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Crônica da semana j Desespero dos 
Itiranos, _ Por Daurival Rosa

L interessante notar-se como se encontra as ve 
zes certas pessoas que cultuam certas ideas e levam a
cabo certas ações que, numa proporção, outras mil não i ONDR Tf-í nrr„c<. 
o lazern o talvez nom o cheguem a pensar. agosto—

Eu conheei uma sincera amiguinha om Santana ( '" “ « '■ jJ » ) -*  cro»Cente 
do Livramento que n«o ia nunca a um baile d e d ic a d o !T "  " l  a"  7
á criançada, pelo Natal ou ao tempo doa ruidoaoa l'ea- P e " m barômetro
tejos carnavalescos. Não ia, para não recordar o seu 
venturoso tempo de menina/ não ia, para não reviver 
mais, acalentando, as saudades de tudo o que ticou.

Cá para nós, garanto, pensamos sempre ao con-
tra rio .............. Nada ha de ruim quando o pensamento
dos transporta para a longevidade das coisas, girando 
pelo espaço . . . Até desses pedaços amargos de vida 
com que o destino nos presenteia, na crueldade da sua 
indiferença, nós sentimos uma saudade.

Os amores dos primeiros tempos . . . quando o co
ração ainda não sabia sentir a vida, mas ensaiva desa
brochar cora ela — quem nos dera sentir uma ve/, ma
is. Os amores da primeira idade, quando procurava
mos entrar pela distancia dae coisas c amávamos es
sas heroinas infatigáveis dos romances e as princezas 
encantadas de toda3 as fantasias —que nos dera a eles 
voltar uma vez mais’

E os aossos primeiros brinquedos e os nossos pri
meiros desenganos . . . Aquele sono profundo em que 
caímos nos mistérios das coisas ouvindo uma voz dôce 
que começava assim ...........era uma vez . . . e passa
vam-nos diante dos olhos, numa visão distinta e raul- 
ticôr castelos de felicidades, fadas e feiticeiros, gênios 
e gigantes, mercadores e ladrões . . . .

Depois . . .  as primeiras aulas. O rosto carrancu- 
do primeiro mestre e as dificuldades das primeiras li
ções, que proourávamos deslindar, peosando, debruça 
dos no abismo sein fim das nossas ilusões—quem nos 
dera viver uma vez mais.

Quantas e quantas recordações . . . amores, sonhos, 
esperandas, ilusões . . tudo o que ticou.

«E a saudade sempre nos acompanhando, girando 
sempre em torno de nós, como as nuvens vagando pelo 
espaço. E os dias passando com elas . . e nós' voltan
do com os dias, como os minutos que voltam com as
horas . . » '

E o tempo ainda, sorrindo ao nosso apoio .. e tor
nando a nossa curta vida, para a distancia de um pen
samento, grande como a natureza, gigante como os

Extranha imaginação, a dessa minha amiguiuha de 
Santana.

que indica com precisão o 
levantamento do espírito 
de rebeldia de um povo 
ocupado. Os tiranos sentem- 
se inseguros e, teraerasos, 
lançam golpes cegos contra 
um perigo amçaçador, com 
violências e ameaças.

Na Holanda, conforme 
nas informa a Agência 
«Aneta» não somente os 
atos de resistência, mas o fa
to de não se prestar auxilio 
aos nazistas é delito capital. 
Um decreto assinado 
recer.temente estatuo que 
«quem quer,deliberadamente 
deixe de cumprir o seu 
lever, será punido com a 
pena de morte».

Escrçueu Paulo Alberto• *{«*■# - T
0 fato historico do dia 7 o nosso moral como povo 

do Setembro, quo assinala terá atingido o indice al-
nossa emancipação política, 
está na memória e nc 
coração de todos os brasi
leiros. A Semana da Patria, 
que encerra-se nesta data 
memorável é urn facho de 
entusiástico estimulo, que 
revive as nossas glorias e 
mantem acesa a chama 
sagrada da Patria, no 
peito de seu» filhos, que 
cada vez mais a compre 
endetn e mais a amam com 
carinho e ardor.

Cada vez mais a euten- 
mol-a em seu significado 
historico, social, espiritual e 
economico.

Cada voz mais solidifi 
camo-nos pela coesão e u 
nificaçâo indestrutível de 
nosso espirito, do Amazo
nas ao Rio Grande do vSul.

mejado.
Nesta época no»so‘ pro

gresso social, material e in
telectual, estará em pleno 
explendor, e seremos não 
só líder ua latinidade, do 
novo mundo, como um ex
poente e uma potência de 
primeira g r a n d e z a  no 
concerto das nações.

E neste momento de luta 
e iuquietações, unamo-nos 
num só homem, num só 
pensamento e numa «ó von
tade a, da vitoria final, 
que trará a paz, a justiça 
e a liberdade.

Bm derredor do eminen
te Presidente Getulio Var- 
ga», confiemos e trabalhe
mos, que ele nos conduzi
rá por caminho seguro,diri 
gindo-nos com firmeza econ

Bonusde Guer
ra.

Concorra para a vitoria 
do Brasil, adquirindo Bonus 
de Guerra.

E sómente quando for-ivieção na aruerra, como nos 
toamos um todo homoge- tem orientado com segu- 
neo pelo pensamento e pe-, rança na estrada do pro- 
lc>9 sentimentos de pátrio-Jgresso, da ordem e da li- 
tismo, seremos verdadeira- herdade, 
mente fortes, porque então,! YIVA 0  BRASIL!

Agradecimento
Ana Chaves, ainda profundamente sensibiiisada pe 

lo tratamento verdadeiramente humanitário que lhe foi 
crestado no Hosniíal Nossa Senhora dos Prazeres de» 
ta cidade vem esternar publicamente e por meio deste 
a sua inesquecível gratidão aos bondoso* caridoso» e, 

neténte» medico. Dr. Aujor Luz, Dr. Carmo»,n. Ca 
£„ L)r. lo&o Costa Neto, q u  a operaram com pe

grande interesse pela cura radical, que ]- s<
duvidas: ás rmãs

diabo 14 as Junho
Baile de 7 de Se

tembro
Roaliza-se terça feira, dia 7 

.de Setembro, um baile de gala 
I no Clube 14 de Junho, come

morativo da Independencia. E’ 
de esperar-se que o sarau se 
revista de grande animação t 
brilhantismo, dado o entusiasmo 
e a espectativo recienantes. 
Cadenciará os dansas otimo 
conjunto musicai.

com
se ve 

Irmãs da 
atenderam

margo, Dr. João
ricia e grande inter duvidas; as
rificou de modo a nao uuxui 
Divina Providencia pelo desvelo coin que a

todo# os momentos; e, enfim as pessoas
“u 7 a . “ taram, confortando-a com as .ua» palavras 
amigas e animadora». La;es> Setembro 943.

Prefeito Li- 
einio Cordova

Encontra se nesta cidade o 
Senhor Licinio Cordova dinâmi
co prefeito de Chapecó.

Aberta a segunda frente

A’$ 4,30 horas da manhã de 
sexta-feira, ingleses e canaden
ses invadiram a Italia na região 
de Calabria, no bico da bota. 
As forças americanas e francesa 
talvez desembarquem noutros 
pontos ou mesmo na Calabria, 
mais tarde.

chas. Dentro de 2  semanas en
trará o rigorosso inverno russo 
momento no qual, os alemães 
serão postos forá da fronteira
russa.

No Pacifico

Na frente russa
China e demais aliados, mar

telam sem cessar as bases e 
Na Rusda os alemães estão I . . onesas.

retrocedendo com grandes bai-Jr *

Dr. João Ribas Ramos
Advogado
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Laboratório Análises diurnasI
Direção Técnica: Dr. Celio Ramos*

\ dt. J. Sombra * Dr Salvio Arruda
i Exames completos

de

•angue, urina, fézes, escarro, pús, líquido ce- 
falo-raquiano, líquido gástrico, etc., etc. 

Vacinas autógenas — Exame precoce da gra
videz.

Metabolismo Basal
(funcionamento a sêco)

Rua Marechal Deodorn — (Esquina Praça João
Pessoa) — Pone 133

LAJES — Estado de Santa Catarina. 

PREÇOS MODICOS.

Octavio Cordova Ramos
Io Tabelião da Comarca de L ages  

Rua 15 de Novembro — AO LADO DA FARMaCIA APOLO

I!

f3a‘'ÁS
•3
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Oswaldo Pruner
P I N T O R

Rua Quintino Bocaiuva, 16

Executa, com perfeição, pinturas de casas modestas co

mo de luxo. Pinta placas e abre letreiros.

ESPECIALISTA EM PINTURA DE MOVEIS 
A DUCO

re»iA.tí

i$
! i
m

8

: DR. NOBRE FILHO
Clinica geral

— Consulta» diarias das 14 ás 16 e meia horas — 

chamados a qualquer ha; do dia ou da noite. 
Rua Mal. Deodoro

immmmmtwwmmuuutttíTOtsmi

Lavra escrituras de Compra e Venda, de Permula, de Doação, d . Lo-
cação de Serviço, etc, etc. _ rj

% Procurações. Encaminha requerimentos ás Repartições 1 uh.icas Federaes, |  
p   ̂ E«taduaes e Municipal. Prepara quaisquer documentos.
maIí “ Svi

0 cartcrio está sempre aberto, todos os dias uteis, das 8 horas ao meio dia e das
2 horas da tarde ás 6 horas.

Provações e sacri
Ao fazer uso da palavra pelo radio, por ocasião 

da passagem do aniversário da entrada do Brasil na 
guerra, o chanceler Osvaldo Aranha traçou um qua
drado da situação geral e apontou o caminho que d e 
vem seguir as nações livres para salva guardar oi se
us dirtltcs.

Depois do fazer um rápido historico sobre a ação 
T;i - jjfcg pacifista do Brawil em suas relações internacionais,

mo ,uxo' Fínta clacas * abre letreiros. Q ora(jor afirmou: «Nossa gente evoluiu na paz e for-
raou uma mentalidade no acolhimento fraternal de to
dos os homens, de todas as raças e de todas as religi
ões. Não acreditamos que a guerra seja capaz do as
segurar a felicidade des povos*.

A seguir o chanceler relembrou com pp.lavras re 
passadas de amargura a brutal agressão totalitaria, 
que sacrificou ceutenas de vidas inocentes de mulhe
res e crianças brasileiras, acentuando que esses m árti
res foram sacrificados «a sanha criminosa de inimigos 
gratuitos, muitos dos quais hospedavamos com genero
sidade e confiança, que haveriam de trair por forma 
tão covarde*. Acentuando que alentados dessa natu
reza não deixam alternativas para os homens dignos 
nem para os povos livres, o sr. Osvaldo Aranha afir
mou que a dignidade e a liberdade sò serão couserva- 
radas neBte mundo pelos povos que tomarem soas ar
mas para defende-las e para restabelecer entre tdea o 
respeito, a igualdade e a justiça.

«Nós, do Brasil - terminou o chanceler - temos 
plena conciencia de nossa posição nesta guerra e de 
nossa tarsfa de provações e sacrificios*.

Palavras como estas não espantam os corações bra
sileiros. Não serão as provações o sacrificin. „k

f f i f f l i m t f f l H I t t t f f l H B g H f f l l f f l f f l f f l m f f  terão o ânimo forte d . nos.» gente, aco-tumadl a sai
$ |j  orifícios e provações, pois todoB sabem que eslá em i0- 
2-Fgo o que para nós é mais sagrado. J

Aviador brasi
leiro em 60 
raides sobre a 
Alemanha.

Os aviadores brasileiros 
que estão servindo na In
glaterra, como voiuntarios, 
já  foram condecorado por 
atos de grande bravuri, 
dentre eles, merece mençàd 
especial Cosme Üormm, o 
qual conderados per duai 
vezes com alta distinção, 
participou de 60 raides so
bre a Alemanha.

15 Submarinos 
afundados pela 
Fab.

Há poucos dias proximo 
ao Rio, nossa gloriosa for
ça aérea, acaba de afundar 
em brilhante feito, o déci
mo quinto submarino do 
eixo.

OUÇA

tt
t l
%?

Dr. Cesar Ávila

i
Docente da Faculdade de Me. 

I dicina de Porto Alegre
Alta «irurgia. Tratamento clinico e cirúr

gico da Tuberculosa e dos defeitos coagsaitos 
a adquiridos.

Hospital da Hamania.

Estada de Santa Cataria».

Sensacional declaração do 
jf general Gaspar Dutra

seu Dais lançará na of«naÍTa 0
T~W Á _____  _____  ̂ j |̂

imammimuntmtmimimtimmm;!seu. p“is lBnçar4 n» •iMTcontr»
(poderoso exercito formado nos moldes dos EstadosUn 
idos, juntamente com os seus vastos recursos' bélicos1'

Ouça a emissora de onda* 
curtas do Departamento de 
Imprensa e Propaganda, era 
Plorianopolis, em 42 metros, 
das 2, 30 da tarde em
diante, com amplo e com
pleto noticiário.

Força aérea 
brasileira.

Segundo comunicado epi** 
tolar que recebemos da A* 
gencia Nacional, citando • 
jornal «America Unida*, o 
pessoal da aviação brasileí- 
ra an<ia por 5.900 homens, 
tendo-se construidu de pou
co tempo para cá mais d« 500 
campos de aterrisagem A 
nossa esquadra foi moder
nizada. Estima-se que o 
Brasil possua cerca de 1.000 
av|°es, flue num momento 
poderão prestar serviços de 
guerra.
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CORRETO LAGEÀNO

c , . Carlos Klis de Camargo —
Segiindo informações que nos chegam da lnglater 

c°g lta,Be desdo Jü de assentar as bases para o pro- 
■imo plebiscito mundial que tratará depois da guerra 
,obre 08 8l8tema9 governamentais que deverão predo
minar nos países aos quais cabe a culpa de haver ini
ciado a catastofre que ameaçou submergir o mundo 
num mar de lama e de saDgue. Esse plebiscito nao se 
dirigirá entretanto sómente contra a Alemanha, Italia 

Japão. Outros paises terão também que curvar-se ás 
necessidades decorrentes da nova ordem social e huma 
ra que será instalada no mundo d® amanhã, para pôl- 
• > á salvo de novas agressões e derramamentos de san 
;U68 que sómente visam a satisfação de grupos isola 
'.os e de magnatas inescrupulosos O Brasil pela posi- 
ãc lider na America Latina,participará ativamentedes 

>e plebiscito, que a Inglaterra e os seus aliados visan
do a estabilisação da paz mundial, da proteção ao& 
paises mais fracos e a ajuda ás uaçdes menos favore- 
ridas, organisaram para ser iu3talado imediatamente 
*pós a conclusão desta guerra. C.E.C

Nova York—(A.N.)—A Divisão de Papel e de Po!
. - -le Madeira do WPB (War Production Boardj noti- 

i que uma fabrica americana de polpa de madeira 
rtra a manufatura de papel conseguiu bons resultados 
,im a utilização de serragem como matéria prima.

A companhia em apreço declara que, embora es- 
ix polpa não seja de primeira qualidade (N" l«Kral’t 

ulp>) é,todavia, superior a muitos tipos empregados 
m papel de embrulho. A referida Jpolpa foi usada na 
janufatura de papel e papelão em que boa apresenta- 
lo e altas qualidades de resistência não são necessa-

r as.

Dr. José Antunes
Médico

Cirurgia em geral — Ginecologia — Partos
Atende no Hospital São José de Antonio Prado, aparelhado fÉ  

para qualquer intervenção cirúrgica, com serviço moderno de Raios X,
7X$ Bisturi eietrico, Raios ultra violeta, ondas curtas e ultra curtas. Ü

Rio (A. N.) O Ministro da Viação autorizou a e- 
missão de solos comemorativos da fundação do Insti- 
uto dos Advogaios do Brasil.

Stalin concorda, a entrevista
New York (Reuters) —Staiin concordou com a par

ticipação da Rússia numa conferência com os Estados 
(Jnido3 e Inglaterra, a realizar-ee brevemente.

Circulação dos 
cruzeiros-papel

Este mês deverão circu
lar os primeiros cruzeiros 
de papel-moeda. As cedu 
la»s serão de diversos valo
res. A troca não será fei
ta direta e publicamenta 
da notas recolhidas, as qua 
is serão substituídos pro- 
gressivaraente pelo novo 
dinheiro. O dinheiro dilace
rado continuará sendo tro
cado por cédulas novos, na 
base do mil réis.

oÇa
cx)a
o<)a

A invasão da Síalía
Londres— Na invasao da Sicilia a armada inglesa 

90 000 disparos contra alvos escolhidos.
' Dentro das primeiras 48 horas, o 7o e 8° exercito* 
,embocaram 7.000 veículos, 80.000 hom.ns, 380 tan- 
es e 700 canhões.

Borracha de oíeo da cas
tanha do cajú

Agencia * » .n = s  j .  ^ o r S .

nONUS DE GUERRA
Concorra *  * - “ •

Botius de Guerra.

! 0 Ç0  

pÇo 
DÇa

Sementes e Mudas de Hortaliças

õÇa
°$ã
oÇa
pÇa

O Sr. Josè Schweitzer tem sempre & vonda, em sua casa 
d® residência á Avenida Laguna, n° 40, semente* • niuda9 garanti
das de rèpôlho, alface, beterraba, cenora, etc. Po»sue também ma- 
daa e seraentea boas de lindas e vistosas flõres.

II! LHJt

Faça seus anúncios nesta foíha
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HIPISMO
' rograma das*provas hípicas a s«rem realizadas no Dia 7 de Se- 
' mbro em comemoração ao «Dia da Patria» e ao primeiro ani
versário da S.H. L.,

]». Parte:—As 11 horas na réde da Associação Rura! se
rá realizada umi conferência pelo sr. Ten. Orlando Rizer.tal sô- 
!-re Hipismo, modalidades de prcvasescus julgamentos. Terá lu- 
r r também a eleição e posse da nova Diretoria

2a. Parte:- Prova «Prefeito Vidal Ramos Junior»: -p a -  
iruninada pelos funcionários da P. M. L., com inicio ás 14 ho- 
r» 4  Jogos a cavalo (só para amazonas).

Prêmios:—para as 2 primeiras colocadas, no valor total 
de Cr$ 300,00.

Prova «Ten. Cel. Gastâo Pereira Cordeiro»:— patrocina
da pelo pessoal do 2U Batalhão Rodoviário.—|ogos a cavalo — 
( ó para cavaleiros).

Prêmios: —até o 3° colocado, no valor total de Cr£300,00
Prova «Sete de Setembro»:- patrocinada pela Casa Hoc- 

pcke S/A. só para amazonas e civis estreantes ou veteranos 
i o n  cavalos estreantes. Percurso normal de 500 metros, sôbre 7 
( bstáculos, de sliura máxima de 1 metro, largura máxima de 
2ms. Peso 75 kgs., com excecão de amazonas que têm o «han- 
ocap» de 5cms.

Prêmios:— 3 prêmios no valor total de Cr$ 600,00.
Prova «Argentina» — patrocinada pela D. S. R. V. E . 

Percurso normal de O00 metros sôbre 10 obstáculos com altura 
àxmia de l,30m e largura máxima de 3,50m, barragem obri- 
-̂.tória, peso 75 kgs com exceção de amazonas.

Prêmios:— 3 valorosos objetos d’arte, no valor total de 
i r£ 650,00.

Local:—No Campo do «Lajes Futebol Clube»
Presidente — Ten. Sombra.

gaiê
IM

Dr. J. Costa Netto
Alta Ciru -  a. Ginecologia. Partos. Cirurgia de, Crianças, 

m  Hailiologia Clinica ( Ka i osX)
Operações do Estomago. Intestino. Apendicite. Figado e Vi- 

uTXj as-Biliarea. B >cm (Papo). Hérnias, Varizes e Hemorroidas. Rins, 
CyP Próstata e B ex ig a .  Utero, Ovário e Seios. Tumores em Geral Ci- 
órS 1 rurgia dos Ossos e Articulações. Cirurgia dos Dofeitos Congênitos e 

‘ Adquiridos.________

Tratamento Medico e Cirúrgico da Tuberculose
Pulmonar

CONSULTO R.10: 15 de Novembro 21. (Edif. da Telefônica) Das 3-6 
nn No HOSPITAL das 8-10

Residência CORREIA PINTO 3. FONE 195
Sta. Catarinae r n  Qrvn mrvi çirLajes

OaSŜ IC
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Campeonato 
de Píng-pong

Pealizou-se no mês de agosto 
e rcximo passado, no Clube 14 

‘ o, um campeonata de 
ng- ;ong, para cavaleiros,

uf s e stnhoriUs.
A j» vencedores serão ofere- 

dos finos prêmios, os q !; is 
•e encontram em exposição na 
• ilaleria da Moda».

Dê-lhos dea- 
| de pequenos,
[ p a r a  q u e  os 

s e u s  d e n te s  
cresçam lindos 
esãos , e cumulo 
grandes lho 
agradecerão, 

l L im p a ,  re -  
i fresca  a dá 
I esplendor.

Tte JuATAM DE MEI- 

RA LIMA

Acha,—se nesta cidade 
acompanhado de sua exma 
senhora dona Gelda Bleyer 
de ,Vieira Lima, o distinto 
oficial do exercito, o sr. 
Tte Joatam de Meira Lima, 
recentemente transferido 
para o 2o Bat. Rodoviário" 
acantouado neste muDicipio.

Em fren te  ao M otel R ossi
Rua 15 de Novembro

dÇa

dÇq
MAIS BARATE1RÀ

Lap

D̂ a
pÇa

csÇ>a

c>v>a

Falou o Papa
Dia Io da setembro, 

aniversário da invasão da 
Polonia, o Chefe da Igreja 
Católica, falou pela radio 
do Vaticano, dirigindo se 
á todos os fiéis do mundo, 
desejando ardentemente, que 
a paz volte a imperar na 
terra.

li'
- t í tí íÍ'j» <Jc2)

> ; ;L_5 i / t a a v s v l
M , •!UGlomente

* ft■ - d«fl HfwrftdoN f * violento* d* 
• á - t*roiT(uUe envoitensjn o organismo, 

rf.-gi.'.. .v r •i.Muii m asúdo •  do- 
citvv:«o. iiiu 2 minuto*, Mendoaá*, 

‘ '■ '  ' • ííj» médica, começa a clrcalstr
o rio/rirtnr.do rapidamente o* uta-

< prirtelro dia comoç* a deaa- 
f » -i fculr.kii»* em respirar a volta> ■ r..f 'JUdo o que w far. a«-

^ r i n  i to-f.sr ü oastilha* de M»a4 ooo 
* rMeUTee e I rará complí lamente livro 

'•* asma ou bronquite, a aç&o é mutto 
vpitía mesmo q«:e *e tr t le  de coaoe rebei- 
Í*í: t. tr.Pgoe. F^eadaco tom tido tanto 
• Alio qu* no oferece coio a paranüa do 
!.vr ao paciente rcapIraçAo livre c KcU ra- 

{'* e rj.njpleto alivio do •oTrlmonto 
■ia eoi pcucot dia& !>ça M andato,
hojr menino, em qualquer farmácia. A no&aa 

o a nua maior protoç&o.

M cndaco

Fog^o Simbolico j
O «Foao Simbólico» sa-j 

bado proximo passado á 
noite chegou em nossa ci
dade, conduzido por atletas 
lajeanos, rumando em se
guida ■ para o edifício da 
Prefeitura onde o aguarda
vam, as autoridades civis, 
militares e eclesiásticas, im- 
presa e o publico. Ali o 
«Fogo Simbólico* permane
ceu, tendo na manhã de 
domingo, seguido para o Rio 
G. do Sul, conduzido pelo 
2o Bat. Rodoviário, para no 
Rio Pelotas, entregar aos 
atletas gaúchos. Esta ma- 
gniiica «.Maratona», desde 
a Bahia ao Rio Grande, 
serve para fortalecer ainda 
mais o nosso patriotismo, 
unindo em laços mais sóli 
dos, brasileiros do norte 
e do sul, apreçando a total 
unificação do espirito bra
sileiro, principalmente nestes 
momentos difíceis para a 
nacionalidade.

Faça sttus anúncios nesta 
folha, qu« seus lucros serSo 
aumentados.

â.umento de ven
cimento do funci
onalismo federal

Rio—(A. N.)
O Ministro da Fazenda 

e o Presidente do D.A.S.P. 
conferenciaram hoje de- 
moradamente, sôbre o au
mento de vencimento do 
funcionalismo publico fe 
deral.

Campeonato 
brasileiro de 

futebol
Nos dias 3 e 7 de outu- 

bro jogarão Amazonas e 
Pará na cidade de Belem, 
Maranhao e Piauí jogarSo 
em São Luiz.

Nos dias 20 e 24 do 
mesmo mês, o vencedor do 
segundo jogará com o Ce- 
«lá. Os jogos finais serão 
m dezembro.

O Xarope Toat exsrce acfto antf»-
•éptlctt quando vi vte* respiratórias ?*ifu> 
•fetadafl p«lo« taoomodos prcvçclentc* 
de redriínloa e aceoaos de to u e  orovo- 
« d o *  pelas broaqultM  aguda, crèniea 
ou asraática. O Xarope T<.« age beue- 
Bewnaato ha grtpc, na avmn e en couuo- 
ksche. Na cotopoalçio do Xarope Tete 
ewAo aeíocikdo* cioDÜClcarnentCi Oê c*- 
atweido* eírm eatce guaro, ag n to . grti* 
dèiia e loóeila Dá boae reaultado* aa 
gripo, ua cooueluche e aa asroa. Aos 
nrimelros dleturhios de uin resírtado, o 
Xarope Toa« a^e sobre o» brônquio* 
Nfio peásue medicamentos narcótico* 
Por aeu aabor e pureza tic composíçáa 
o Xarope Toes è agradável de tomos. 
Fode aor dado ate mesmo a  criancinha* 
de um aao de idade. Nâo tem contr*' 
iodlcaçüea Experimente o Xarope Tosa 
boje meam o Em todas as farmácia*

XAROPE

IQSS
,. (s).Ti 
\ \tm \

FRACOS e
ANHM1COS

TOMEM

Eli) EríüisiJiJ
“SILVEIRA” 
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