ser chefe O numero de feridos attin- que recebendo o infl�xo da de receber em seu seio esse

d�ae ou a falta. de s:gmflca- p!'e abundante, mas vem lá de familia; viuva ou separada ge a cinco mil. palavra divina que lhe sae batalhador indomavel, expo

çao de compro.rrns�os Jurados. um dia em que a sincerida1e judicialmente..
. Os prejuizos causados som- cascateando, harmoniosa, so- ente da cultura moça deste

_0 frti.casso na Liga das Na- não póde esconder molambos, As mulheres formadas em ruam 45 milhões de dollars. nora, c lar a. encantando e seculo, passaro que canta as

�o�s e de ,!ua�to agrllpa�e!l- e li ((déblacle» se veriHca. escolas. superiore� poderão -0- embriagando os que o adná- bel�ezas de plagas amigas, es-

..o mternacIOnal se constlt?1u Com as constantes revolu- c_oucorrer ao. plebIscito refe- New York, 14 (R. P.) - Aram,' magaetisados pelo fuI- treltando n�m a�plexo ira�

e const!túa para a delesa' da ções,. as. ameaças de trans- �ldo, be� como a.q!lellas cu- falta de agua e de combusti- gOl' do seu talento previlegi- ternal_ a maIOr afIn'ru ação da

�a?, nao surpreende, nem forma(jões. sociais, os «craks» lOS mandos se acham no es- veI, que ee vem verificando ado. geraçao nova que desponta!

aerxa pensar . . .

. repentinos, não ha negar, no trangeiro. angustiadamente nos pontos Esse jovem estudante de Os tempos correri1.o, virão

�B:s, com o deter o malOI' ombrp a ombro das situações . .•.. '. .
attingidos pelo terremoto, es- Direito, atirado f6ra das iron,. os annos, o progresso sem-

credito no, balanço das con- que se identil'icarn, que a A- O.'E�TADO �. o _seu J<?r.nal. tá occasionando sérios recei- t.eiras da sua terra amada pre crescente, dominará o

tas de ap08.g!ler�·a, e co� a I fierica foi feita mesmo para
DIarlO sem llg�çoes. pohtlCas os de surto duma epidemia. guardando no peito a chamà o mU!ldo, e dentro da Ameri-

prepo�d
..

eranC

..

'la

.. hnancelralos.. amer.icanos .... .

com

....a.
mpla .mI"CUla.çã.o em A proposito do trísteacon- sagrada de um ideal tendo ca. dir-se-ha que vive ogenio

que ate ago'l'a logrou os�entar.· .. '. .' . .

Santa Catharllla. FaQa o seu tecimento, o presidente Frank- maguas profundas dos ho- de Emilio Castell�r - o maior

ultimos acontecimentos yan-
.

.... . .... pedido de assignatura, hoje lin Roosevelt recebeu uma mens, que lberoubaram o di� pensador da Penms�la Iberi-

ke�s,
- ess�s, sim _ c_:Jnse- na Alemanha mesmo, á �aixa �ostal, 139, mensagem de pesar do rei reito de ser livre, se por um ca, en?arnado na fIgura de

gUlram attralr a attençao es-
.

.

.

. Flonanopolls. George da Inglaterra. lado, marcou os �yranos. com ObdullO Barthe, esse estpda,n-
tupefacta., sfoão do mundo,

o ferrete damaldtção, por ou- te para_guayo, cantor ue to-

ao menos do 'Brasil. Perseguição antisemitica IIA S' .E....
t1'o lado, engrandeceu; elevou das, as liberdades!

.
Nós não nos cansamos de

.. A L 1STOU? bem alto o berço em qne
'"

IVO GUILHON

deitàr olhos compridos e in� Berlim, 14 (R. f\) - COllti- � na�ceu, torna_ndo o Par�guay (Do 5' anno de Direito)

vejosos para a opulencia a- nuam a registrar-se correrias
maiS conheCIdo e admIrado,

mericana-. As fitas cini:únato- em varias cjdades,' de perse- Si não, faça-o immediatamente pois elle é a sua maior glo-

graphicas já n?s. viciaram, guição aos judeus; co.fi eon-
ria, legitima honra, supremo CUR IOS IDADE .•.

em parte, a admlttu·. -o ame .

.

A- todps cidadãos deste município communicamos que orgulho. �.

rican.o ..

c

..

omo o h0n;te.m >da
... far_\ ..

sequene

..•...........
las mais ou menos se acham em plenú i'unccionamento os postos de alista- O dictador paraguayo, que

Por que será que um pais

tura, genial e decIdido. '. graves.' mento; insfallados nas redacções de« A Cidade» do «CorreiO privou Barthe e seus compa., como o Brasil, impossibilita-

BCI rebe'ta uma crise ban-! deBl'"
. nheiros de viverem. sob '0 80- do de fazer frente aos pesa-

U ' •.....umenau», belll como nas casas Carl Wahle, José Ma- lo abençoado da Patria, de dos encargos da sua divida

caria sem' precedentes, que Varsovia, 14 (R. P.)- - No- na. Flesch, Rodolpho Mayr e Jacob Brückheimer. receberem o carinho das suas externa, se preoccupa tanto

16['9<: o s�. Roosevelt a proyi-\! tici�-se que o.ministrodaPo· Todos os qu" H •

em 1· t d
_. m-

. .

c-1'a ....ões sa em adquirir aviões no estran-

denCIas lJ;LeSperadas e, par�-.loma em B�rhm proQur()u o .. ..... '. . ... r, üeseJftr. a IS ar-se po erao procurara .aes, cU.Jos v l' �gr� .geiro? ..

ce, ainda não applicadas, no.lministro do'éxterior do Reich,
qualquer hOl'a do dia aquelIes pontos onde ha pessôa en- dia a dIa na .mconsclencla

genero.,. e.te.'
h
..

o

....
,
...
je, talvez por...ll·.p.rotestan dO.'.' c.�n.;tra os att.e.·.nta.-

carregada de atte.nder aOs interesoados. O serviço que é 'hdO seu ge�to vloledI?-tto e des-

ri d d
.. d t fe·l·to ,c·o··ro··· ··d

'

.

'.. .. umanO, nao acre 1 a que o

uesuecessarlàS. .

OS e que vem sen o VIC 1· '.
• .. '.' tapI •.e�,. é inteIramente gratis, bem como as pho- Destino, "esse velho roche-

Mas, de pasmar, ainda mais, lroas os israelitas poloneses. tographlas, que :podom ser tiradas na redacção de «A Cide»ad do mudo", no dizer de Hor-

• • •
Vai ao Rio

Dor fóra muita .f6t6fa »:

Para annuncios?
Procure a "A Cidade"

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Medico do Hospital Municipal,

Quatro typos novos numa so peça e Situado no me or Detegado de Hygiene

facil manejo . Ponto da cidade - CLlN!CA GERAL -

.

� � R. Siebef't e Cia.

li 630 A - 730 A :.·I:Ir .". = Quartos confor��veiS e consí-
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•

h
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I C A S A B O R B A 1'1 De ordcrn do sr _ �Ol�.r !da�R�da� Estaduais desta Ci-
�

- DE - ��. d2\)e, torno publico, para o con�et'lITlenIO d.o� interessados, os

� �,,""":r:.�"'f.fl�.lel� c"'" �4! ",...f"e:\. �l"'.�'r.."'il'r"�""l._ ,; lé!.ít;gOS do Decreto 110. 2, de L) do COHen.e.
.- � ''11'l ii: !li ;;; i5 p� � 't� �,I.!i..;:; I!í"'"il a �::..;_....... � _;éS' iii! """,....u � .

ti D E C R E T O 110. 2.
Rt.JJ�"", '15 CDS :;-;;OVE;MERO

� \ Ar1 igo l' _ Ficam relevados de quaisqlJer mt;ltas em que

'I'
1 h?!!vt:i e�l j"corrido po� atrazo nos pag.uITIêntos d.e ilTIposfo� Je-I �__"'_''''''''''"

I vldos ale 31 de Dezm1l1ro do <lIlO p. lindo, os aevedores a fa-I
z.e,!da Esl"dual. qUE p3g-arem SU2S dividas 2ié 31 de 1\·1a:o dO

I A n'UADMAC:A
Li corrente t'xerdcio, inciusive aCJutle� que já estiverem Executados_ ,!..v.!J lI..II\

.

Ii

� ArHgo 2' - As eXt�(,lições em ar;d,j!j:ento; para a cObran-1
---=--�---�-=---._,,--=>=�__""""_

� ça' dê imposlCS eSíacluãis, ficarão stJ pel!sas. até aquela daía, de- E SUA
� I

vtndo, por�m.: os e;;eculad'>S P�yl� o impo�t() e ��ulins que l;��
� I J)':Hfnçam a I aZenoo, f m que j:{ li,::_:rtm llJCOfí!GO. e cus1as Ja

� I tf:H�s.

� I Aríir,c3' - Na hipotese do 3rl;ço 2', o pagamenfo será

ti.· f�ijo Ú exato.;ia .m;:d!'JI;H� guia tm duplicara, p.assada pelo respe-

� liVO escr;v�o e �Sl'llUl de sé'los, custas do JUIZ.O, sendo das cus-

g.' tas dt's,:o;;,,,,�ja-; as. que pertencc!<'n1 á f8:l.enda Estadual e cobra·

� dé.!� as 00 JLiilO pt'ia terça parle.

�1 r�ararr;:!fO unico, -. Em um elos e;-:emplarcs, da,guia. ad

�J verbàra () eXJ'or o reSpetlVO pagan�t,�!o e a deVOlvera a Cano-

� rio para que seja imeàlatamente jun'a aos aulos e considerada ex-

� rinia a t':�ecuç:1!J, sem mais desp�c:ho ou selltepça qUe assim a

�\ dlc1are.
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de MARIO fl�JA6NANI

V•
f·

'lO'mosii. !.Hv __ ,

I Fabrica CAIXAS pura qualquer instrumento
ARCOS para violinos

e toda sorte de Instrumeetos de corda

Transporte de pn;:;;sagclros e encomendas.
Partida de BLU':,iENAF - Segundas - Quartas e

Sextas 28 ]2 horas.
Partida de FLORIANOPOLIS - Terças - Quin

tas e Sabba.los ás 8 horas.
Premiado com diploma e medalha

cxpo sicão de 1926.
Grande premio na exposição

Agentes nesta cidade:

ele 1932

ArtL'o 4' -- A·� eX'.'cuçÕ2S C;Uê' não íivi2rem inicio dentro
do .p'azo lei!") .r,5ü .dãO direiiO no:' p ornojore� _á percepção �e
mUl:as r'xtraü,'C!Jil8n3s, d,'sconi;lIJilS "'íl b:::nelJclo (lO executaDo

qu::: pilg-a d;�n:!o do prazo acima lixaria. I

Anigo 5' - LOi�O que entre 'C;l vigôr o presente decreto,
I

os p!'émotorts f:1' ãiJ entrega imediala :10S exatores, de todas as

cer(ie]Õts de; d;vid"s fiscais em Sé:i.! n'.icer, vellcidas até 31 de de
zembro do :1110 Lc,d'J, mediar:tR p:ci;.")' e os exuiores, sem perda
d;� tempo, rna'1daião fix�r, na sede d:!s comarcas dos municípios
e dos distri(os. editais em ql:e se: GÍ (n"nsCl lia o presente deçre
tD, pz.ra que chegue ao cOnhfCij1"lel"iO de todos os devedores.

Paragrafo Ui-deo. - Findo {} p:31O àa isenção, serão 25

,>�rtidGes. cujas importa:ií�'ias não forCln1 paGas, devolvida:; incon
!ineme' :::0'-; prornoio, (.'::', pa�a o fins !c: .. ';\;'

Artigo 6' - Incorre em rr1\:,::1 c:,: cluzenios mil reis a qui
:;11.:'n:05 míi reis. o p.on:o'or que cci:;';r de Cl,:Tip ir O que se

:('ha e:;!aluido DO anigo 5', de'síe de c: do. - A multa será apli
('",]a pi:'Ia Secrerari'l da Fazenda, mecii:',',te representação doeu
r:1L:ntada feita pdo respetivo exalor.

Artigo 7' - O presente decreio, entrará em vigôr no dia
(�� SU:1 publicação.

Arti,'ZO 8 - R!�v0gam-Se 3�, d::':'1)o�ições em confrario.
As�'.im, pois, Fc;.-:r,-, os ·$,:s. con:r'ibuint,e:; em �t"azo, 'Convi

dados ;; viri'm ,;atisto;: .·r seus debj,os p�t'a com a f i}zenda, apro
veilanc:n os favoreS do presente decreto .

� ,_ i i,. ).
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em 3 deEstaduais de Bl:!JjTjcnau,

E. UMA. - Esc 1\Jo

Consultas no Hospital Municipal
nos dias uteís das 9·12 horas da,
manhã, nos domingos das 9 - 1(1
horas e nas outras horas na sua

resídencía em Itoupavu Secca. Po
de ser chamado a qualquer hora

do dia e noite.

:lv.:t: I=JD:CCO

jAHU' II
Fabrrcação de piles ele i'

vai ias qualidades, com as
•

melhores marcas de íari-
n has pelos processos mais

Imodernos.

Entrega a domicilio

II

PADARIA

Dr .. Rabe
Doenças internas, moiestías
de creanças, moléstias vene

reas e da pule.
CONSULTOHIO: Rua Bom

Retiro no. 8; das 9 ás 12 e

das 3 ás 6

ERWJNO SCHMIDT

VELHA

Dr. medo H. Pape�;;;�
I f:

- ADVOGADO - .)
Clínica gerale: :)

Especialista para moléstias de
'

; Rua 15 de Novembro, ��
garganta, nariz, ouvidos g (Alto da Pbarrnacía "Gloria") H

e olhos F
- Phone 146 - :í

Blumenau - Rua Piai.hv .: _:.
• J ._..._..._._.._ ----..._.._....._..._�_.........._... _.._..__....

GUARDA-LIVROSDr. Edgar Barreto
ADVOGADO

Com grande pratica, dese
ja trabalhar em pequenas es

crtpturações. Dá ínlorrnações
na casa em que trabalha.

Acceita oííertas enviadas
á gerencia desta folha.

Rua 15 de Nov'embro

nr, 37 20. andar

ALEMÃO
Quem quizer aprender a

lemão, poderá dirigir-se ao

professor Geraldo Orimm, no
Hotel Holetz, onde poderá
tél' um curso em ge.ral, ou na.

propria residencia.
O curso terá inicio a 15

deste mês.

As Tosses, 8ronchi
ts.s, Consfipações e

Catarrhos pulmonares.,
desapparecem com o ;,�
VINHO CREOSOTADO:?

do Pharm , Chim ?i
JOAO DA SILVA SILVEIRA ��
VERDADEIRO TONICO>

DOS PULMOES r
'---, ..,;.:..:.����'*���:�_;;.�.:f.:- W�V::.!.�>t,I{:'.

J

..

CENTRAL �

I
�

QUE GOZAM DA CONFIANÇA DO
POVO DE BLUMENAU, TEM PER
MANENTE STOCK DOS l\iAIS PU
ROSENOVOSPRODUCTOSPHAR
I\fACEUTICOS, CUJOS PREÇOS
ESTÃO DE ACCORDO COM A

SUA LEGITIMIDADE.
E' PRE(JUDICIAL A ECONOMIA ó'j
QUANDO SE TRATA DA SAUDE.

fiLIAL
•

...-...-.....-. ............---..-.� �,.-...,-..,-..,.-.-..-....-
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Assembléa Gera! Ordinaria.

�!'(' fio convidados os 81'S. accionistas desta Empl'e- .

e za afi.m de comparecel'em á assembléa geral ordina- :

(1 ria a realisar se em 2lí de março dú ano conente, ás ��
(: 15 hOI"as, no Teatro Frobsinn em Blumenau. :i�H Ordem dó dia: �
l' 1) Exame, discussão e approvação de Balanço, call- :

�j:. ta de Lucros e Perdas. Relatario da Diretoria e .•..:�t Parecer do Conselho Fiscal. 5

(2) Eleição da Diretoria p. 2933/35. :,

(1 3) Eleição do CO::lselho Fiscal para o ano de 1933 ;�
(: 4) Outros assuntos de interesse da Empnza. ':S
g Acham-se á. disposiçúo dos srs. acionistas no es- ��
F critorio dá Empreza os documentos a que se refere :)

t� 18ér_tigO li. 147 do decreto n. 434, de 4 de Júlha de I!
r

Blumenau. 24 de Fevereiro de 11,\33. l

.� �.�� .. �.�.�.��.�� �.i.�����.�PreSidente ��
�......,_..�---� ��.:.;.:�..:;.:,;�

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Minas assiste, neste momen
to, á debandada dos prei'eHos
municipaes. Expulso o sr.

Washingtôll Luis, dissolvidO
o Congresso. depostos os pre- Os jornaes estão publicün
ardentes de Camara, €) presi- do os _nome� dos desertores,
dente Ol�gario J\1aeiel entreC: que sao mUItos. \

gouosmunicipios a. homens de O presidente' nomeará os

sua confiança. Todos queriam substitútos. H�verá. eleições�
na hora quente da regenera� E os homens correrão atrás

ç�{J dos costumes, �ntregar. dos cargos, indefinidamente.

se á propaganda e à pratica A vida serã sempre repetida
da nova moral politiea. A e boa. Todo o esfOrço dos cÍ

cttmpanha economico in�la- dadãos será eterno como o

mou administradores longin- programma 'do Catholicismo.

quos e inesperados. ." Em quanto' este pretende sal-
var as almas, cujo destino j-

No Palácio da Liberdade; gnoranios mesmo depois das

ao terminar a lucta armadá, missas d� 'seíimo dia. os bra

houve uma grande corrida de sileiros procurarão,
.

entre e

patriotas.
. leições e revGluçõet:, salvar

_ Sr. Presidente - pedia o Brasil. O Brasil é exacta- •

d fi
um, �fmcto - consinta que

mente como as almas: apesar TirO e tiuerra 287
eu salve o meu município. das orações, nãc. Sf� sabe pa-

Da Secretaria da E. F. Sta.

Conceda-me a nomeação _
Ia onde eUe vae. - J. INDAYAL (;atharina, recebemos' a se-

para qut'l eu sinceramente pos- (Do «Diario da Tarde» B. Horizonte) gui�te ndota.: .

.

.

Instruções para matTi. :<.t;m �ta de .20 de Feve·
cula na «Escola de Solda- ::81ro ultlmo, na Secção do'

�;.:d\'l� ....mg;H'l!.
..
' I dos» deste T. G. no corren- Cont�ncioso do Tesouro, em I

�IlIU'l'ioM.\�'il'l!dl"M"
I
te ano.

. FlorIanopolis, foi firmado en-

O sr. Haroldo Reis, com-
tre o Estado de Sama Cata-

,:nissario de Policia em Flo- Por meio do .voto, vais I
O decreto D. 21565, de 23 rina e o engenheiro civil A-

rianopolis, esteve ontem nes ter um govêrno que seja
de JUJ:h�. de ;1�32 publieado lexandre Portella Passos o

ta cidade, de regresso de á legitima expressão da ln? «D.larlO OfICIal» d.e 28 � 8 termo de rescisão amigavel

Joinvill.e, ond.e foi levar dois

I
1
-1932, alterou o paragrapho do contrato entre ambos exis-

tua vontade. Não IUJ'as 80

(3
do art 105 do R S U'

P tent
moedeiros falsos, implicados

.

. .
.

.
. .. . ��.

,

er- e para construção, pelo .

no caso de derr&me das mo- I
dever e á responsabilidade mItmdo aos.sortearl.oB ate os segundo, dos prolongamentf's

.

edas centenaf'io. civiGa que sobre ti recaem.
20 anos de Idade, tIrarem ca- e ramais tia Estrada de Ferro

Em vjagem, o sr; Haroldo Alista-teeleitorhojeroesmo!
derneta de reservistas nos Santa Catarina. .,

roi ferido no braço esquerdo
T. G. e �. L. M., excetuando Da rescisão des8e contrato;

'por um caminhão que viaja-
. ?S de mau; de 20 anos de decorrem vantao-ens imedia-

va em sentido contrario, seno C�- d
IIdade, qu.e Ilã� pod.erão tirar tas para' o Estad�, pois que o .

'do profundo o ferimento, mas I
nama· O Accusadorlfora do .E�ercIto atIv�. engenhe�ro. Portella Passos

não. ap�ese,ntando,· felizmen- E' o mm que o Cinema.
Cond2coes da .1Watrwula da po� lIqUIdada, para todos

te, gravldaue. 'Busch escolheu para ° festi- Poderão se matricular na
os efeItos, a divida de eem

1 d "O T:l «Esc.ola do Soldado;; deste T.
contos e respetivos juros ven-

va o «urasil 1:'. C.>) que se cidos, de trinta contos de um

..

f\
.. ·.0 ·f·o. .:\ ri,

.

t I'ealiza hoje no Salão Holetz. G., 110. corrente ano, os cio erriprestimo. p(lr ele te'l·to aos

UK:.. lh.J Dor n
E' S P

- -

d dadãos nacidos nos anos ·de
r t...'! � uma uper- rOducçao a cofrE's da Estrada de Ferro

. Paramount que ultimamente 1913, 1914, 191;> e 1916, sen- Santa C t
. ..

-VaLseI' leva�taào um mo- tem cuidado com bastante ca-
do q?e os naCldos em 1916,

a arma, em Janeiro

.
n��nto .a, J��D. Pessoa:. na rinho.dos seus films - justi- preCIsam. ter 17 anos .com· ��n��2�b�ia.���� :i�d�O,o�o �i�

.. �.aPl�al para.hyüuna, no Vedar
i ça seJa feita. Sã') espectacu- pletos nf!- data �a . m�trlcula, tado engenheiro ex-contratan-

ue 3DO contos. I los que muito dizem ao oere.! 1. ge Mmo pr<:xlffio vmdouro, te,.a entregar ao Estado. ma-

Ô· .• ...

�

.. ·1 bro, são jactos de luz e SOill- satIsfa�endo. amda as seguin- tel'ml e uíensilios de constru
; <.sr..A�SlS fi1'8Sil vaI reas- bra que iHUillinan::. e alegram.

tes )eXI�e�C!as: ção, até a.'· importancia de cI·n .

.

sumIr, a :embalxada de B�e: Como 'complementos vere-
a C�rfidao. d.e Nascimento t

nos Alre�, de. oD:le segUlra I mos ainda. um' JORNAL e a (regIstro cIVlI);
.

. �{,:�;�fi��i��' mediante pré-

RaraolilO, organIzando, en- comedia. «As 3 franO'uinhas». b! pagamento adeantado da Que. de vantagens ad.v.. ira-o
tao;<a comitiva que o deverá .. '. . .

o . JOla e, da primeira men· E
,>��P?m1?aphar a Londre�>. onde

.

salid.ade (25$000); para � . s.tado, com o proXi-

vi1,I'retribuir ai visita d1> Prin' Sempre Benefico! c) �e:r julgado apto na ins-
mo re1ll1�1O d?s serviços de

< c.,ipe de GaUes ao BrasB:. .'
.'.

peção de saude para os c?nstruçao, .dl-Io por si sÓ o

,

'..
_. '.. I Attesto in fide grados mei exercic:ios militares.

fato de terem sido despendi-

; ,130m a morte do. prefeito Ique o preparado. ELIXIR de p...
. .... .

dos 6Qe1o Gover,no .,Federal,

i,..Ç�rmak, de .Chicago, foi Zí.n", NOGUEIRA, .

do Pharmaceuti-
ara obter a matrurula noS annos que se limitam

J},';gwa decla:rado cI'irninoso pt)r cf{ Chimico João dá Silva Sil- Os int6ressados poderãofa- ��f: �9��e�, .�.irO.éó�.�.·.�andoes
'(,�.9Wieidio, sendo, eodemn�dó v:eiral é de um. resultado sem- lar com�o sal'gento

.

instrutor trabalhos de .c,.onstrução -da
:.,3: morte. '

.

.

pre béneiico em todas as aUe.. que teraQ os esclarecimen� E t d d

;', ," :�..
.

.. '. '.' .. /9��õe.s defundo syphílitico. tos nece8sarios e detalhados ,,8 ra a e .Ferro Santa Gata·

, .<;)13 )J01,'liais do, J-{ionoticiam.: �', 9: <;l.!te",gigo, tem
.

sido pqr a respeito.
.

'.
rma, sem Eque, jamais, cou-

q;�-e est�' prestes a' .ser assi:':: ml'I�,'�eisencia!lo
.

inllum,el'a�
besse ao. .sl.�do qualquer lu�

g.Í1�dO;I�tnll()vodecl.'eto;apres . .veze$",
. .

..' F'):::;c,; A matricúlaFserâ encerrada cro, por mmlmo que 'fosse».

san�o (). ��ist�mento el�j1l)ral. .•.
' It�baY!lnp.a, 21. de .JuIliQ)tlQ., no dia 30 de Abril proximo

.E: pOS8Jy:.eLque o prasodo 1911' ....•. ....•..• ...•..•... .

:". o;" vindourO. • ..

alIstamento., ·,a�ja, ainda tuna ': DR.-·J.AY;ME LL'4A.
.

VÍ1'gilio Alves da Silva
vez pr.orogado� . (FIrma recOllhecidá.) 1. Sargento Instrutor. Procure à "A Cidade"

s� o :� ���o�Dja- 0111
..
caso escandaloso Legião R. Catharinensel MAIS CRIMES?

rio Carioca» publica o seguin- Sobre certa negociação Im- Solicitam-nos a publicação I
.

te:
.. post� pelo «Caxias» para COD- do seguinte: I A nossa região, ao que pa-

«O interventor gi11Cho não ces�ao do passe d� jogador «Foi organízado o Directo-I rece, que!' mesmo celebrizar':'

No dia 3 de maio o Brasil sa servir a minha. terra. quer ser, não será candidato Jose ao «Brasil», aínda nada rio Municipal da Legião Re-I se. repetíndo-se com maior

será Iínalmente o Brasil. Por- Depois, o dr. Gabriel Passos á constituinte «nem amarra- se ��be, nem. SE' ,conhece de publicana em Blumenau, que I írequencía as scenas deli-

que a patl'i� é a politica.. Ou introduzia no gabinete outro do». E' declaração sua, que pOSI�VO, que tire aquella tran- iieou assim consutuído: ; ctuosas.

a necessidade que todos sen- abnegado daquella infindavel um telegramtna do Rio Gran- sacçao o caracter HIicito de Presidente, dr. Edgard Bar-l Após as tragedias da Velha

tem de s�lvar o paiz, mesmo companhia de jesuítas e pré- de communica. que s� r�vestlU.. reto; vice-presidente, Augus-I � �o Garcia, .cheg�m.nos. no-

contra a ..vontade delle. Com gadores: ; Ena occorre precisamente Ao mves de publicar doeu- to Max Feedersan: secretario ! tícías de mais d01S crimes

as eleições, o candidato sur- _ A minha terra está arruí. no instante em que por toda
mentadamente � divida. do Alfredo Baumgarten; thesou� ,. comm�ttidos, u�, na Velha,

girá de- novo, humilde. ama- nada, senhor presidente. Gas- a parte secretarlos d� gover. cénter-halí alludído, o «Oaxí- retro, Hermann Sachtleben; suburbío desta CIdade, e ou

vel e oumprfmentador; E os taram criminosamente o di- n?s. es.taduaIs e prefeitos mu- as.�, ou 9uem por e11e,_ se li- l\�embros: EmiUo Wuerges, tro na estrada que demanda

,�idadãús ficarão reintegrados nheíro dos cofres publicas. mcrpais abandonam. os seus mI.OU a Insultar atoleímada, Xenophontes Lenzí e Guílher Lages .

.\:l'\9 seu papel primitivo, acceí- Permítta que eu recupere pa- cargos e se desincompatibili- mente o sportman que até me Mannkei>. Na Velha. segundo nos in-

tándo nomes e escolhendo em- ra o meu povo a fortuna per-
zam para a Constituinte. onte:n endeusava e achava

.

formam, um filho desfechou

pregos. dida. EUa.
.

tambem occorre no p�ecwso na defesa das SU3S «A Convenção da Lecíão Re. um tiro de revolver no pro-

momento, em que politicas cor�s. .

publicano Que havia sido prío pai, por questão de Um

A patría de hoje !ião é mais O presidente sentiu-se eon- yelbos.e novos ca\co�idos e
Nao esperava, está. viste, c0r:tvecad� para o dia 16 com pinto, accresceIlt�ndo a Inter-

aqu�na outra yatrH!, que os íortadc com a elo uencia t' a lmproYl�dos! do Dístrícto Fe- que �:ouxemos a publíco a o fím de evitar o aíastamen macao que o ferido tom.ou a

menmos aprenderam na escola síncerídade daqUertes aposto- dera].' nao somente se fazem nd��?Cl(tta, condem;navel, sem \
to de membros dos seus di-I arma ai) eggressor, ?astigan-'

primaria. E' mais real e mais los.
. cand�datfls, como «fazem».úvída, �uma SOCiedade de I reetoríos locais, antes do dia do-o a.corOI!�adas. Ainda não

htÍmana. O verde da bandeira Em Minas começ.ou a re e-
candidatos seus:.. .

uerto relev?� 25, quando termina. o perto- nos fOI possível saber () no-

são agora os campos abando- neração politica Os' oVO!d ElIa occorre Igualmente na
E agora, ja que o escanda- do de ínserfpções para as

me de ambos:

nados pelos coroneís, que e- ministradores m"unicf aesS en= h?ra.em que o Governo Pro- lo se. fez, procura com sub- proximas eleições, foi adiada Na �stra�a .de Lages, um

vítam 'o Secretario da A.gri- trf'g'aram-se com ZE"IE devoto �sorlO surprehende .a. nova e terfuglO�e. exp�d1entes, co�o pala o dia 30 do corrente mês. �rOpelI'O nao quíz ceder lugar

cultura e procuram. o Secre- á félicidade do ovo. Econo- ta? alardeada rnorahd�de e- ?sse, de ínsolíta aggressao ]. Segundo noticias que nos
a passagem dum auto, e co

tário do Interior. O amarello mias. Físcalísa Ko de verbas le�toral. com a
. a�t�raçao da so seu ex-jogador, expedíen- chegam da capital, ha gran-

mo o .chauffeur a forçasse •

.
é o ouro dos ingleses, em Prestação de �oDt(iS .

esct'u� lei de lD.c�mpatibllI�ude, pa- tes que o �om senso nao ap- de e�thusíasmo para a con- despeJm!-l�e. o revolver, ma

Morro Velho. As vinte e uma pulosamente demo�ctradas ra permíttír que sejam cano prova, fugIr ao terreno em vençao convocada compare-
fando ou fermdo gravemen�

,estrellas sãoos interventores. Cnda municipio era u�a ofii� didatos á Constituinte os pa- que, 86 col}ocou a questão. c��do a elIa, de c'ada muni- 1e a este e uma cr�B:nça.

E aquellas palavras "ordem cina. ou um templo r,entes co_nsangumeos ou af- .

Nos, porem, estamos melhor ClplO,tres representante. C:-H�lO se vê, o DOtICIUl';{J

e progresso», que tanto de- Mas no meio d� .caminho
fms dos mterventl)res. mlormad08 do que podem jul- Bluruenau será representa- P.ohClal se vai tornando a-

vem inco.QJmodar llm' ehinez queimaram sal.A leimarcava
O sr. Flar.es <.Ia Cunha não gar.

.. .. _

do p�la seguinte delegHç.ão: bundante.

ou um japonez, "gxprimem o período necessario a desin-
o será candldato «nem amar-

A prImeIra pr�mu,.s,orlB: flr- Dr. Edgard Barreto. All'redo -���-�-..--�_.;,.-

perigo das rev.oluções e a compatioilização. Houve o es-
rado».

..

mada p�o ,<:Brasil» Ja fOI pa· Baumgarten e Augusto Max S�CIIIAI1lS
velha ansied�de das agg!ome. touro a debandada

Seus collegas lllterventores ga ao {( aXlas·>. Feedersen. " II !li

rações politicas.' !,
E � presidente' me a1'io ta_mbem nã� o serão, mas Entretaot_?,. at� este ��men-· A qonvenção escolherá VIA.jANTES

«Progresso» é o Partido Macitl assiste agora á r;voa- ��o o serao pessoalmente, 0, o cl�b Jomvlllense"nao re- os c.and1dat)s á Constituinte Dr. Wanderley Junior'
Progressista.

.

da dos ao'os bon� tentados Q�rectamente! porque. o pode· mette� <lO seu c.ollega .de RIu- �aclOnal e espera, pela qua· .

.

" ,

outra vez
J
pelo I'�gim.·en d

rao ser por mtermedlo de ir- Jme�al!,. as contas do logador lldade dos escolhidos rece- Ahcornpanhad? de seu filho .Walter

.

.

.

o mãos cunhados sogros
. ase. bel' o ap' d "h .

ac a-se nesta CIdade o sr. dr, Affon-

voto e das combmações par-
' .

.
'. .' prl· A imp tu rd d

'.. .

010 ° povo Cút an· so Wanderlt\Y Junior advon'ado em

tidal'Ías. mos, compaares e afllhados.
f

_

.

on a 1 a e n.a sat!s- nense»
.'

... ,�lorianopolis e membro do "'Directo-
O avanço contra a Consti- aç?-o desse compromISSO, lS-� riO Central da Legião Republicana.

tuin�e vae tler,
..

portanto. li- to e, da remessa das notas C
-0--:

vre de peias, e methodico. pela qual o «Brssii» firmou oncordata PnVgntiv2 de .p�ssou por esta CIdade, vindo !le

Cada ,se.cretar·i? .esta??al, ca.' d?cumentos no yalor de qua: :::fd�,e�shi���6��tdaJ:c:%1��I���
da prE', etto rr.ulllclpal, Ja sabem SI um conto e qumhentos, esta Ker.lS:'ana·ch & C;a-

do D�ec�orIo Central do Par<Jdo

que serão deputados. d.ando margem aos mais va-
i:) 11 ii _

EvoIUClOlllstf>.

E eada improvisado e até rIados comm!lutarios.Sera,que
mesmo �ada carcomido tam. �s notas estilO sendo «arran
bem sabem que, alem da oa. Jad�s» agora? .

"

deira prQpria, terão outras Nao. é, com tudo, para cau

para sentar os parentes e ca- �ar espanto 9ue ellas não se

maradas dO peito. '.

Jam v€'rdad.elra8. Mesmo por4
E não precisarão de vir a- que as «gUItarras» estão sen

marr.ados. Virão, ao contra. do descobertas na visinha ci-

rio. livres e gostosamente. dade do norte . . .
.

Porque foi para isso que D. X.
se salvou a Republica em

1930».

Dispersõo. de administradores e de
patriotas

E. F. Sta. C,atbarina

o .' ;..' d' .' .

Para Florianopolis, onde vão eon-
, c,ommlssa_no eS�iJ. eon· tmuar. seus estudos, seguiram Qn-

cord�ta, abmxo '. a:,-;slgnado, tem rOs gymnasianos Arthur Balsini
conVIda a todo� os devedo- F. \� ahIe e percy Borba.

res,. ,t'specialmente aquelles
por Y�ndas fiado, a virem 8a1-:
d�r seus de�itos cOm urgen:_
Cla, no escrlptorio da firma á
rua 15de Novembro Nrs. 27/29,
desta cidade.

.

Blumenau, 13 de março 1933
Pelo commissari.o:·

Carlos Hoepcke S. A.
a) Antonio Kaiser

A 'Cidade
Com o presente numero

terminam as· assignaturas
desta folba relatiV�s ao pri-'
meiro semestre, deste anno.

MOEnEIROS fALSOS HOJE - Quarta-feira - HOJE

Em Beneficio do

Brasil PaGI-Ball Club
1. PARAMOUNT-JORNAL - Reportagens sonóras
2. AS 3 FRANGUINHAS • comedia
3�

mUi &*...,*0

A Paramount apresenta um bello Super-Film, com

RICHARD AfiLEN
em

Chamado l�ccusador

CONCORDATA PREVENTIVA
DE '

..

KERSANACH & elA � Blurnenau

CA�LOS HOEPCKE S. A., commissario \:ia concordata· pre
ventIVa de Kersanach & Cia .. desta praça, avisa aos inieressados
que _se encontra á. disposiçãO dos mesmos, para, receber recla-
maçoes: ..

a) ,..- em todos os dias uleis, no i�)t�belecimento
commercial da firma concor(!at�fia, a'rua 15
de Novembro, urso 27/29, dêsta" éidade, das
9 as 12 horas;

.

...

.�
....

b) - em tJdo� os dias ute.is
..

n

..

o

..

"

.

esta
..eleciment.o. eommerclal do commissarío, á ua 15 de

Novembro nr. 143. desta' cidade idas 14 às
11 horas. .' (

.

.'

Avisa .oufrosim, que a habilitação dos ereditos deverà ser feita
na forma do Arfo 82 da L�i de. Falletl�ias. rDee. tnr. 5.746 de 9
de dezembro de 1929), ate o dia 10 de abril do c@rrente anno e

que a assemble� de credores tera' lugar no dia 2lde Maío 'do
co.rr�nte an�o, as 14 horas, na sala de audiencia/ do Juizo de
DireIto desia Comarca, no edific�o da Prefeitura � unicipal.

BJumenau, 1'0 de marco de 1 §l33.
pelo commissario: Carlos

HoepCNc\e
S. A.

a) Antonio Kaiser

; ---�-':-

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


