GRANDENSES DE

Ainfestação eaexpulsão da Tenia
c

Um dos vermes que mais incommodam o homem
é a Tenia, conhecida vulgarmente sob o nome de
"Solitaría". Desenvolvendo-se no nosso intestino,
commumente pela ingestão da carne de porco mal
assada, ella provoca em nosso organismo os mais
extranhos symptomas, tão extranhos que chegam
a desviar a attenção do clinico menos prevenido
para diagnosticas os mais diversos.
O cliché que estampamos, mostra o circulo de
creação e evolução do terrivel parasita.
Sabendo-se de onde nos vem um mal, tornase facil evita,l-o. Assim, inspecionar a qualidade
da carne de porco, condemnando a que contem as
caracteristicas pipocas, portadoras daquelle verme, é um cuidado que deve ter toda dona de casa, como torna-se um dever de toda pessoa cautelosa evitar o uso de carne de porco suspeita.

Felizmente, hoje dispomos de um meio facil
e seguro de expulsar esse verme. E' o Acido
Aspedino Filicico, lançado no commercio sob o
nome de .Entelmintina.
Ha poucos dias ainda foi annunciado, pela
primeira vez, o apparecimento desse novo preparado italiano Entelmintina
destinado a
combater todos os vermes intestinaes, principalmente a voraz Tenia, e muitos são já os beneficios prestados pelo mesmo á nossa população.
Parasita impertinente, a "Solitaria" exigia até
agora, para sua expll1são, medicamentos tão toxicos, que o seu emprego era sempre arriscado;
dahi, porque o portador do terrivel verme se
conformava com paleativos adiando sempre a
applicação do remedio; mas, hoje, com a Entelmintina, que sendo tão energica quanto o Tetrachloretro de carbono, o Chenopodio e o Feto Macho - é livre de toda toxidez, se obtem a expulsão da Tenia e de todos os vermes intesti-

naes suavemente, sem o menor risco. A
que um paciente envioa aos distribuidores
quelle preparado diz tão claramente sobre
vantagens do novo recurso
podemos deixar de divulgaI-a,
bem servir de orientação a outros
carta:
"Por vezes tive vertigens chegando a
em plena rua. Foi o que aliás me acontecem 11a
dias em companhia de um amigo. Este
me ao seu lar, aconselhando-me tomar
mifugo,
isso que todos os
padecer
existencia de
eíle á Drogaria Silva Gomes e lá
moderno especifico Entelmintina. Usei-o
ma indicada na bula. Depois de haver
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a primeira meia dóse, expelli grande
de lombrigas; duas horas após a ingestão da
gunda meia dóse, senti ligeiras colicas
grande espanto expeli uma enorme SolitarüL Tive espanto, porque nunca suspeitei ter
testinos esse formidavel hospede.
Estou, agora, me sentindo muito- bem
QMU
prazer que venho lhes dar esta infonna~,
acompanhando-a do parasita expellido,
do alto valor da "Ente1mintina".
Fausto Guerra. Av. Operaria, 51> -Rosalyn."
Sabemos que no Departamento de
Scientificos, á avo Rio Branco, 173-2.°,
Janeiro, e á rua S. Bento. 49-2.0, em K
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se offerecem gratuitamente, aos srs. clinil:oo
amostras de Entelmintina para todas as edades.
Nesta capital, as amostras e litteratura pooem
ser procuradas na Drogaria Ervedoza ec sua.'>
liaes.
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