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[Híi 13 d� Jidhó ��!l: 1946
No 'l'eatro Cal'�cs Gemes, com inicio às 20 i 12 horas, I

��iande coucêrto pela orquestra da So cíedade Drumático- I'I
MUBi�fil Car los GOill8S, l'egid&' pe lo mc estro lielrlz Olyt'r

'As entrl·i(lffl para essa notte de arre estão sendo

paS-jsedas por um grupo de SpnliorHtHl� ID?Hl!:;roS da Comlssãc
Organizedore dos refiltej;JIil. -,
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'l! Lua Direíüria paro esse fim.
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0Ill!) e tl'at!i.m9nliJ pillo reputAdo pr.
«ntll 01IH..5.1\. - ii. base d� 1I,lTll1ôn!0I!
(extratos glandnlarea) li Vitaminas 1>ele-
1l<!oDl'l.du, OKASA é uma medicação
tilcl.oll"l <ii de alia elieaoia terapcutíee,
11m todes oe eesos ligados dirstamente
_ perturbações d!ls g!é.l1dulli9 sexuses,

OKAS.\ combate vig(h'O;;amente: Ira
!',jlleZl!. g""lial em toGas 53 l<l!J.dea, sob a
J\�rma de il:ururiciêncl1l gle.ndulal" ou vlw.

__
lilÚml. fienllldada precoce, fadiga" perda
;io mem!lrle. no homem; !rlgidez e toda.
lilil perturbações õe o�lgl'im ovariana,
Idade oritica, obesldade e ID1:.greZI1, Ue
"Waz de {la!e fi rngosldade da <lutin; ns
=lher. OKi\SA [importado díretamenta
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t..pnque Mistol

-sem demoro I

trm simples res

friado pode clifi

eultal' ti resptração,
devido à ínrecção

ciente e Instantânea, 14;stol elírr.ína a con...

gestão çlas vias respiratórías. Apenas algu
mas gõtas de Ivfistol darão alivio Imediato

Ã venda ern tôdas as farmácias.

; �. ��ús�da
Asiriâ Di (/' Ivido
,Ropidâ'nfenté'

. VIl ataques desesperadores e víoleníos da
asma e

. bronquite envenenam o orgamsmo,
minam a energia, arruínam a saúde e de
bilitam o coração. Em 3 minutos, M".!Lc!CI<O,
nova fórmula médica, começa II eírcnlar
no sangue, dominando rapidamente os ata
QU""; Desde o prímeírc dia começa a dosa

parecer II dmenIdade em respirar e volta
o sono reparador. Tudo o que se faz ne

cessano é toma!' 2 pastilhas de Memlaco
As refeições o ncara completamente tívre
da asma ou bronquite. A ação li muito
rapída mesmo que se trate de casos rebel
des e antigos. Mendo,;,) tem tido. tanto
êxito que se oferece com a garantia de pela sua comprovada eficáoiadar- a!;! paciente, respírneãe Hvre e faei] ra-

e' muíto reeeltada, r'�ve Berpidrunente e completo aJÍ\10 do sofrimento .1<:;
•

00 IlSIDa em poucos dias. Peça Mendac"" usada com cônUaça
hoje. mesmo, em qualquer farmácia. A aossa

garantia é fi sua maíor proteção. "*' fLUXO SEDATJNA
Nendaeo A�"'�::.:::"tt Encl}utra-sg.tm toda parte
ADOra fam�em a Cf. S 10,00 LLie

.•.?, �. S. P. fl' 67 de 1915

f Avó! Mãe! Filha!
TODAS DEVEM USAR

Fluxo=Sadatina
(OU REGUlAOOR VIEIRA)
A. Mulher Evitará Dõres
Alivia As Cólicas Uterinas
Emprega-se com vantagem
para combater 8S h-reguta,
rídadea das fun� ões periódi·

cas das senhoras
E' Calmante. EI fégulacol

deS9n:s funções
fLUXO SEDATINA

Este é o Gravata, fóco Idos mosquitos anofelí-

nos, tI ansmísaores

malária. Coopere com

o Serviço Nacional

Malária na extinção

dêsse flágel0, destruin

do essa perjgos3 plan-

ta encontrada

no chão como nas ár-

veres,

,.

continúa a ser

'Milhões
d2 [Bhm��f;l�U"
�

Elixir
1926

914
ti sfUls ataca todo o

cri<miamo
o Fígado. o 8�co, o Coração,
o Estômago, Q& Pulmões, 8 a
Pele Produz Dôres nos OSS08,
Reumatismo, Cegueira, Que.
da do Cabelo Anemia, e ábor
tso. Consulte I.} médico e tome
o p (} P IJ I li r depurativo

E I i X i r 914
l..p.ofenaivo ao organismo A
grada.vel como um Iícôr, AplO
vado como auxUi'!\l" no tra-.
lamento da Sffilia e Reuma.
matiamo d!l mesma. origem,
pelo D, N. S. P., sob o nr.26,
de 1916.
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conserva fi tl)uída da roupa porque lava facHmanto<g nom r&pidaz
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