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o Papa Oregorio IX, que co

'. nheceu o Santo, canonísou-o um
annomais ou menos depois do
seu traspasse. A Egreja chama-o
Santo Antonio de Padua, os

portuguezes fazem-no pa.trioti
carnente lisbonense.
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H�mens Sem Honra!

,
. .1 ..

:

De volta da minh�;WtimavÍagenic
'a Nová. -York 'e BuenoaAíres, nve a

surpreza de ver que augmeãtaram
muitonos jornaes, duránté a minha
ausencia, as cópias e imitações mais
vergonhósàs dos meus, annuncios.
Nó Rio de Janeiro, São Paulo e

outros- Estados do Brasil,
,

Em Pernambuco umpharmaceutieo
,

teve a audácia de copiar, palavra por
, palavra;:o, annuucio do meu remédio

, "Fentre-Livre."
,

, '. Em S. Luiz do Maranhão, outro,
,

tão cynico quantoo primeiro, tambem
, copiou palavrapor 'palavra o annuncio
do meu remedío "Regulador, Ges-
teira/� ",

Aqui, em Belêni (Estádo do Pará),
"

, 'ainda um .outro� com uma velha
drogaria de terceira ordem, levou o"
cynísmo ao ponto de 'passar, a assíg

, nar-se Doutor e de copiar, de uma,
maneira verdadeiramente revoltante,
,os meus Liv:ros, em que, erplico a

acção' : dós ,meus tão' conhecidos re-

medios,
,

' ,

Até istoli:
,

E'assím ri:l't:iitos outros mais, todos
elles tãQ indignos, tão' vis, tão despre
ziveis . que tenho' repugnancía de
cital-os.'

,

Só queimados vivos" estes patifest!
Augmentando; cada, v� mais, o'

numero destes deshonestos resolvi
chamar a attenção dos doentes, para
que se não deixem enganar.

'

Um homem que ,imita e copia
'annuticios ou' Li'01'oS de remedias
alheios dá :Uma pro'Da publica de que
é um hómem sem honra e sem intelU-
tendal:·

'

,

,Sill1! s:epl �mnra e.sérri intelligenciall
,

Eum homem sem intelligencía para
, 'escrever um armuncío ou um Livro

,

"não poderá nunca ter capacidade para
estudar e descobrir um bom remedio!
Publico este protesto, para que

ninguém seja enganado. -

'

, Ha, felizmente, em todas' as .partes
,,', do Brasí], .pharmacias e drogarias de

" iliteira":confiança,- onde se podem
comprar "Regulador ,Ge.teira,,'·
ccYentre-LifJ1'e" .e ·.'Uterina," sem que
sejam trocados, ,por. beberagens que
nada valem; ,

' • ,

'.
,

,

Estes meus r!!m,edios vendem-se
hoje ém muitós páizes importantes.
Tão grande é'a procura'no estran-:

geiro, e tão' e:;agerados e exorbitantes
'são os impostos no Brasil que me vi
obrigado a montar outro Laboratório

"

na 'Amei'iCa<do Norte, pará poder
fabrícal-os e vendel-os nas outras'

"

nações por.preços máis baratos,
",. O endereço do meu deposito na

,Amerlca do .Norte é o seguinte:
Maid,en Ldn.c;' 12�NOVA-YORK.
De;lá é que eu remettopara todos

os ,paizes estrangeiros. .

.
. .

"
Da Americé' do Sul, basta falar em

. Buenos..:.t\ires, à" sua, ,cidade maior e

maiapopaloaa, éonde ha um enorme,
.

,
rigor na approyação dos remedios•.

Fazendo, questão de, publicar este
meu protesto em todos os jornaes
brasileiros, sem .excepção de um só.
desde os das grandes capitaes e

• importantes cidades aos dos Iogares
mais longinquos e modestos, peço aos

Gerentes de todos elles que me escre
vam informando o preço da publica.
ção na I.a, 2�a e 3.a paginas;

. Quero saber quantos jornaes ha rio

Brasil, sem o esquecimento de um sôl
Belém, Estado do' Pará, Avenida

de Nazareth, n, 95.
Dr. J� Ges,tei7a•

Pois bem: em Buenos-Aires os'
,

meus remedioa são vendidos' de 'uma
'

maneira tão extraordinaria e vão,
augmentando tanto de procura que
resolvi estabelecer lá . um . grande
deposito.', .' ,

.
Os meus. depoeitarios em' Buenos

Aires são os grandes industriaes Srs.
Badaraco &; Bardin, proprietaríos da

'

'''Pharmada F.ranco-Ingleza," amaior
pharmacíà do mundo; leiam bem: ti
maior pltafriúlcia do 1nundo!

, Agrande Pharmacia Fra1t'Co-Ingleza.
tão admirada em BuerioS;.Aires, só
acceita a representação de remedias de
primeira ordem e inteira confiança.
O endereço da "Pharmacia Franco

lngleza" é o seguinte: Calle Sar
.miento ne . 58l, Buenos-Aires.

Com os endereços que dei de Nova
York e Buenos Aires, qualquer pessôa
poderá verificar ,se digo ou' não a

verdade, escrevendo para obter in
" formações;

A_verdade, a grande verdade iS esta:
os, meus remedios' se vendem tanto

,

e vão augmentando cada vez mais. de
procura, 'no Brasil e paizes estran-

.

'geiros, porque são realmente bons,'
e 'preparados, com todo cuidado,
máximo rigor e consciencia, ,

,Sim l-"Regulador Gesteirá/'
"1'mtre-.L�vre" e"Uterina" são esplen
didos remedias descobertos por mim,
depois de muito trabalho e prolon
gados estudos! :. .

Os homens sem honrá nem intelli
gencia, que copiam e imitam os meus
annuncios 'e Livros, 'perdem, portanto,
o seu tempo e não hão de poder
enganar a ninguém,

.

Patifes!!
" i, 'UMA 'DECLARACAO:

,

.

O Dr. J. Gesteíra julga tambem
conveniente declarar que não tem
filial no Rio, de Janeiro, nem em

cidade alguma do Brasil.
.

,
O seu Laboratorio, no. Brasil, é em

Belém; Estado do Pará.
Declara-o, para evitar que certos.

individues sem escrupulos continuem
'a exploraçãó torpe de seu nome,
dizendo-se ' seus socios no' sul do
Brasil, como tem sido informado por
dedicados amigos.

.
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Começará as 7 3/4 horas em ponto.

Entradas do costume

Pomada 'Meiuancora
(Nomee marcaltegistrada)
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aeeos»papel
Nesta typograp�ia fabrica-se toda- ê qualquer Quan

tidade de saccos
.

de papel, de diversos tap'
--�J)1anhos e formatos�

PREÇOS SEM CONCURRENOIA
Proprietar�EnMUNDO HEUSI Sn�RINHO
• m�S� �O�O l,ps�n�,h.

Seccos e :r:C'.l..olhaclcs
,

.

Géneros de 1. qualidade .

tem sempre em stock. completo sortimento de eereaes productos
.

suínos ·farinhas tncíusíve a famosa farinha Barreiros, conser-
vas nacionaes e estrangeiras.e'innumeros outros artigos.

.

F)specialidade. ,ola casa

manteiga gelada, massas .allmenticias, café puro:preparado
especialmente para a casa.

-I'

E a marca dos
�maticos

ROS

melhores
'

pneu�
do mundo�

Grande reouccao.nos
\ii.preços ��.

-� �,�r,s,nt�nt': - �. �. �i�u'ir,eO�
�Junto ao Banco Nacional do Commercio�--

I�-==Gabinete Typographico� I
d' A CIDADE =1--=�:mRi"

No risonho e pr.: n'eseo •

Rill dos Csdros.e.« .aoar a'
prazível assenta (I °bello
Col!egio N. S. Attxiliadiwa
para meninas.
A Instrucção ministrada

em plena. comformidaâe
Com Os programmas v:iger
tes abrange os dois curscs-«
S71['erior t: pn"mario- AI�m
do ensino de varias linglla5
ha licções de musica, flores
pintura etc.
�:loaica mens alidade, bôa

alimentação, agua potável.
Tudo está .confiado aos cui'
dados e governo das exi'
mias Educadoras,Venerandas
Filhas de M. Auxiliadora

Ii1bra
D. Bosco.
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Escriptorio de advocacia í
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� t: O que diz o Exmo. Oâpiião medico
� (�O Exereit« Emyg-dio CIIldas, medico

.� 6 >

I chefe de clínica nos graudes Hospitaes
�;: do' RIO de .Ianiero e Bahia,
r.n� A h d

.

:ii c 'ttesto que teu o emprega. o em !TIl,

.oS '"O nha eltnica, COIl) resuhados bastante satis:
.� E fatorío, o prepsradojleüotninado "PiLU'
5 � LAS DE CAFERANA COMPOSTA"
.-.;" ã do Phármaeentico Barreto Primo; que
� ..� representa ao meu ver urna bõa Iormula
:ê ;.� com base quininica e Ierroginosa a Rê

.� .�. iadíear em casca approprisríos.:
2' -=

.

Blnmeuau, 4 de JI1Íhn He 1925;
.

;:, � (As:-ignaflo) Dr, .... EM:YGDIO CAk
.DAS, Medico peja bcnldaue de Jle{liuj'
na do Rio de Janelro.

As Pílulas de Cafarana Compostas
do pharmaceutico BARRE1 o PRIMO

NO EXERCITO BE,ASlLEIRO

. Acha-se apparelhado· para fazor' qualquer serviço como:

I CARTOES DE VISITA, JACTURAS, PAPEL PARA CARTAS,. ,GmAS DE RECIS-ITRO DEBEBlDAS,EN- ..'
.

VELOPPES, GUIAS
í PARAAQUISIÇAODE Impressõesacores SELLOS, ROTULOS
I PROGRAMMAS

.

II- '.
.

,

.

:
" VROS DE VENDAS

�. DESPACI10S, BOLETINS,E DE lUIS SERVIÇOS ADEQUADOS A' �TE

Crime, civel,
e commereial

ADVUGADO

R 15 de Noven,bro

.....

As mihlg-rosa8 ·.PILULAS DE GAFE:·
,
NA COMPOSTAS <Í9. .PhllrnlfiCenticÔ
Barreto Primo encontni'se em. toda parte"

Enl. Bl1�1i1-l1lau: Nas Ph"rmiuias ·üuúito tio Sul,
Pltam;ada Bra;ules C na Pharmacia Ctl!tral tlt Joiio
llíetlei! os.

SElBT &, STANGE.
Rnll São Paulo offerecem seu grande

stock. em COROAS de flôres BISQUIT
de optimu. qualidade; fabricadas em

SãOPUll!O; A' pedido tambem se colloca

Iettreiros sobre fi tas para as mesmas,

tten.ção

RUA. OOYAZ-TELEPHONE 55

i,
Il

II
I� O Desembergador.em disponibilidade

1 JOSE' ARTHUR BOITEUX
í aceeita .

O paírocinio de causas cíveis, cornmerciaes
! di é crimtnaes,

.

bem corno a: promoção.de de quaes

�.quer processos. junto à� repartições, estadoaes e

.� ��:,�;:ru:.�:
..�.��.a...::::�::4e.. :OI
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�::::O Na-II,li ESTADO DE SANTA CATHAlR3NA
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