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Todo (J homem de bom gosto e que saiba

vestir-se com distinccão, deve procurar essa

reve B competentes e preços módicos.

'({gid.c) lj{_:I:)s 111].i�)(e.:.; .3C:j�:;;-!tis��·l.-::: das
Universjdades (te \-icn:-rJ ç I3<.._'rlin
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,,'.i \'. ,_, oisposto a construir uma casa. rabrica. ar-

.nazern, um muro, urna varanda, peça antes um

!

rcarnento
3

"
'" '! c', ri itoern P

.

'C visrre fi mm.na ranrtca e ceposito em Ponta Aguda, nesta cidade
veriíicando o CU,,'O E: as co.idicões de solidez de uma

, (:onSinl('.,;Jo com as' pedras de cimen to de minha fabricaçao.
Alem nas vantagens qUe V. S. jà adquirirá com a

economia de trabalhadores e de dias de trabalho nosso

tif 'h'
, I

cer ] rear-me que essas construcções lhe sahirão 30 0'1 40 ·r.
.

mais barato do q ue as obras em tijolos. Apenas em 8

dias, como se verificou fia construcção contractada pelo sr.
.

.

Hsrrnann Kupper, consegui levantar a casa, deixando

prompto todo o serviço de pedreiros.
_

Alem de pedras para construccso, tenho ainda para
tornccimen!o immediato e garantido, ladrilhos, mo raicos,

",

.
.

tanques para agua, degràos para escadas, postes, moirões

para cercas e vinhaes, meios fios para calçadas, catacumbas 'etc.

e�1�1 liquidando Ó P[(:'('iI:3 redusidissimos O seu zrande stock de Ia-
f ..··"

(_,

sendas unas P�';'<'\ n omr-ns e senhoras. brins riscados
chitas e ul�irO::3 tecidos ele pouco preço,

·PYF-:m�l.;';� cuecas, chapcos. sombrinhas,.
>

camisas e outros artigos _ que só vendo.

(TVPO FRANCEZ)

àe

15 telhao para um metro quadrado, pezando
20-25 kilos me�LOS do que' U'TI metro quadrado

barro, com a vantagem, ainda, dê não ser mais caro.

de telhas

hdba, nma garantia j

Material garantido, de ormeira ordem

Casa Willv Schmidt
,v

.

, .

� .

FABRIC,A DE ARTEFACTOS DE CIMENTO�

pü�frÀ AGUDA

CARLOS lADEt\lSTEIN
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I Pharmâcia Central
de

,

"
'

(Nome enla,rca Reg1strada)'
tll} " J!hal'nHli;;;lI�:CC E.11 Gonçalves Jomvme-S. Catnal'ina
Diplomado pela. Faculdade de Medicina do Rio de laneírc IUnivCít=:c;:dc cc Co.m rra,

J,
I
I

O IDEAL E'éo grandioso pa i\trimunio legad<i" therapeutica
dermatologica após :10 anuas de
acurados estudos. � Cura toda a

qua Iídade de feridas J10VaS e ve

lhas, tanto humanas como :de
animaes e muitas ooencas da
pelle e da cabeça: Ulceras;Queí
maduras, Infecções Empígr-ns
Sarnas, Tinha" (Iavoí.a e tonsu
rante), Ulceras syphílitlcas e aI!
gurnascancerosas, frieiras, Suo-]
res dos pés.Sarna.Pannos dorosiolletc. Indtspensavel aos futebolis
tas, e às damas para. adlierir o

P)d'� de arroz, esterilísar a pelle. A Pharm, Cruz, Avai ê, Est.1_;::'j �:i.P. curou uma ferida (ulcera)que nem o 914 conseguiu curar
I

Curas maravilhosas por toda a parte. Aonde ad\lill[mcor�� I'\ 'H:' chegando, todas as pom�das vao desflppnecen_9o ao
It' ercado; as cure-s, a reputuçao e a sua procura, vao aug

I: entando, dia a dia. Quando todos a c?nhecerem,_ sem ü reme, Id o' de n�aior, triumpho em tod,o 0. �raslI. D� C;:.ro};!Ht. Palhsres, I
(.'} ,;mnvJ!le,cul'ou com urna-se caixinha» uma reriua oe 9 anuos.]

Temos «centenas» de curas semelhantest t ! I

. l,dopta�a já �m muita� ���;,'l.srde,:fud; (�gr;mdc' clínica me-jl(: C:-�. ,-- Licenciada em i>li0,t'::JíD, sou N' wt .

�v-:tso: !
Ha quem diga mal de um remedio do fuma universal, (às!

, e; es tão habilmente q ti e o f:'egt;ez nem percebe) so para ven- I

I er OU!' o sem valor sctentiíico, mas que lhe dà maior lucro. I
i: i.ma arte de lhe caçar o se li dinheiro: previna-se contra

ena'lA POMADA MINÍ\:NCORA não tem igual no mundo. Quan
C') a desejar nunca acceite imitações nem substitutos,
� (I" que é bom e invejado e guerreado.Vende se ErIl toda parte"
" "�' d

"

�.'!Il r ifJ! cc ln um só vldro �o({R(;medio Minand.!; ii e eillDl!agJ&iíJ c:or:1 contra ombnaguez ".

ITem dado alegria c felícL1l1de a milhares de J'amiiias Que
'i" em na mai(lr mls(;ria ('nL�;;da pelo iríste vicio.-li,pprovado·
. e: t D. N. de S. Pado em 30--5-.915, sob n, 87.
.

Dão�se 2:000$000 a quem, corri provas, drtot;nciar os fal
f;n.�adorc,;; ou coniraventôrc8, n E. A. GONÇj\l'.SES. em Join�
, i!: (Snnta Cathar:ua) Pbarm. M.in::tll<'ora. EnVlttI:A::.se listas de

], n i eiS a quem as desejar."

Venda em todas as Dl;"'4}g.al�la6 e Pl?armacloas

'!> g l' -
'

rvieuerros

FazendaI VENDI�-:-';E uma com quarenta mil pes de cu

I com terrenos próprios para arrozeira, com agua, e
crOn1"if""\ 7'í)P(-� 1-'''-1r'''-'' -:.r'�-"1·r...

� :.'7 ..
' ........ P-:"-'l ")l·lt""l.� ...-!" -s r- ''':

t;::,'_
........ ··, i.1'"..;' - 1 L' .... � '- i.1.\t..._� ..... ,�� .. LI. �f..,.l. ..... 1- lh_lJ"(.i.l 1.{..,

It�i�:l;��\�",:\:,,'.·f.,'n'll' f:�;'..:;:,.··.':·-.�\:I..'-.:.:;:" ,.�:� �:':����:_�i��J :..1\.' f� l't�\1 L:� ..

.. '-' "-_ _ "'_.._, _.. � � ..._ _ ;::.. L �_�h: i-,�il:Cll1�t.'; l..IL \....,.l..A \. �_ ..1l-

j duas juntas de bui�. UÜIl \ Ltl C ,I:::', ca::;a de morud
ranchos, pastos e etc.

Para mais inforrnacõcs CC>!11
! alio Iesuino de Souza. nu lugar
pio êie Camboriú.

'-'

I O moti\'(1 ,b venda li proprtetario informará.

I Alirnenl;çi��nçag

o proprietario ja:
Catharina muni,

I VITAMU'''; 0\, farinha aiin:en:,n' conte:n,do as ;ribminas

I
cereaes=-xve,a. ce, ada, arroz, �,';so e rnilhc=--activnda pela"
urina pancreatica. ..lA. uuica forma raciona! e sclentitíca da
mentacão das CTf2i1,:;IS, no momento doó desmamar.

NUTE '\i\,jl\,j 1':":" '\i')'l'''S (l., ;";+1';,';:;0 Farinha do crescirn.
to.. A.s Cr(H�ç�.�j j�i'in1�n;�d��s d� :���;;if�s";!�'1i��ciai deyenl tornar,:
lo menos, un1�1 V!�'Z �'Jr d;a. :-:. �"'J,_:tr:I;�l�na, Iarinha q ue 1

vai ao fogo c riq:,!;,,:;L;n em ·,<_:t:niq.,,; que são in; íspensav
à vida e não Si-'" desr ;:1 rn rui" esie ;)fOCt"SSO.

Esta i:.;'iltl��l IL:\,t C·i;},:��it:..tir II :.:r;'nenhl preferido dHS cr,

ças, velhos. ,,!fY'!l!t:,;. convalescentes lê op crados. Prepar:
pelo Dr. [;:[,'1 Leito.

CRE l'vI L J :'C;fA2� TI:"'. CÍ!1co Cl'l'ft:'.c-". P;1!''l as ereancas ti L

a 7 mezes. E. \: . ..:i � 1.'i11,--, alimen �o »ara ��:: creu nças de I'i:
Preparado p",iu ;)1'. R;l;,j Leite.
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