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Sessão extraordinaria Prorogado por 90 dias :

o

prazo para execução da
lei do sello

Regressou
MilillS

de I Casa He!r�wig
representa neste estado as seguintes industrias:
WOLFMETAL Ltda., São Paulo. Cutelaria de prata e alpaeca.
ESTEFAN0, FARES s CIA., São Paulo. Meias.
FABRICÃ PAUUSTA DE ROUPAS BRANCAS, São Paulo. Arti

gos para homens.
Caetano M�rcantc, São Paulo. Sapatos tennis e pneus para bi'

cycietas. VIDRARIA CATHARINENSE, Itajahy; artigos de vidro

em geral. COh>lPANHIA GESSY S/A, Campinas. Perfumarias em

geral ELECTRO AÇO ALTONA S/A, B/umenau, Penellas de fer

ro e mschlnes da picar carne.

I
I

I

�..

Roma, (Agencia Brasí- das concernentes aos valo'

l�i,ra) .� .A declaração da po- res estrangeiros, aílm de fi
Iítíca ltahana na ArrioR Ori- naucíar as -Imoortacõés do
ental e na extrangeirc, e a estrangeiros, nêcessárias pe
qual submettida á sessão ex- lo ccntítcto lia Atríca Oríeu

traordínarta do conselho do tal, e .medtdas de prevenção
gubinete, em Bolz&no,. ·p€10 contra os luerns exagerados ft I ",J tsr, Mussolini, roi acceítu pe- das encommr.nd s de guerra .. J1SSOlaáa por ga�os
lo Conselho contem numero- A primeira resolução com-
S,tS e importantes resoluções prehcn.íe a obrigação dos i- SRI'HH.H�USdê natureza politica e fínan- talíanos ceder os seus creuí- ..

c r:: i ra, gons?ante· íntormou tos -no estrangeíro, ao Esta

hfl.r:tem,.,a .nOIte um comrnuní- do, no dia da publí cação da . Meldourna, Australla, (Agen
cano oIIlCíaL

.

lei, e cunversão onrrgutoría cia Brasileira) - Uma ver-

A_ parte politica. de decla- das fundos e bsnus, em titu dstetra peste de gatos sel

raçao e a que se segue: - 1)108 do tliesouro, a 5'/ .. De Iuí vagens assola a Australia.
A Italía está determinada a cio tod.os os cldadãos .Itali a- Dezenas de milhares de

�efeuder até o fim os > seus no devem registrar os seus g:at(�s invadem as florestas to..

lllteres�s. vítaes; 2) a Italla papeis dL.' ".T.alores no Banco I as fazendas, caç::ndo os l,as

provara perante a' Socieda- ela ft,dia� O GOH'3elhD também sares e :U: creacoes. Em Que

d.e ,dai;.Nações, que a Abys- decidiu unia restricção tem-I en�!and, somente
_

em uma
Presidente Getulio Vargé�s

?:l�r� Vl�lou suas obrigações pOfJri&l FiOÍJI'e 03 div�1endos norte U?:,. fazend�ll·.o mátcu

rurernecronacs, e que an ia pag is pelas companhias. �3? &,utO!:i; Um. vI�Jant.e no Vargas, presidente da Rê-

�)x:ste a escravatura nnpuíz; ." �_ m.erI0hl' aa �ustrdalIa.fol tes- publica.
s que a politica italiana não O

"'''' �.� ..

(©:i'il"
te ill lEI a ocurar e um cho- AWrma,Ee que dentro de

��=�==-===

ameiça, nem directa nem In- �llK W�:H���@. �� e Q.
qUB entre mais de cíncoen- poucos dias S. Excia. par.i- tro. h

·

C Ih
drectamente,

-

os interesses Id�}g BE�gO"C\�'$�$�:TI)8�t3 ua gatos selvagens, os quaes rá para o Rio Grande rio laell118",se
.

oJ e o onse o
vítaes do lmperlo brítaníco: L ;'1,1..,-,;.: -1A'Ji�, ";'1 81':H;Í

se entredevorsvam enrquan- t-;uJ, onde inaugurará a Ex,

4) a Iraüa está convencida l' )"
. ":">. ";";,,._J:;,, •.... lt

to que a carnagem era acom posição do Centenario F�lr- (=I '5 T ,.: 0"-1 d;:}s Na·çõesr.!e que o problema abysstnín :,lbl' \. � "U�.> ';:"'l,ll�l:, ,lC,�:(l! ': panhado dD8 estridentes mia- roupilha. tc�..... __�.. _�;=..{ d.

e uutcarnenta uma questão
Se< ,- ,p� 1:it::. a i(�,1J, _ ,-:�c.a dos dI) centenas de outros .._.�.=.,__ p .......= ��.

\_)

(;.')1.1.). [l.i&l, que não se relacío r�l' g\\;;ra,.? l;��,�!.:�;,:,m�, 0., /:lnimacs �o.I1ocado8 sobre as . N .. �t·
J.,u._em.

'

.. c.ousa algUma. á sit.u- P�P_ll-�,I:J />..' '�"v,rn, umaj.arvoreS.VlSl!lh.as. .

OVO par 1-
'" """ geral d.-

.

POlI-ti'C' p. De, .1,:;18Ç<,0 onde Iara co- •

vy""'_' .

d 11. euro-.
.

,._��-._-,---- .

dpéa; b)a appEcação�desanc� C. C.-.· _nO
.

. .. O
�i�'� �:ont.l'a.: �taHa a�areta- I .

on1eL.Clh..laram..1,.:l_ gl.liVes Cvit�equenClaS. , P I 3 . E'
Em substituição á A. N. L

.. 1.cere. rjlldo"�.Çl á q"e·.s'i'ío .rlas
'

�. l au,o, - .sÍlvt'ram Rl··O· , 3 - Su"b'''>-s'''.. que Sf'.• -

...
.:>� < .... L_ ,

.

: "ln 'r'l]ffn, co�f:>ro�c'i h·.'
� 'o

ftlhcçÕPEl, O sr. ;\:llissolini ·ili, 1'" b ,0' -:> \�;l
! t'd (�JI�' ráiormadá uma nova aggr+

Io:-moQo Con�'A1hD de �iI;o� �o �I'. ürm;lnao ..aI as e 01-
IR
.. Íação nartidária sob a dü.

.

P' 'i' s 't r:'''> "'t
. 'I � .::; : Vülr:l, Governador do E51a- . , '� d "I' E·'

,tt J 1 a H-l-nos mw ares,' quo 1 Ih "'r Vi""'nt .. R"o [\;1=
•

t nommaçao e ,Iga leltn-

eO!ll. elIe Bxam. ib.aJ'arn a fu.n- L�a'· ' "iU' ·S�.l·C�'�� ee .c� D'
L ;.,n;l�rto tal pró Pão, Terra e Libe:,-

·!N.O ·h16:, '.- ..� . :" t; <
.•
..1. "'. -: ... e!rl o d· d "

(;.�� _,

pro ",me<, es:_ao l:'r�pa-.. i MU1kr: Ohefe dé' Policia do'
ti. e. '. ..

.

L,.,d;)� :par-a,fll.?'?1?PM.ema, ta", .. LDi3Ü'icto Federal. ..... !.. • ��Le-, novo p�rhdo, euj::
,.ws !iS eyentualHlndes; com .'. ,

;
.

..

. .. . .. ·lUlClO. OhS act1Vidades .esta

CJnt2'a medidas el'fectivãs.
. .

. >.";"� depéndendo do registro no

As ['esGluções Hi1allCeiras :0 �. ,::l\ m··
Tribunal Superior de Justiça

jidqptadas pelo c�nsell1o põ�, ; t
.. CHsrurso u2 11... U5 Eleitoral, tem á sua frente

��m_ se subdividir em rnadi-l :soHni ,em Boizano �::i���ldaL�������r:,H�ao�� (.n
. .' � I<'rancisco l'v1angabeira, At;

tíHl
.

apresentar Hill; .
LONDRES, (Agencia Bra� gU:lf Bastos, M�urj,?j,? ��. La-

.�.. .
.

t � ..
<

.

sileim) - 1\'03 circulos poli, cerda e OctavlO SI1. eIra.

\cdeqn.e StHU
. linhOS ..

ticos de Loudres causou· ex"
�_=�_�M._.'�_

,

ceHeute impressão o discur- M�rft.nn; vm�!i. �A'l'!.:

PARIS, (Agencia. Bl'fl.silei h
. � Q

80 prouunciaào pelo sr. Mus-
:a.. UI. IVU .a ? f!J! IUilU'

I li.

j'_3.) .- O D_nque de Mendez, c

o
, e:�er fi. l:l�e,�çao rl�. ','H.n�� s,}lini, pOl' (iCCDSião da fPU Bràsll �

J íon Luiz ue Sevi1la, Ioi pl'e
Se ....e ��suv.,r leutlalld�wt' n:ão do Conselho de MiHis-

\

so pela. p';lícia f�'anceza por
no �I)ll!ltcto, Segur.d 1 {! J�r -. t:'{.g da !tali"! em BúIZ�!llo. A data de sua partida

t<Jf apresentado um cheque n�l Tn:-IeZ't a ?lJr(i�1:1Ir�ç�f' � Os observadores bl'itanni" Roma, (Agencia Brasileira)
:.;.üm fu.ndos, no valor de que �ocon ra.,s, ac �a n,eu � � CDS vêm por traz das ex· - De fonte ofIlcial cúmmu.

:15.000 francüs. A prisão foi
em ��:s_.�:(! el<;11�oraça�\ E��al príJ€sões enpr�icas do Duce nicam que Marconi partirá Sr. Pierre Laval

I,:a�tida, emboTá o DU;Fze in, co�\!:r';Ic::A _a :�s ..,do:s paI um sincero d.esejo de ev tar i para. o Hio de Janeiro pelo I.. � . ,': _ OI ub Nautico America
;-'istIsse que a sua asslgnatu- \ze, .),ell.�f'�anL.:.: (.881111

. C?-, qu llquer at!ncto eom a 10'1 "Augustus", devendo chegarl italIano, 101 o.pllmelr? a �he
rJ sobre o cheque era fJlsa pno _fiOS �o\!er;lO�v(ln� p:llZ- S glaterm, sem, cüotudo sacri- á Capital do Brasil a 24 de gal' a esta CIdade Lazelldo ASSEMBLEA GERAL

.. a tia do ex-rei AUon-l com 08 QU3'-_:S o ,at,Cí1H:) CU: ficar os interesses da Italia.! Setembro. cons�h{:) a farta e VoiUillosa ORDINARIA

fl " infanta Eulalia, tivesse I tretem relaçoes dIplomáticas, d..iGumentação pfúmettida pe' 2a. CONVOCAÇÃO

e�nalmel1te in.tervido a favu!' I . -

A- d
lo sr. Mussolini dias atraz De ordem do Sr. Presideu�

Ii? duque. A l'azã,o aa seve-lManobras da avia�ão ln a o des'a···stre que
em uma entrevista. to e nos termos do paragra-

l'ldade da Corte franCe7.R, é í . _.
v . J...& SãO Esperados ainda hoje io unico do art. 38. dos Estaa

pürque {1 Duque de. Mendez! aHema tutos Sociaes, ficam. convo-

-. já mm. vez foi cODdamna'Ío:' rt

.

-

.

·t-
-

h À t -d Sofirell um c a dos os senh'ores os

árfveHa,_ por tribunal fran-; B.!.R:LI�; 3 c-. A�manobras VIC imO_li a raln a S fI socios, para a assembléa

e,�z. á pena de prisãG de 13 � da �vlaçao alIem a, 3 serem ��P.'Oiden4e geral ordinaria que devhrá

nleZJS e multa de 500 frau·; roalIzadas em Bl'unswiek, O"'-'1Ii.U- JUI..I. realizar-se ás 20 heras do

co.s, .. ·1 obeJeCt�rão a planos ruoder- LUCERN.\ (Agencia Brasi- Kussnoch, o allt,)movel der- dia 6 do corrente mez, no e�

,__ �
.� n08 e que mereceram atten- Jeira) - Conso·allte se pôde rapou em uma eótrilda as-! O Chefe de Po!icia Flu- dm�io da séde socia.l.

. iei�s'J estudo por· parte das deduziir dos vestuariJs e ar phaHada de 5 metrcs de lar-I minense Orelem do dia:

naclo� [au(�toridades do Ar. tigr,s de «spOtts» eucontra- gura, perdan:Io a �irecção. 01 1 - Ele!ção da Directoria

na!· � A teehnicn. a ser posta em dos no autoffiovel sinistrado, carro p1SS0U dos borúos da I �ICT���OY, rS � OI"CeI. e do Conselho Fiscal;

iprr.ti�a será, prim(-iro, les's- os soberanos belgas tinham estrada, coHidindo com uma L�I:Z; .Bwo(1 Mou.y, Che e de
2 -, Outros assuntos de

O d;a h. de Setembro .� tencia ao ataque inoplnudo e, a .intenção de fazer uma as arvore e de lá cahíndo ao I P:.h�l� v

do Estado, qu�ndo interesse social.

_

.

.... 1 seg Indo, passagem da: deien..: censão á montanha. A tre- lago que margina a estrada.;�u.ssela :; �

a ��vallo. Rel!11 Blumenau, 3 de Setembro

Elo, 3 '�
.

O RI.'- Antonio [siva para a oHeüsiva. zentos metros de distancia de . Com o auxilio do chauHeur,
(lUa Otn ItL.v Pelxo�o IOI VICtl-

de 1935.

C�['lüs, prasidente d'a comis" � � o rei conseguiu sahir do au.lroa .de um. aCCldente que Luiz de F1'eitas Melro

f:ih') do� festejos ·do· "Dia da; tomoveI, embo:i'a com feri- quasl lhe rOl fatal. O cavallo l' Secretario

Patrla", apres�nlará amanhãlO.·· �,e-I"Op.OI·"+.O. d·e. ·T··e.··lll--lJelllOlf mentos na cabeça e no bra- espau,t�u-8e, desmontanào seu

na Cil�m�ra Fédera1.uma indi! H � v _
1. ço, afim de ir em SDC0orro cav�:llélro que, entre�an- A (asa do Jornalista

cação para que seja decre"; .

. .'

da rainha, que tôra lançada to, rlCUU preso aos estrIbos

tado feriado nacional em to; ,Beriim, (Agpncia Bra.sileira) - ° aeroporte de Tem fóra do carro com o Cfb.neO
sendo arr�sta.do durante um

O T + d d
do o

.

territorlo brasileiro o i p.elh'llt' será grandemente .a ngmentandn, para que as auto- esmagad? Uns dizem que a ll)�go ,traJn�ct�. O cel. sonre�
. ;ançamen"o a pe ra

dIa 6 de Setembro. 1 rIda les possam entl'entar COloT exHo o phenofifmal cres- morte fOI instantan€'a, enquan graves. rthlm.",ntos, mereeen fundamental

O sr> Getulio Vargas sari- ;cim ··ntó da aviação civil.·O aerodroiÚo, como se sabe, es tolque outros .affirmam que a
d.o serlOS cmdados seu esta-

CIonará este acto imediata- j tá �ituada. :a poucos minutos do. centro da cidade, á qual rainha teria sobrevivido Cill- i u_l_O",,·d_e_l>_a_U_d_e_, ,----
Rio,3 -P- - A Associação

mL�to; � é -hgado por u:m metrnpolitano.· ruO t s
.

I· .

d T b Ih Brasileira de Imprensa de�

_y_-__� ; ..

E,:;sa uqUeia foI divrrlgada. pelo comissar-io ue Estado
co 'mil o. '

. O Dict O ra a o terminou que o lançamentú
. �. para Berlim... ; Dl'. Liprert, 'o qual declarou· ao. s.. J"o.rna1i.stas. Immediatamente foi o cor-I' noS E=i'stados Unt·dos da pedra fnndamental dú ",_

para mel�10rar a sua aVia 1 que .entre :'lain ele 193'3 e ]\l::1Ío de 1935, (I nupiero le pas po Gobúto e transport&do, n v L ..

difieio da !'Casa do Jori1aIi�·
çao navat � sagelfôs chegados e sahídos pelos aeroplanos de carreira para a Villa Haslihorn, perto • NOVA YORK, 3 - Decor- ta" será .levado a

.. efeito no

Um credito de 2(j milhões
:
e outrí's. aug llpntou de 50 '/., emquaoto que o numero de de Lucertla. As nutoridades reram na mais completa or- proximo dia lo de Setembro.

<;((, de pesus app,trt'.lhos de lbna augmentüu eteno"/. e o de aeroplanos de Kuessnacht renunciaram I de;n as commemorações do data em que se commemora.

c;�J:.: divers['s de 30b, c trapsporte de malas. poslues <le 90 '/., e áo interrogatorio do rei, que Dia do Trabalho, realizados em todo o naiz o "Dia da
.

';::'.•.. Buenos Aires, (AgenciaBra ú d;3 visitantes ao Ct:W1J;llJ, de 60 'I. '
'

..
I

se verificou á tarde pelo con- hoje em todo o paiz. Nume- Imnrensa. "
l:'

%. ;�th;lrti.)· -' O Poder Execu- Estes rlUffi':-ros H106tram quão rapidlirlente ,cr�sce a sUl. belga_ O lugar do aeci - rosos «leaders» trabalhistas Para que este acto R.e re-

Uy{l�'�Olicit0U do Congresso avhção civiL de IU'llJ,,3i!'a. que devem ser tomadas as nes· dente foi interdictado ao pu- falaram ao povo. vista. d� grande sOlemD,idade... , .,.19

Na:e.ional o ·credito de vinte sa.r;as Pl'PCHuCi)es. Os· planos estab!"lecidoB deVerão ficar bIico, bem como aos. photo-, Entretanto, por atropela- vão ser convidadas autoL'ids-
...

Iri.ilÁÔes de pesos para � çom ter ninados di:)i.;Íl'o. de S'3�e ou oito nonos, pois que a·. sua grapho9, enquanto que o all� I meütos ele automoveis, pere- des civis e mimares,. corpo

J..•.. 'n.�.3.. _,.I.f.�·;.:-.ap.a... relho.3 destinado� j.r,ea'- '�� Ç�l:,.� �'equer mugn,'; d��53PíH' JV�ÇÕ'2s·que le'.'urJ.o h�s- tomoveI foi retirado do lago! ceram 16D pessõas e ficanm dinlomatic", assocÍllçõ:::s üe

li a;uaçao naval. tau .... --F J, completamente d.estrmdo. Iferidas 116.· estudantes, etc.
.

.

Do :c::o..inisterio.ita.liano Bíe. - O presidente da
Republica assignou na

.

pas
ta da Fazenda o decreto 317
qúe proroga por noventa dias
o praso para a execução da
lei do selIo.

RIO, 3 - Regressou hoje
de sua visita ao Estado de
Minas Geraes o H. Getulio

CASA H�R'fWBG, Rua 15 de
- Novembro 127 '-

sLtnVU::r�AU
���====-==---�----�--�----��--------------------

-
.

.0:.

Contrabando de T.:t::atadb ele ex

tra.d.iça.o
Entre o Brasil e a Argen

tina

..� .. ,

ouro
Rio, 3 - P - O Banco do

Brasil Enviou instrucções es

pecíaes ti todos os explo
radores de ouro no interior
do psiz, arím de ser evitado
(; enorme contrabando de
ouro que no aUIlO passado,
segundo calcules do mesmo

banco, attíugíu a 9,200 kilos !

Buenos Aires, (AgencíaBra
sileira) - A Comissão

.

dos

Negocias Estrangeiros apro
vou o projecto do tratado de

extradição com o Brasil e o

respectivo protocoJIo adicio
nal.

Para �s�Mdaii' (ii
. coniih::;io

"I't -. {t�"B1!;a�o-e .. llilH}pe
G(�;:ebra, 3 - Continuam I o

barão Aluisi e as deleg�d
03 jJreparativos para a ses- ç5es lrancezas e brÍt&.nnicas .

sã,.) fie amanhã da Liga da.s chefi.'ldas respectivamente
NiiÇi:h-\s, em que será debati- pplos srs, Pierre LavaI e An

do ü ciJ!1flieto ita.lo-ethíope. thor,y Eden .

O sr. Rossi, represeutnnte. A la. sessão sH'á secreta
? hora inicio ás 16 horas.
Grande numero de jornalis.
tas extrangeiros já se encuu

tram:aqui, inclusive o director
de um grande diario de Ber
lim. Isto demonstra o grúnn
de .. interesse do pOVG alle
mão pelo desenrolár deslBs

debates, que virão, certamen
te, mediIicar toda a política.
cohmial européa .

Em virtude das cornmemo

rações do Dia da Patria, esta
follla sahirá na proxima 6a.
feira e não no sanbado.

Será

',.

•

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



I Pharmàcia Órion
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,

". Ant. BRli.NDES
,-"

-RIJA:' tfi DE NOVI 6õ . TELEPHONE 90

1

Edital Agentes-Vendedores
Estamo$ precízando com urgencía, de Pes60as activas e desemba

raçadas, P�ll'<J. serem nossos Agentes-vendedores, nessa praça, para
a collocação dos no�sos afamados produetos de grande consumo em

t?das as classes soeraes, lucrando com 2 ou 3 horas de serviço dia
rIO 2o(l�oOO a !lgoSooo semanaes. Capital insignificante para inicio
da Repre�entaçl:l0' C.oI!-e�deremQs excluaívídadejde vendas

nes.
sa

pra-.l�a, Para Immedíato micro das vendas, rogamos a todas as. pessoas
ínteressadas nos escrever, Juntando endereço e 3.$000 em dinheiro
sob carta registrada, para II. remessa de amostras, catalogos:
c detalhes cos n('ssos produetos, Laboratorío Clareol Cai-

I xã Postal 3963. São Paulo,
'

f

sortimento
em drogas e especiaJidmles na

cíoaaes e extraugelras

Medicamentos Allopaticos, I{omeopati<:os
e Biochimicos.

Sortimento
__
completa

de artefactos de borracha,
Perfumarias, Sabonetes, arü

gos de hygiene .�tc,

(.cII.da� d varejo e atacado

Irrjortação directa; por isto Cl.'. '.�!

COMPÀNHI� INTERNA·
CIONAL DE CAP!

TALIZAÇAO
A.mo� ti.açâo de Agcxto-

L
..�'.Reallsou-se honterr .em

presença do fiscal do
Governo, o sorteío de a

mor!izilçõPS de títulos
desta Cornpunhía, tendo
si d o �f)I't{'a rl 1'18 a S 8 egll i n
tes (dto combinações:

,.

):
.t
,

todo o negocio

Em Santa Catherine .

,PUnias Dr.
"�,':,:,B�rnâldp

.

'

...·o;.�;,)lVnt�hado·
,

;., - Nelle forme' neuropatihe
con grave esaurtmento

.

ner

voso di origine «luetlca», ho
ottenu

..

to

..
SOdd!Sf

...

a

....rent.i fiSUI

...·1tatí cclla prescriziol1e del
praparato «ELIXIR DE NO�·
ou

.. E.I.R
..

A»

.. de.l F.arm.aC.istu·.1João da Silva Silveira,
.

I
. .' UiUssanga,. Sta,

..

Catharina. �
(Ass.) Dr. Victorio Gíaccne g
Medíc o-Operador. e Parteiro!
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quer doença ao. deitar: 'dar um

b01l1 suador e de manhã eeoo
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cínade.

1:,:'A cura· das ..

·1>
Sezões .

'. "fi.I.. altival em
..

··

. .pouc.os.... ': dias somente com
- :.

as afamadas

CÁfE' (o, dCaIeS o

�

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



i',

Preftitura Municipal de Caçador
Edital de

Escriptu,8Ç�Ç
..

M.ercantil
..

.'.

. -,:., .. �;. l'
.

.. (Pelo f�9tesso ( ,te synthecico)
Appáreceu a nova edição, definitiva, melhorada e com

materia ni)YI!. do aíamado
:

�ETHODO RA'rICQ DE ES- Concurrencía Publica. para a concessão do direito
CRIPTHRAÇAO MER.CANTIL, systema·mixto, synthlcom de exclusividadedo Iornecirnento de força motriz
(dlfferente dos outros), em sete magníficos volumes con- e iluminação elétrica na Séde .do Município dedensados; pelo prof. Tavares da 'Bílveíra,': director da Es- Caçador, Estado de Santa Catarinacola de Commerclo de Santa Rita do Sapucahv, escripto
espeelalmente . para ensinar aos commerciantes <bra.sileiro
(forçados agora a ter" escrlpta bem feita, deante das no- De ordem do Saro Tenente Leonldas Cabral Herbster,

.: vas leis fiscaes), e para formar· facilmente Guarda-Iívros Prefeito Munieipul faço publico que se acha aberta nesta
.•.•• peritas .. Obra Importantisslma, considerada de utilidade pu Prefeitura, pejo prazo de 45 dias á inscrição dos concur
bllca, pela sua simplicidade e clareza. Editada sob osaus- rentes interessados em obter; a CO/IC3ssão do direito de
píclos dos Estados de S. Paulo, �íinas e Rio, garantida exclusividade do Ioruecimeuto 'da. força mntrtz e ilumina.

. pelo Governo Federal, approvada pelo Thesouro, elogiada ção eletrica na Sérle deste Municlplo.
.

pelas aut0:rida<ies, pvetuiaüa com Diploma de Honra e Me- I - As propostas devem ser apresentadas em treis
dalha de Prata na Exposição do Centeaarío. São modelos vias, das quaes a primeira sellada C-?ffi um seno d·e fon�·às
de livros simulando a escripta duro. negociante um anho de .1$000 e n::a1s o de Educação e Sande, todas datadas e

inteiro, com. explicações para entender e resolver tudo. assígnadas, uao devaado coate�' razuras e nem emendas.
Aprende rapidamente sem professor. Methodo ecouorníco e· I I - As mesmas propostas devem ser entregues em

I8.ciUmo. Unico que serve a quem quer escrípta LEGA.L

EI
envolucros .If::'chaios e Iaerados, com dizer por

:

cima da
SIMPLES. Exige só tres livros:' Borrador, Diario e Contas- concurrenera a que se refere � o n'J!TItn:io proponente ;

. Correntes. PGr elle qualquer íarásua escripta, �dü peusan- .

I I I - !odas a�s propostas devem ser aeompanhadas
do Guarda-livros. Basta seguir os modelos. 03 proprios da ímportanoía de !:noo$ooo P?dtlUli) ser em apolices Fe

Gua.rda-liV.
'ros .antig

..

o s já p

...
reterem

•... co.
m louvores, este

SY;3_lderal.
ou .ES.tacto.aI! �f[er(,c

..
i

...
d.a a' Preleltura .CO?I1

cal.l.ç�O .•
tema ao classico das parti.las dobradas, porque ernpregan-: por prazo dete�mlUa10, para garantía I') validade da pro,
do o mesmo tempo o profisslonnl pode fazer DEZ escrip' posta e respeettvo contracto.
tas avulsas, em vez de U \'L\ SÓ. Trabalhar menos e ga- _

I � - As q aartorz,e hD�as do dia 30 de Sete::nbrD se-
h rao 01 uv luc b d t :l ti· � ri '" Grandes Premíos ... 5- Medalhas de OuroTI

.

ar muito mais ! Pedidos só á Ernpreza Editora ;,0 Iadus- !I 1 o ros a: erros ran e ue f) in. 03 mt,�re5i;LI,'LOS
trlal», Santa Rita. do .Sapucahy, Suí!le Minas. Preço: 25$OJolpresenta o. a?to, que será presidido pelo Pre íalto Muutcí. �

6RAêHlE DEPURATIVO DO SANGUE

Pelo correio, sob registo, mais 3$ODJ, (Remette-se para tona paI, e a3S'31s.tl�o, pelo:> COmpOlltlHte� do C)�selhéJ Consulti:.
.

o BrasIL Não tem reven !":lJores ou intermediarias em par, vo, qlJe decdtra pel.a .proposta m'us vantaps 1.
.

te algum'l. O graQ.de desco:lto que se daria a re \TeQfhdo�
_

V - p.ma VeZ Inw18,da ?.. ahe_:tura das propostas·' não
res já sb.reduziu no prBç:J para economia do Ireguez, Pe- S3rao adillltld,:!s qua,l9uer retlflcaçao que p3SS3.ill i.'lfluir
çam directameate): 'Maud tr o dinh'JirtJ registado ou em no resultado respect! 1/0;

_

I.Y!11e
..p�st.aL.Chega... E!egn....ro e .rapido. Nã.O querendo c

..

omprar· v.r - Versara a

Couc.Ul'l'enCla 50m�ate pJ.rn. o pr0ço
ja, pedir ao' menos um album lie attestados e pa�ecerf'S em reiS, papel.
comprobativ?s,. CDm Ü:�lori1nç,jes complBtas, o qual é r8-

.

.

V ( I - ,�ão s9rão tom.1'I�s em cQ.?sitleração as pr?-
mettldCi. gratls. Não se arl'�penderá, ..

p,)stas que ol'rerecem apena3 um'! redu':;ao sobt'8 a maIS
.

.. .•. b'lratn;

Dinl.o.ma, d.. e Guard.a f!!;t li.vr.J)s v ! I I - As propos:tas não poderão corrieI." se não
.I,d' uma !oeffillla de completa submissfio ás úondições estipu-A dita EscuIa de CO:tlmereLo confere diploma de Guar� ladas nC1:'te Edital.

da.·livros ás pessoas de ambos os sexos que apreudeJ'em IX -- A Pl'éreitura reserva,Sf> o direito de ailllu'a'
por este «MgthOdo».. 03 que tiver8m exerc�udo a protissão esta cnncurrencia cas!) assim julgu") conveniente polo Sel!de Guarda-livros Bem se!' �or'mados, poderao rapHiam ente Conselho COQsultivo, ou nesse sentido se oronuneie a sc:s,obter o seu diploma, garantindo seu futuro. Gran!!\} VUH- são competente da Secretaria do Interior ê Justip.{l do Es

. tl1gem Exam�s'por. COlf0Sponde?c:'l. Muitos já se IOl'm�- tado, o parecer de quem será colhido antes d!l "lavl'aíura
.

ram no BraSllllltelro, Selll sahIf de St:FlS casas, e e�t �o Id') contracto com o proponentp. das condições que fOl'em E' p, \" ....ALl3��.Zi,o CIENTI "IC'
e�ercendo a. profissão U�GA�:\1E�TK Q lorenda i�foJ'ma.-· julgadas ma.is vantajosas. MOD!7:RN D,':>5 CELULL;S C,ê.PILp,- '

y.oes sobre dlp10m 1., escr�va ii E�cola, oa mesmo a esta X - No C1:I.80 de annulação, previsto na clausula an- RES, F ';';t;.D.imo A SU,Il, RADIOATI�
bmpr�za,remetteado 5$0)0 em sello, para a respo.sja. rior, [l.l0 caberá. dire�to a indiniz:1çãJ a neahum .:i os co:'].- CIDADI, NUMAJUVENTUDEPERM.A.-

�OTA:-Ao IazlJr o seu pedido l'eHra�se a este jorual eurrentes. NE�HE: REivkOIO. LOÇfD, ALlMEN-
XI - O proponente deve declarar o preço por vela VOo -IONICO BIOLOGICO. Ll.�mCETI

ou kiloW.'lt l1JéZ, que fornece a iluminação, ficando abri TO, rVilC�9J3ICIDA CONTR� �AS!AI
..gado a fornecer contadores aos consumidores que o ('xi, E AFECSO�S DO. COURO ,-,�8,;:L- i.' . 'aual"'ente d e I

.

1· .

.

k'l' t· LUDO, PARi, TO.).AS AS ID.c\DcS
gl�, :"'; u· ev (ec arar, o prpço por I o�.a par� o VENDE-SE N/I,S BOAS DROG., FARM,.
fO!I:lee,mento de f?rca para_ grn.nde� e pequ�nas mdustnas, I DESTA CIDADE A 10$000, A FARM.
assun como o da lllummac;·ao da� ViaS publIcas.

. 1 MINAI\JCORA, JOINVILLf. REU:::TE 6XII - �a proposta deverá fIcar rescrvad� o mOlO P_Ol') FRASCOS POR 50<11:000"
9tlC � PrefeItura poderá emcampar a concessao e materIal I

'"'

lnstalad.J.
�.__�_��";"""' ___

Xln - - O concurrente de que a proposta for aceita Iassignar<i um contracto com a Prefeitura, contracto em.
.." ..., .

._. , ,...,

que s�r�!) POrmeõl?f. iZ'=damente determinadas as co.ndiçães ��OJS � .� }��J, ��� �.}�dos dlrf:ltos e obrlgaçoes. �.Jj Crl.� jj h�J �� �"'�aJ

'l:dxrv - Entre outras obrigações que serãl) estipuladas �::� � .. ::�
no cl)ritra�t? referid(l constará ú.. de. o concecionario pa, ?�!� El�1T toclo� os ca�os de .1�rQqueza Qerd e g�.fIar a. Pre!eItura 5./' de renda. bruta, a titulús de taxa de

�::�
l .... Cl·vOSldade, e o forlícDnte NaClOnal 1;lhscallzaçuo. . {�: ("XV - O contr3'2to que se r('fere 0, idem xm será di R

· }m
.'
firmado no.maximo trinta dids at>oz o encerramento da tW ...",....,�'§

'

... e n·as C· lim· == �H�; concmrenCl8..
. �d""""""_"·· I ..__........... �dI XVI -- Os proponentes obrlgar-se-ão: t::� que rcgel1ert: o organismo í==)I a) - Montar por sua conta um� uzina termo ou hi, :: p 'lh d ,I d cll·en·tes :1':�dro elatrica com a potencia necessaria para o IOl'uecirnen- i::

- rO\'(I111 ()S �111J ares e attestaúos . e - : :�to de força e luz na. Séde do Municl�io de�Caçarlor c seus fj curado.3 :.!
arrabaldes;

.

f::�, . 1::t
b) - Instalar' a nzina e a linha de d9St�ibuiç5.o, assim �nl .A v�nda nas EQas. '_., W�

como proceder aos demais trhbalhos necpssarios �ara per- (5 PharmaCS3 e Drogaria t:;!;feito runeiollsmentú da h:stalação num determinado pr-azo, I �-;Jrx-:::c?'r:?\Q�-G'(�G"L6'Qill))���í��}��
e não eX6derá de 180 dias da data da assignatura do CGn� �G��l()�cVu��ÇjSl� :l..Vl)�C)�é)�.x,:,�:,:.:.:.:.l..
tracto;

c) - Instalar tanto a uzina como a linha destribuido
ra de accordo com um projecto previampnte aprovado p�,-
la Prel'eitura, não devendo ter aquela no inicio� potencia
inferior a 100 H. p,

..
,

...

I
d) - Limitar o prazo de sua concessão a serie de

30 anuos no maximo. .

.

e) - Obrigar-se-á tambem, quanJo a instalaç·ão da
uzina não mais corre�ponder as necessidades da popula
ção, por escacez 'le energia. a juizo t�chnico da Prefeitu
ra, á formal' todo o mat�rial existl'ntA e augnH:ntar no mi-
nimo 50.1' a potencia da força inicial da uz;na num prazo
determinado;

r) - o mat'�rial a empregar deve !'1er novú e em per
feito es!ado de conservação e füncionaiiJanto, sujeitos a

exame .{1l)r peritos nomeados pela Prefeiturú;
E· para conhecimento de todos lavrou se o presente

Edital e outros de igual teor, que serão afixados nos la
gares mais publicas, na Imprensa OmeiaI etc.

Secretaria da Prefeitura MuniCipal de Caç!;l.dol·,
Agosto de 1935 .

TRAJANO ROCHA

'-�'2*..gKA'.. "�'L'��i3Í&iG�

I" Bôa SaMa... Vida lOnga...,Obtêm-59 usando (I

ELIXIR DE t�OQUEIRA· j
DCI Ph. eh,. I

. João da Silva Silyeira ti
!

Empregado com real vantagem B.

nos :leguintes CUOI: �

I
�
l

CIDA.Dl�
DE eLU�1EN�
--

Biss3manario de absoluta
Iadependencía

. .

ELiç5e3 ás quartas-Ieíras :;
c aos sabbados

Rachitismo.
RheulUlltismo em. geral,
Corrimento dos ouvidos,
Wlammeções do etere,
AflecçOes do t!flndo,
1W�ncha. da pr;ül&,

G«ulorrhêu,
ElplDhu•.
SIU'DU,
Uwel'U,
EsgrophulUt
Darthrolt
Fistrual,
C8DCI'0II,
Roubas,
SoubeDa,
Dôres .no peito,
Carbunculol!l, etc.

Di :ector: Gerente
AFFONSO BALSIN'

Sub -Gerente
RODOLFO lUDTKE.

:.'!: .

. Redacção e .oJiieluàs.'
Travessa 4 de FevereirO rr

Caixa Postal - 57
B UMENAU
Santa Catharina

, �

A.SSIGNATURAS

Ar.10 , ..... , 15$000
Se :Je'·:tre . . .. 8$000
Nl n. avulao . . $200
NL n. atrazado. $400

IMPORTANTEPODEROSO.

A HTI-SYPHI! ITlC O
ANTI-RHEUMATICO
A lJ TI- ESCROPHULOSO

(1irecção da .:C:ldade de
i m enau> .não assume res

. nstibilidnde pelas aprecia
lb., s em r ttidas em notas ou

artigos assinados

, I

A senbora deseja:�-�

Ondas permanentes, elega�tes e modernas
Manicure

LavagelD de cabeça
Maquillagens,
CODl r&ios ultraviomeía

pro·cure o salão de barbearia de Carias
Kinzelbauer (em frente á Casa Huep('k�)

Paulo HerÍng
Santa Gatharh13Blumenan,

.

····at· Tintas e Vernizes. l\\ateriaes para
.

pinturas em geral·
Tas Bln bisnagas para artstas

DANN·EMANN
----�--------------=----------------

Os charutos e cigarrilhos DANNf...
M:ANN sãú os mais preferidos no"

ll1ercado

A' venda em todo parte
Representantes

:I.::-..;
. S. A.HOEPCKECARLO S

..�.
"/:;..

"

o,
. ,

Secretario

�"'lfl'"'If>9f>�'-'�"lF'V':-��qf>9P�

l. C·al.IV�.O.",··.[U· neb.r·.o lf.�. �i;nefeaCsCl.odcOaesn,.ças maferiaes
.... ágticolas

� IA� r U ":l
,..:1' Sa1it.re do Ohile e. ADUBOS éomrletos <<Vianna»

d:. b· A � (L Com fossas O .MI: S SEMEN'TE·i;;1 de b'atatinhas - mamona - cel'ea.es e pastos.e�elCl uma 00 Ir·
-

t: Typrro _ FEBH.L::d Arseni;tos P:Ilverisadores - ARADOS e Oarpideiras'
pasta dentifric}a � ·um J> SERVIÇO DE PRIMEIRA � OPILAOAO . Paça gratis' o nos&o ALMANACK e Folhato sobre
bom sabohete;· ambds .�. .. ORDEM ,1l .

O trátament'o de um Algodão
.� Na. Rua 15

.

de Novem.,. lr caso de typho.é mais LTD Jl
de preço t;astantG m�;' � bro Nr� 20 -- Na casa,� dispeDdio�o do que o ARTliUR VIANNA Bt elA. . ti ..

(!:,�n r.0;Q knha m.CJ.i.s�· de Otto Blhom � custo de uma iIlstalla' 6�s!51 «C"�O l:!I'Ie-.l'I ....., 14"_"'i! "". I•. A· trath::'· com :) fiwy.,u líiII ..A_

d�'/idas: peça os da ' , � ç!io "OMS» - DEFEN- I C· P t I 3520 SÃO PAULO
(j";or:G p�; H::: ,\ >� O. '��''"Ó'';:1���'.-:'���:0 �,. J��....._tS_M_t_L_I�_'�_U_·_D_E_D_E�,.;:.�m*.:_a��9�:����=��·�·'�'®i1iiia�."';';'

•

-.;: _·�'.. ::-Y

QUAUD/,.DE
H"-lSJjPERAVEL

.
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PRECO' MODICO
� _.
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NOTA

visita

Osjogos de,' domingo - Sahiram vencedores o

Altoneuse, AIl1LlZ0l1G1S c Blurnenauense -- As
preliminares

DEB LU MEN�U_=-=-==
......�

Carlos CardeI

EmpfeD!do
.

com m
CCIl!!) !lll an5lllIu.@

eonVlI'IIC3r�
IDtm:o sflBERMW

,

, oos PULMÚtS

,.:;j

.

te
, ..

"

,_ SpeCl8 I
de WETZEL «: elA. .: JOINVILLE

ade')
(Marca Registrada)

_" recommenda-se para hospitaes, coIlegios ete., pela sua .qualidade desinfectante. ';,
,,:..J

,

' "
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CARL
Rua 15 de Novembro N. 90 -:-,-- Phone 11

Lista dos livros em venda com o abatimento entre 10 .. 50 %

-.lmeida de Castro

JJ

Albot J,acob
Amaral Luiz

Arraruda Bento
Aurilio W.

Andrejeff
Amaral Edmundo
Agorio Adolpho
Britto Chermont
Bananére }uõ
Barroso Gustavo
Bandeira Souza
Beires Sarmento
Brandão Julio
Branco Castello
Bevilacqua
Bazin René
Carvalho Vicente
Caliban
Caine HaU

Campos Humberto
t.

,.

Chrísantême
t.

Cruls Gastão
Correlí M..

t.

r�':', ,,:_
.

Carlos Luiz:

Callage Roque
Carvalho Elysio
Capua Ravmundo
Camon Pedro
Catá Hernandez
Coulevain Pierre

Chagas Moacyr
Carvalho Affonso

Caíubv Amando

Caracy Vivaldo
Couto Ribeiro
Dickens Charles
Diniz A1machio
Dantes Julio

"

floreal Svlvío
to

Fadjew A.
Flavio Alcides
Ferreira Barros

Figueiredo Jackson
Freitas Otávio Telles
Gama A. C. Chichorro
Goulart Gastão
Gomes Perreira
Guimarães Bernardo
Garibaldi
Gomes Lindolpho
Heine Henrique
Leitão Tranquilino

",".i. Lyra Roberto
� ',>.. Leite Manfredo

Lisboa Rosalina Coelho
Luso João

,j

Lima Azevedo
Lindo João Amoroso
Leblanc Maurice
Leonardo Thomas
Montalvão
Maia João
Machado Alcantara

"

Martinez Cesar
Michelet J.
Mendes Fradique

to

Moura Maria
Mantua Simões
Mulberry J. L.

Marcheseni Amílcar
Medeiros e Albuquerque
Maurido Virgilio
Monféiro' Lobato
Mora,es Durval

Moniz Hector
Mariano Mario
Martino Bruno

.

Marguel'ite'Victor
:Marchard Ravmondo
Montepin �avier
Morqes" Raymondo
Mariani Mario

JJ

A Mulher
Innocente
Maria, Rainha de Escossía
Insomnias
Por Campos e Mattos
A Tragedia de Ekateringburgo.
Os sete Enforcados
Rotulos e Mantilhas
Os deuses vermelhos.
A Escalada.
La Divina Encrenca

Intelliganda das Coisas

Evocações e outros escriptos
Azas que naufragam .

Maria do Céu

José Balsamo

Impressões
Os Oberle
Luizinha
O Arara
O Escravo
O Arco. de Esopo
A Funda deDavid
Gansos 'do Capítollo.
Bacia de Pilatos

Estação em Petropolís
Vicios Modernos
Ao Embalo de Réde .

Barrabás 2 voI.
Romance de dois mundos 2 vol.
O Atomo Poderoso
Encruzilhada
Rincão
Brasil Potencia Mundial
S. Catharina da Sena
P. Crime de P. A. Vieira.
Os sete Peccados
Na Incerteza
Um . . e Outros.
Memorias Posthumas.

Coração de Moça
Fríeda Mever
O Crime do Estudante
Conto de Natal
Meus odios e meus aflictos
Os Gallos de Apollo .

Contos.
A Coragem de Amar.
Ronda de meia Noite.
A Derrota
Velaturas
Leridas da Peninsula.
Aevum.
Cronicas
Romanticos Brasileiros
Néné Romano
Quinze noites
O Seminarista
Em America
Contos populares
AUemanha
Dona Glorinha •

O Exercito por Dentro
Duas Almas
O Desencantado Encantamento'
Reflexos do Rio
Reflexos do Rio Enc.
Da Caserna ao Carcere
Paulo Apaixonado
Agencia Barnett & Cia.
Os :rnad�ptados
Poeira de Paris enc.

Pampa
Brás Bexiga e Barra Funda
Pathé Babv
Alma das Cousas
A Mulher
Idéas em Zig Zag
Grammatica Portugueza pela Me-

thodo Confuso
A Mulher é uma degenerada
Figurões visto por dentro
No Murrdo dos Ladrões
Liberdade dós Mares
O Umbigo de Adão
Outras Figuras
Ferro

'

Fíoretti .de São Francisco

Aspectos da.Historia Bras.
Pureza
Guerra aos Sinos
A Emancipada
Os 'dois Beijos
Angela
Paíz das Pedras Verdes
A Çasa :do $ome'm .

Na. Snra. da sete Dôres

Preço antigo

7$000
6$500
3$000
6$000
3$000
3$000
5$000
6$000
5$000
5$000
3$000
4$000
4$000
7$500
3$000
5$000
4$000
4$000
4$000
3$500
8$000
6$000
6$000
6$000
6$000
3$000
,6$000
5:3000
8$000
8$000
4$000
5$000
5$000
5$000
7$000
6:;)000
3$000
6$000
3$000
5$500
5$000
4$000
4$000
3$500
4$000
4$000
6$500
6$000
6$000
5$000
5$000
,6$000
6$000
6$000
5$000
7$000
3$500
2$500
7$000
8$000
7$000
4$000
q$ooo
4$000
4$000
3$000
5$000
3$000
3$000
4$000
6$000
9$000
4$000
7$500
7$500
6$000
3$000
6$000

6$000
5$000
5$000
4$000
6$000
5$000
6$000
3$000
7$000
5$000
5$000
4$000
5$000
4$000
7$000
8$ODO
5$000
6$000

Preço actual

4$000
3$800
2$000
4$000
2$000
2$000
3$000
3$000
3$000
3$000
2$000
.2$500
2$500
4$000
1$500
:3$000
2$500
2$500
2$500
2$000
5$000
4$000
4$000
4$000
4$000
2$000
,4$000
,3$000
4$000
,4$000
:2$500
.3$000
:3$000
,:3$000
4$00Q
:3$500
1$500
:3$000
1$500
:3$000
:3$000
2$000
2$500
:2$000
:2$000
2$500
,4$000
3$500
:3$50€1
2$500
:2$500
;3$000
:3$000
3$000
2$500
:3$500
:2$000
1$500
4$500
·4$000
3$500
:2$000
2$000
.2$000
2$000
1$500
2$500
1$500
1$500
.2$000
3$000
,6$000
2$000
:3$000
3$000
4$000
:2$000
4$000

4$000
3$000
2$500
2$000
3$000
3$000
3$000
1$500
4$000
3$000
3$000
2$000
3$000
2$000
4$000
5$000
3$000
3$500
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Macedo J. M.
Maupassant
Netto Coelho
Nogueira Horacio
Netto J. Simões Lopes
Nvseus Paul
Oliveira Dr. Hosannah
Otevsa. Luiz de

Penna Gustavo

Prates Hómero
Pires Cornelio
Paixão Mudo
Pascoaes Teixeira
Poppe Mario
Pimentel Alberto
Pires Helidoro
Polilo ArouI
Plívier Theodor
Prévost Abbade
Reid Mayne
Rodriguez Mario

"

Ribeiro João
Remarque E M.

Sette Mario
Slanchina Lourenço
Sampaio Albino

Taunav Viscone de

"

"

..

..

Thierry Jean
Théo Filho
Theíxeira F. Gomes

..

Vasconcellos Carlos
Verona Guido
Varejo Lucio

..

Vaz Léo
Vasconcellos
Vautel Clemem
Wallace Lewis
Werw
Waggaman
I? Xiquote
Zola

Azevedo
Assis Brasil
Antoníl
Bomilear
Cabral Gonzaga
Castro
Carneiro
Chresson
Campos
Carton
Leite Manfredo
Medeiros e Albuquerque
Marden

"

."

Ross Daniel

.,

Ribeiro
Oliveira

"

Proença
Mueller
Souza
Seabra
Soulier
Schopenhauer
Teixeira
Venancio Filho
Walther
Porto Seguro
Oliveira Vianna

"

Viriato

Almeida Guilherme

"

Castro Alves
Castro Aloysio
França Seraphim
Goulart J. Salles
Gonçalves Ricardo
Lavrador Antonio
Lacerda Mauricio
Menotti dei Picchía

"

Maeterlinck
Miranda Veiga
Peixote Afranio
Silveira Tasso
Silva
Setubal Paulo

o Moço Loiro enc,

Uma Vida
Fabularic
Na Trilha do Grillo
Contos e Lendas do Sul
Bom Humor
Lendas e Fatos de minha Terra
O Diabo Branco
Prosa Leve
Caixa de Mascate
Orpheu
Scenas e Paisagens de minha Terra

Esperito Alheio
.

Terra Prohibida
Mulher que mata
O Romance do Romancista
No Sorriso das Almas
Dansa do Fogo
Os Grilhetes do Kaiser
Manon
A Montanha perdida
Meu Libello
Babel
Colmeia
Nada do novo na Frente
Seu Candinha da Pharmacia
Desgraçados
Gente da Rua
Marcha das Forças
Co.npanha da Cordilheira

Paisagens Brasileiras
Cartas da Companha
Trechos de minha Vida
A Cidade de Ouro
Viagens de Ouír'ora
Remínlscencías
José M. 'Nunes Garcia
Amelia Smith
Visconte de Rio Branco
Por um Triz Coronel
O Canto do Cuco
O Perfume de Cherubina Doria
s. Antonio de Lisboa
Apotheose de São Francisco
Torturas de Desejo
Mimi Bluette
A Mulher do Proximo
De que morreu João Feital
Ritinha
Revelações de Além Tumulo
Sou um Burquez terrível
A Conquista de Bysanzo .

Respeito á Vida Nascitura
O Signal mysterioso
Arlequim
Contos de Ninon

Obras diversas.
Epocas de Portugal Economico
Dictadura, Parlamentarismo
Cultura e Opulenda do Brasil .

Politica do Brasil
Inéditos e Dispersos
Politica, és mulher
XII de Agosto
Problemas philosophicos
O Espiritismo no Brasil
As Leis da Vida Sã .

Saudades
Parlamentarismo e Presidencialismo
O Secretario da Felicidade
Arte de Economisar e Poupar
O Corpo e o Espírito
Porque Envelhecer? Enc.
Consultorio da .

Felicidade
A Iniciação nos Negocios
Calendario da Felicidade
A Vida Triumphal
Notas sobre Artes
Geração e Educação .

Loucos sem juizo, Doidos sem juizo
Corno se ensina Geographia
Vida ao Ar livro
Hygiene Veterínaria
Esculapió na Balança
Accumuladores electricos
Dores do Mundo
Verbo escuro

Cinema e Eoucação
Techno Psychologia
Historia do Brasil 2. vol.
Idealismo na Constituição
Homoepathia Practíca
O Remedío do Pobre
A Alliança Ingleza

Poesias .

. Simplicidade
Horas do Soror Dolorosa
A Dança das Horas .

Espumas Fluctuantes
Oração do Natal
Cantos da Terra dos Pinheiros
Chuva das Rosas
Ipês
Sonetaços
Flor de Lotus
Mo\,ses
Mascaras
Duldnéa
feminal
A Prancha
Missangas Poesias e Folklore
A Alma Heroica dos Homens
Pandora
Alma Cabocla

Preço antigo Preço actual
.

6$000 4$000
6$500 4$000
6$000 4$000
10$000 6$000
6$000 3$000
5$000 3$000
5$000 3$000
4$000 2fiiooo
5$000 3$000
5$000 3$000
4$000 2$000
2$000 1$00�6$500 3$500
4$000 2$000
4Sooo 2$000
6$000 3$000
5$000 2$500
4$000 2$000
5$000 2$500
6:;;000 :3$000
4$000 OS500
8$000 :2$000
3$500 5$000
4$000 5$oooÇ
5$000 .3$006
5$000 3$000
1$000 .0$500
4$000 2$000
7$000 :5$000
7$000 5$000
51'\000 3$000
5$000 .3$000
6$000 4$000
5$000 3$000
5$000 :3$000
5$000 .3$000
6$000 4$000
6$000 -4$000
6$000 4$000
6$000 4$000
5$000 2$500
5$500 3$500
9$000 4i)000/�
8$000 4$000
5$000 2$500
7$000 ;3$000
4$000 2$000
3$500 .2$000
4$000 2.'[;000
4$000 2$000
4$000 2$000
9$500 3$000
1$500 1$000
4..'1)500 "2$500
5$000 :2$000
4$000- :2$000

17$000 10$000
5$000 3$000
10$000 6$000
6$000 3.$000
16$000 10$000
8$000 5$000
5$000 3$000
4$000 2$000
6$000 :3$000
6$000 3$000
3$000 1$500
68000 3$000
5$000 3$000
5$000 3$000
4$500 2$500
3$800 2$500
5$000 3$000
5$000 3$000
5$000 3$000
4$000 2$500

i;q-2$000 1$000
6$000 4$000
4$000 2$000
4$000 2$000
3$000 2:5000
4$000 2$000
5$000 3,$000
5$000 3Sooo
5$000 3$000
4$000 2$000
6$000 4$000
12$000 8$000
25$000 18$000
5$000 3$000
5$000 2$000
28500 1$500
1$500 1$000

4$000 2$000
ssooo 2$500
3$000 1$500
4$000 2$000
5$000 3$000
3$000 2$000
4$000 2$000
4$000 2$000
2$000 1$000
2$500 1$000
3$000 1$500
3;;000 1$500
3$000 1$500
3$000 1$500
4$000 2$000
6$000 .4$000
4$000 2$000
4$000 2$000
5$000 3$000
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