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Radro offícína
f

Àgo'
Concerto de todas as marcas. Ser
viço rapído e garantido. Grande
estoque de peças e válvulas âl

lemãs e americanas

Alfred Gossveiler
Ilnico distribuidor dos aiamados

spparelhos' «PONTO AZUL»
Rua i5 de Novembro, 1226
entre Café Elite e Banco �8 Brasil

_. Maior Id!cmetn;}gem da aviação eemmerciel dos

êstcdos Unidos é Illi:rificcdo com iEXACO A!RlrlANE cm.. que

por quorquor outro mcrc« porqvê !]"OVCiS prcticcs demonstraram

Goa ltiXi-�ÇO l\i\R��LP���E OH.� resiste melhor ao caiar do motor
::-� és '1odações ctnic.:::-·l.,::d�:as ... com c rr�f:l!mO de COnSUitlO e o ma ...

ximo de protecçãc ao motor, Gan:<nte, pois! melhor lub;'Hkaçêío
qual re51J�tCirn maior seglH'ç!i�ÇO e veloctclcde.
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prép2l'ado que consegue/manter se lia mais de 40 anos no
dos Snrs. medicos e dC),' povo como um dos melhores reconstituintes,
deve �i'ser bom de fatoJ Pois o famoso .Haematogén Dr: Hommel é
recomendado por mi*ares. de médicos do mundo inteiro como um

tónico, altamente cientifico, e, gosando a sua fama durante este tempo
a melhor prova cteísua eficácia absoluta HAEMATOGEN DR. ROM
MEL '0" fortificante vara todas as idades.
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motivos, principaii para emprego' enorme que tem o Balsamo Santa
Helena.vsão ros resultados surpreendentes alcançados com este remé
dio' caseiro e 0.,,' seu preço, ao alcance de qualquer bolsa. As- frições
com'Bálsamo Sta. Helena nas dores nas costas, lumbago, nevralgias,
isquiática, gripe, cólicas, deelocamento das articulações, são altamente
ahviadoras.
Nos casos. de raumansmo, seja qual for a origem da moléstia, o Bal
samo Sta. Helena nunca falha. Nas dores de ouvido é de efeito sur

preendente/ as picadas de insetos trata-se com uma gota da Balsamo
Santa Aeléna. ..
BAlSM/H)' SAN'fA HELENA é u remedio caseiro mais ntil.
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Loja das Mobilias
Estão a exposição e venda t I110biÍÍas

de mínha fabricação a'

Rua is de Novembro :1226
no preâio novo do sr. Alfrcd -Goseueiier

{entre C-cdé Elite e Banco do Bmsil}

Àcceita-se pedidos de Mobilias

de toda. categoria e a preços
muito razoaveis

Robeí'to Roeck.
F'ABRICA DE MOVEIS
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DO C�,RRO.

,

I
f

r

1
1
i.,.,."

1
I
,

q

I
I
I
t

A POEiRA NO OU:O 1:' U�;'Í PHtlGO! ;PARA
VíAGfNS EM E'STHADP,S POEiRENTAS t
INíllSPENSAVEL QUE o MOrOR TENHA os '.

fSPt(JAES Etv1 ORDEr1�f�

RALSINI
\

• �lms m�fiS � Rmllp.tem
das TI!f&f� Diárias?

�� OXhos fatigados an

\:l. contram. em !.avolho
:.} ccliv:o e hem.-esta1"

e c!L� nova vi.da aos seus
ol.lw9. UM.-O, diàr1am"nta.

. . . Quem interrompe ã. pu
blicidade durante uma crise
5 comparaval a quem demo�
Iísse um dique durante a ma
ré vasante,
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