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A' O dia 27 de setembro de 1810 «

Antes de rompero dia, tinham teem que defender uma posição,

os francezes constituido cinco co- depois de terem gnarnecido de ati-

lnmnas de ataque. 't'res d'eatas per-

' tenciam ao 6.' corpo, e eram pes-

soalmente commandadas pelo ma-

:achu Ney.

Formavarn elias a direita dos

tcautes, oppo'ndo-se' por conse-

;inuta a esquerda dos alliados. Ti-

nham por objectivo o convento, e

1 deviam avançar pela estrada que

_de ¡tortagua se dirigia para aqua-l-

~ la. Atacavam, pois, a esquerda e o

' .centro.

' ts outras duas columuas foram

destacadas do 2.°corpo, o do com-

mudo de Reynier. Formavam a es-

'uerda do exercito atacante, e tí-

- ui por objectivo avançar contra

aidlrelta dos defensores, vindo pela

_,_utradaque conduzia de Mortagua

;a Santo Antonio do Gantaro.

1 l. cavallaria ficou iuutiliaada,

no o terreno lhe não permittia

mor na acção. Postou-se na re-

v da do centro da linha ata-

rmavamas tropas francezas

w terreno pedregoso, o qual des-

ut declive muito aspero para

;garganta immensa que as se-

ja sa. da montanha de Alcoba. Esta

_É ;alta e escarpada d'esae lado,

g r; iamos dito.

0a defensores, dominando intei-

. te ocampo dos atacantes, dis-

r * a

General Cascaes

.9.

uml _tao enorme cavado pela na-

to, ° , para servir de primeiro res-

__; as tortiiicaç'õe's naturaes,

”tlndo estas em rechedos im-

_rnes' _ cortados a pique, quasi por

parte, em forma de muralha.

    

 

isto accrescente se que

  

 

   

  

  

'no ,tiro

“95%" À

iii.; m_

q vento e a garganta, de tal mo-

rofunda n'esse ponto, diz Mar-

' - que a vista desarmada podia a

cj' ti descobrir n'ella o movimento

détropaa desfilando; e essa espe-

' de abysmo era tão apertado,

as balas dos carabineiros ingle-

› fcançavam de um lado a outro.

'.çPodia considerar-se, portanto,

emravina, prosegue Marbot, como

'nossaiirtilherim mettida em pessi-

ostavani' arfeitamente exercitadas

_ armas portateis; d'esse

,inodo o_ seu fogo era infinitamente

¡niterior todos infantes das outras

_ 'ditadura pareça que as regras

decorativo devam ser semelhan-

:tes em todas as nações civilisadas,

“riam coiiitudo infinitamente, mes-

uanqó as clrcumstancias são

t " alastra, quando os fraueezes

f____v

radores a frente e os Bancos, co-

rOam ostensivamente as alturas com

o grosso das suas tropas e as re-

servas, o que tem o_ grave incon-

veniente de fazer conhecer aos ini

migos o ponto vulneravel da nossa

linha.

«O methods empregado pelos

nglezes em caso analogo parece-

me lnñnitameote preferível, como

l experiencia o demonstrou muitas

'vezes nas guerras da Peninsula. Ef-

fectivemente, depon de terem, da

mesma maneira que nós, guarneci-

.lo de atiradores a frente da posi-

ção, collocarn as suas principaea

forças de maneira a subtrahil-as a

vista, tendo-as em todo o caso bas-

tante proximas do ponto capital da

posição para elias poderem cahir

rapidamente sobre os inimigos se

elles conseguirem aproximar-se;

este ataque, feito de improviso so-

bre assaltantes que, depois de te-

em soil'rldo numerosas perdas, se

crêem já vencedores, é bem succe

dido quasi sempre. Tivemos d'isto

uma _triste experiencia na batalha

do Bissaco.›

-o

 

I

i

Pertenceu :divisão Merlo, da

segundo corpo, romper o ataque.

Com ella vinha o 31 de ligeiros. D -

rigiu-se esta força contra a serra,

direita a Santo Antonio do Cantar.)

Sustentava a a brigada do general

Fey, da segunda divisão, e a arti-

lheria, impossibilitada de fazer fi-

go sobre os alliados, que a domi-

navam.

A reserva era formada pela ca-

vallaria do segundo corpo, egnat-

mente manletada'tambem, e pela

divisão Houdelet.

A força atacante trepou arrola-

damente pela encosta da serra, es-

timulada a natural ardencía pela

braveza do declive, ao primeiro as-

pecto, inexpugnavel, e galgando

até ao cimo d'ella, ahi encontrou

a terceira divisão angio-lusa.

commaudo de Picton, com o regi-

“ilm W105 09 NOVÍNGMOS que mento portugues de infanteria 8,

' f 09°!“¡mi 3° 91530 que 03m postado na sua vanguarda. Era tal

_.15 “Um 03 203“” “afiliados, o impulso que a columna franceza

Í- 501V““ l me!! 90008“. 90W trazia, tal o denodo com que avan-

çava, que conseguiu levar a divi-

    

   a

pleta que a coroava e revostia,não

podendo os alliaiios, por esse mo-

tivo, ver a approximação dos as-

saltantes, nem estes a verdadeira

temeridade da sua empresa, senão

por cada difnculdade pessoalmente

vencida. Assim ganharam os fran-

cezes a crista do monte, e tiveram

o goso momentaueo de sentir as

coluinnasgios aliidtitis retrocede-

rem ante o vigor do ataque.

N'isto, duas boccas de fogo, por

do

ordem de Wellington, começam de

improviso a metralhar-lhes 'os [lan-

cos; pela frente recebe-os uma fu-

zilaria viva. Apesar d'isso avan-

çam, cedendo os nossos. inclina-se

a victoria para o seu lado, annua-

ciam a em grita, estimulando-se

inais e mais, e eli-os que, cheios

de jubilo, se reputam já senhores

da brecha natural, por onde as co-i

lumnas que os seguem hão de,

dentro em breve, entrar na pos¡-

ção inimiga, e alastrar se por todo_

o planalto.

Acode Welington mandando

contra alles dots regimentos ingle-,

zes e o regimento portugoez, reco-i

brado ja do primeiro assombra.

Thomaz Pit-ton é quem os dirige

superiormente. Ca'am beyonetas e

atiram-se para a frente impetuosiws.

As columuas dos franceses fraque-

jam por sua vez, sem comtudo dei-

xarem de disputar palmo a palmo o

campo. tlesvalam para a vertente,

onde os homens mal se firmam no

terreno, que lhes foge sob os pés;

os do alto sentem o provoito da

pos'ção domnante que os favorece,

e nao estão resolvidos a ceder; os

outros, rasgados os peitos pelas

bay »nelas e varados a queima-rou-

pa, caem e succumbem, como quo

arrastados para um abysmo, pelo

iii-olive que os engole, formando

orm os corpos palpitaotes, socal-

c is onde os que avançam de novo

Conseguem por um momento apoi-

ar-se. Mas os que chegam, nem'

tempo têm para desfechar as ar

mas , ante a coroa de fogo que os

saúda, e a muralha viva que os re-

pelle. Dura a lucta uma nora qua-

si, e os assaltantes, batidos, re-

cuaudo sempre, conviclos por lim

de que são inuteis quantos esfor-

ços façam, acabam por não insis-

tir na sua beldade temerldade, e

por abandonar o terreno, deixan-

do-o profusameute juncado de mor-

tos.

Mas não retiram ainda em de-

bandada. A cincoenta passos fazem

de novo frente aos seus persegui-

dores. Com uma bravura verdadei-

ramente desesperada, mas inutil;

rompeu outra vez o fogo, a que os

nossos respondem, sustentando com

firmeza o seu posto. Bem mais de

     

já, de tal modo a sua posição é io-

ferior e o seu animo se sente aba

lado. -

Então "os olIiciaes, dfzimados

tambem pela fuzilaria incansavel

que os vem acessando pela mou-

tanha abaixo, logram a custo dis-

persar as suas tropas em atirado-

'res, fazendo os seguir isoladoa pe-

las ribancetras e pelas quebras do

terreno, sob' o chuveiro do balas

  

que do alto desce. Assim conse-

guem chegar à falda do monte, os

que não ficaram dormindo, pelos

'decliues d'olle, o eterno somno.

rooeis e 8!) ofilciaes d'outras pa-

tentea, alem de mais de 1:000 sol.

que a bravura e a audaeia france-

zas tivoram de pagar n'esta avan-

çada ingloria.

 

monumento commemoratívo da batalha do Bussaco

exercito fraucez, não sendo, n'eas'a

meio tempo, mais favoravel a sor'

te ao corpo de Ney, que lhe forma

va a direita.

Masséna tinha resolvido que o

ataque fosse simultaneo, em todos

os pontos, e ainda ás sete horas da

manhã renováro, n'esse sentido, as

0 general Graindorge. dois co-

iadoa, foram o primeiro tributo

k-

* i'

Diz Marbot, e dll bem, que de-

pois de tal revez, a prudencia or-

denava que se não mandassem, de

novo, tropas enfraqueCidas por uu-

merosas perdas centra inimigos,

ensoberbecidos pelo exito e conti-

nuando a manter-se nas tneamas

posições. 0 general Reynier, porém

não o entendeu assim, e ordenou

às brigadas Fey e Sarrut que vol-

tassemà carga, sendo esse novo

ataque permittido por Masséna, tes-

temunha fria e impassivel de seme

lhaule loucura.

Uma hora de esforços inaudi-

tos durou a segunda escalada do

monte, sem d'esta vez conseguirem

attingir-lhe a crista, pois antes de

isso viram despenhar-se do alto

d'elle a avalanche de fogo, que

¡nutilisou todos os esforços e mal-

logron o ataque. Repetiu-se o mor-

ticinio em numero egual ao do as-

salto anterior, sendo o general Foy

um dos feridos de mais gravu-

dade.

Este segundo ataque foi ainda

feito contra a frente da mesma ter-

Ceira divisão, do commando de Pi-

cton, apenas um pouco mais longe

sobre a sua direita. D'esta vez, po-

rém, a columna foi reprllida por

um regimento iuglez, e pela briga-

.la portugueza, composta dos reg¡

utentes 9 e 21, e Cominaudada pe-

 

suas ordens. As oolumuas de Rey-

nier avançaram, como vimos; mas

as tropas de Ney apenas começaram

a mover-se ás 8 e meiu.

Desoulpou-se o marechal, pos

vo da sua demora e das suas hesi-

Zes, pelo papel que foz tleâetripr'-

uhar a tres dos seus batalhões. O

general Hill, tambem, por sua par-

te conduziu tropas frescas ao punto

tatuado. 39 Passo que “W"¡Qri PFÍ' General Vlsconde de Santo dntonlo

,vado de reservas e de artillieria. m em “cabra” e amp-mada na en

'via-se sem recursos para continuar costa que as tropas de Revnier t¡

a avançada, e tinha as suas colu-.

muas completamente desfeitas.

' Í

ag a .

Passava-ee tato na esquerda do

   

para o ataque, as forças de Ney.

teriormeute, allegando como moti-

tações, s euormissima diiiiouldude

que a posição ofi'erecia á investila

n'eese ponto. Com effeito, se a ser-

veram de galgar, mais espera e

difñoil, sem nenhuma comparação,

era a parte da vertente designada,

Como quer que fosse, os france-

zes tinham acabado de commetter,

uma falta irremediavel, empenhan-

do o segundo corpo nanoção, an-

tes do sexto estar em oircumstan-

cias de Operar simultaneamente com

elle. Nova falta, maior ainda se 6

possivel, é a quo o mar-..chat 'Ney

acaba tambem de commettor, não

dando unilade nem simultaneidade

ao movimento atacante das divi-

sões Loison, Marohaud e Mermet.

No alto da serra, junto ao con-

vento, estava, eomo dissemos, a di-

visão ligeira de Crawford e a pri-

meira brigada portuguesa, de Pack.

Era a posição dominante, e d'ella

penetravam as vistas nos pontos

mais baixos e roeonditos do valle

fronteiro. Subir por alliera empre-

za temeraria e quasi louca. Ousaa-

se, porém, o inimigo tentei-a. Craw-

ford. tinha tomado as mais hnbeie

disposições para recebel-o.

Nas ondulações da chapada, que

ficava entre elle e o convento, pos-

túra, oooullos por elias, dois regi-

mentos ingleses.

A' reotaguarda d'estes, cousa

de um quarto de milha, em terre-

no mais alto, e mais perto do con-

vento, collocára a brigada allemã,

já por nós mencionada. Confiára-

lhe, a ella sósinha, a drfr-za d'essa

parte da posição. Eram estes os

seus apoios da reetaguarda.

Na frente das ondulações onde

 

Capella de Santo ñnlão-(Bussaco)

l a infantaria se abrigava, havia que.

bras profundas no solo, rasgando

d'olto a baixo toda a encosta, e do-

minando a respectiva subida. Por

elias se distribuiu, 'na crista da ser-

ra, como se iões-,im canhoueiras ns-

da a frente da montanha era occu-

pode por atiradores e por dois ba-

talhões de caçadores em ordem dil-

persa.

Mal rompera o dia, e não se via

nada, com o esprsso nevoeiro, a

que nos referimos já; ouviam-se,

apenas, tiros de espingarda, vin.

dos de baixo, do valle profundo,

subindo a encosta, avançando. Tu-

do a postos, tudo á espera do im-

 

_mos lobos e obrigada a atirar

de' para cima, so podia pres-

lo Coronel Champaumaud. Este va¡
prevmo qua,¡ do desmame-,do

"l" , nmcaule ser“çoa e que a

toroso chefe recebeu um grave re'
Longe, afastada', para a direitaa no'.

- de d° d“ a o

;É .a subida das mm rudeslsao e o regimento deante de sl, mil dos assaltantes pagam com a Lug'o que as Mg“ de pm“ se
ser-se? O que se estava passando?

'v p. E! .na imaginar mas ainda desordenando lhes n'um momento vida_o extraordinario arrojo. As tro- encontraram empenhada, no com_
Decorreu nàais de uma hora. No

V 335W" ' melhores 'Jtiradores da as me"“ “nm“ p” 'nglens e "3 “animam“ a bate, o general beilh fez habilmen-.
egiz'àig'àafâ esiiãeiidiiia "films“-

'Enropa'Íñorqum até essa época, as Estava a serra coberta de ne- descer a ”Pos" “é mem' 'num',m um movimento lateral sobre a'
:limpo quas¡ to q 'warm a-e ::1:0

tropas lonas eram as unlcas que voeiro espesso, uma cai-ração com. d° O? "99'51“05 “0m 1953"”? 5“0' ' esquerda, poiando-aa, e contri-
, t a P d ,a -

cessivas, que ellos nao retribuem hum.“ para a um”“ do!, naum,
voeiro como que 8.8013'0 dorso

negro da serra, em rolos,indo pou,

ser nas profundezas do valle, para

se demorar alli. Era mattagosa a

ladeira, excavacada, e coberta de

muitas. Por entre estas, cobrindo-

se a cautella, agarrando-se aos pe-

nhascos, rasgando-se nos espinhos,

- começaram então a ver-se as trez

divisões, lentamente subindo. Na

frente d'ellas, isolados, os atirado-

IO¡

turaes, a artilharia da divisão. To. '

res, a vontade e em grande nume-



aque se encaminhava pela estrada,

r

A divisão Marchand, dentro em jor de caçadores nf lo, deve

peooo, arranca-se das quebradas e Aveiro O pode, ufanar_5e de

dos mattagaes e atira comsigo a es- b d pb d d OF

trada, marchando rapida, disposta ser O erço a l er a 6P

a torneara posição. pela direita. A ¡ugueza- Passo? 05 Úljlmos

divisão Loison continua a avançar annos da sua Vida aqut, na

e!“ "001% PNI-“Pia Para 0 #39113 sua casa de da rua Direita on»

directo e peito a peito. A divisao de morreu em ,868_

Merinet deixou-se llcar constituindo E l. d tá . u_

a reserva da força atacante. _ SP lca a es P015' a P.

Então, da divisão Loison, des- bllcaçao do seu ”tram hole

taca-se para deante uma brigada. no Campeão,homenagem mo-

a do commast do general Simon, destissima é verdade, mas que

aviva a memoria d'um dos

bravos da grande batalha.

No itllllll'íls llii .

batalha lo Bissau

atiradores de Crawford e pela me-

O frade da ermicla

tralha da artilharia. Avança ainda

a brigada de Ferey, e o vigesimo

de linha; a metralha varre-os; dos

nossos caçadores nenhum tiro é

No dia 26 de setembro de

1810 enchia um rumor desu-

eado as solidões tranquillas do

Bussaco. Essas lamedas som-

perdido.

Os que escapam vão avançando

sempre, galgam os rochedos escar-

pados, alcançam as cristas da ser-

ra, e cahem a braços sobre a arti-

lheria, conseguindo apoderar-se de

tres peças. O geieral Simon tem o

queixo partido por uma bala e cae

prisioneiro, agarrado a uma das

bôccas de fogo acabados de tomar. brias, habitualmente percorri-

_ __ das apenas pelos monges me-

cias; esperar¡ a occasiao opportu- [medicos viam tumultu" á

na. a' frente de 2:000 ingleses e 7

de um batalhão portuguez do ter- Bomb"“ do se“ armme “m0“

ceiro regimento, dispara sobre os 80 turmas de ”OldadOB que

franceses tres descargas a queima- alinhavam junto do muro da

roupa, maiadhes ou fere-lhes quasi cêma, e grupo¡ de gene"“ e

todos os oliiciaes superiores;~ lança de ajudante¡ de campo que

no meio d'elles a confusas e a mor- .

te, e tras deante de si, nas pontas galopfwam “a _ d"“ção d°

das suas bayonetas, pela serra abai- mostelma °nde 8"' Arthur WM'

fazendo n'ellss mortalidade enorme. dignidade de lord Wellington,

lendo isto, a dmsao Harchand. estabelecem o ,seu quartel gh_

neral. ›

Era ao cahir da tarde; as

fardas vermelhas dos soldados

e dos ofñciaesünglezes,-illumi-

nadas pelos raios (lo sol poen-

te, enchiam de phantasticos

reflexos as longas ruas' um-

brosas da matta ascetica. O

contemplava com melancolia

esse espectaculo guerreiro, e

na cruz añ'rontosa do Calva-

rio parecia perguntar ao Omni-

potente de que servira o seu

sangue derramado pelos algo-

zes, os seus soErimentos e as

suas humilhações.

Continuava a guerra. Na-

poleão, ainda uma vez vence-

roe de Essling e de Wagram

ao unico ponto da Europa, on-

de a victoria não coroava cons-

tantemente as suas armas. O

illustre Massena, á testa d'um

brilhante exercito, etendo por

subalternos Ney, o Achilles da

epopéa napoleonica, o aven-

turoso Junot, e o prudente

Reynier, invadia Portugal de-

ça a praça hespanhola de Ciu-

«led-Rodrigo e a praça portu-

gueza 'de Almeida. Diante d'el-

le retirava o exercito angio-

portuguez que se fôra prostrar

nas alturas que dominam a ri-

sonha bacia do Mondego.

ç O bosque sagrado do Bus-

saco estava pois, como dissé-

mos, cheio de bellicoa rumo-

profanado pelo demonio san-

guinoso da guerra.

A' porta d'uma d'essaa er-

midas, onde alguns monges

procuravam a solidão absolu-

ta, sentava-se um frade, com

a cabeça encostada ás mãos.

Era um velho, pelo menos

assim o indicavam as câs que

lhe coroavam a fronte, e que

vez da folhagem, illuminava

com um derradeiro reflexo. A

pouca distancia da ermida sen-

tia-se o palrar melancolico de

uma fontinha. Mais abaixo

via-se-se a capella tosca, onde

a piedade do architecto figu-

rou o pretorio de Jerusalem, e

por uma aberta das folhas po-

dia-se entrever o vulto de

d'um Pilotos de bttfballte, que

a indigniçâo devota do escul-

ptor dotára d um nariz ultra-

romano.

N'aquelle recanto sombrio

ainda não penetiára o tumul-

to. Ouviu-se apenas o doce

murmurio da brisa, e o gor-

gear da agua corrente.

. Mas de subito sentiram-se

   

 

   

  

 

   

  

 

  

      

   

 

  

   

  

    

   

   

      

   

  

    

   

  

 

    

  

  

  

 

levando o llto em tornear a direita

de Crawford, reconhece que é uma

iinprudencia continuar marchando

em corpo cerrado.

t,.___Divide-se, ponanto, em fracções,

que mutuamente se apoiam, e as-

sim divtilida prosegue no seu obje

elo. Crawrurd, reconhecendo-lhe o

intento, manda sustentar a sua dl-

reita pela sexta brigada portugueza

de reserva, formada por caçadores

2 e infanteria 7 e l9, e comman-

dada pelo brigadeiro Colman.

A brigada toma posição, e es-

pera o atacante. Mal se veem asso

mando na encosta as primeiras

¡vançadas francesas, e imrnediata-

menta destacado contra elias, e en-

carregado de repellil-as, um dos

bataltiões portugueses, do 19 de in-

fantaria, sob o cominando do te-

nente-coronel Mac-Bean.

O batalhão carrega a bayoneta,

cum tal intrepidez e vigor, que cs

assaltantes nào pódem aguentar-'lhe

a carga, e vem de trepel pela en-

costa abaixo, trazer a desordem e

o panico ao resto da divisão.

______+-_-
__

AS NOSSAS GRSVIJRAS

Tudo que tenha relação

com o Bussaco, tem manifes-

ta Opportunidadc n'este mo

meto, por isso publicamos ho

je duas gravuras d'ali, uma em

que se reproduz a capella de

Santo Antão, cavalleiro das

«Portas de Coimbra» e outra

o terraplano que fica em fren-

te d'estas, e,d'onde se descor-

tina uma das mais bellas e

grandiosos paysagens que co-

nhecemos, um panorama uni-

co nos nossos sitios, e que

pouquíssimos terá como ri-

va'es por esse mundo fóra.

' /Reproduzir o monumento

'erigido em i§73 e que é elo-

'quente testemunho dos feitOS

praticados no Bossaco, em 27

de setembro de 1810 pelo

exercito angio-luso,é um dever

d'honra, que, cumprimos com

immenso prazer, como com

não menos prazer damos hoje

o retrato d'um illustre filho de

Aveiro, o general Joaquim da

Costa Cascaes, a cuja inicia-

tiva o mesmo é devido bem

como a restauração da capella

das Almas do Encarnadouro,

que então serviu d'hospital de

sangue, e,em cuja esplanada,é

servido na terça-feira o gran-

de jantar militar presidido por

el-rei.

Entre os que mais valoro-

semente combateram no Bus-

saco em 1810, occupa logar

primacial o general visconde

de Santo Antonio, então al-

feres de intanteria'_n.o 23 Pedro

Antonio Rebocho, que ca-

sou e constituiu familia n'esta

Cidade, dez annos depois. Em

grande parte, ao seu esforço

em maio de 1828, então mas

 

Crawford não tivera impacien-

xo, aquellas massas desordenadas, lesley, recentemente elevado á

pallido Christo das capellas

dor da Austria, enviára o he-

pots de ter tomado á viva for-

res. O asylo da meditação fôra

o sol poente, coando-se atra-

Christo, e a figura grotesca

passos apressados e um bor-

borinbo de vozes. Ao mesmo

Guadelupe se faz com que el-

les estejam quietos no fundo

tempo'o monge ergueu a ca- da sua Andaluzia. Parvos e

beça. Coisa estranha! aquelle fanfarrões, não fazem senão

rosto coroado de cãs era o ros- transformar-me os planos; com

to d'um mancebo de vinte e as suas repetidas derrotas des-

cinco annos, sulcado pelo so- moralisar-me-iam as tropas, se

frimento, macerado pela peni- d'isso fossem susceptíveis. Eu

tencia, mas illuminado ainda a dizer-lhes: a Não se aventu-

por essa chamma juvenil, que rem em batalhas campaes, de-

o gélido sopro da senectude fendam as praças, façam cam-

só consegue apagar. panha de guerrilhas, e é o que

Os recem-chegados traja- pódem fazer melhor_s Nada,

vam o brilhante uniforme de não estão satisfeitos emquanto

oñiciaes generaes do exercito não se fazem bater em planície

inglez. Prestavam uma respei- rasa. Vejam os D; quixoteg,

tosa altenção e respondiam se eu tivesse n'elles a mais li-

com deferencia a um general geira confiança, o que me sua-

de quarenta annoa, de physío- cederia agora, depois de Oca-

nomio intelligente, porem mais ña ? Como guerrilha; aim, são

reflexiva do que inspirada, e uns magnilicos auxiliares, es-

em cujos olhos se encontrava ses bandidos.

a luz fria do bom senso, mas Todos ge riram_ 0 grupo

não a chama do genio. estacionára junto da ermida,

Vinham todos do caminho sem que reparassem no frade

da Cruz-alta. que os ouvia attento. Demais

-- Poderam observar, meus como falavam em ingles não

senhores, dizia o general em reprimimm a sua tranqueza

que os leitores já reconheceram ainda que tivessem notado a

lord Wellington, as disposi- presença d'uma testemunha.

ções dos francezes. Com a'sua _Devo participar a vossa

bravura temeraria e irreflecti- graça, acudiu o general Beres-

da, tencionam vir-se despeda- ford, que o prior do mosteiro

çar nos fraguêdos da Serra. me disse que_ uma cliusma de

Estes fanfarrões do Ney e do camponezes só esperam que

Massen julgam que os solda- lhe demos armas para trava-

dos inglezea se deixam sacudir rem um combate de atiradores

tão tacilmente como os hespa- com exercito de Masgena,

uhoes das posições que occu- ' -Do modo nenhum, de

pam. Pois Junot já nos devia modo nenhum, acudiu viva-

conhecor.Parece-me que noVi- mente \Wellingtom nâo quero

mieirolhe démos uma soífrivel que esses salteadcres pertur-

lição. Mas de nada lhes'servi~ bem as operações do exercito

rá. Tanto peior para elles. As regular. O seu oñicio é perse-

bsionetas britannicas não per- guir a retaguarda, emboscar-

deram a tempere, e ainda po- se contra os destacamentos,

dem aparar perfeitamente as matar os forrageadores, des-

cargas d'esses endemoninha- truir os recursos do'paiz, e in-

dos. A'manhã. temol-os com- terceptar as communicações,

nosco. Crawford, lembro-lhe mas tudo longe de mim, longe

que lhe confio o ponto mais de mim. .

importante da nossa linha. Se _Vergonha sobre o allia-

amanhã Massena não mudar do pertido que sacrifica ao seu

as suas combinações, tem o egoísmo a honra d'uma nação!

meu caro general por adver- Vergonha sobre os traidores,

sario n'este gigante duello na- que vêm defender os seus in-

da menos que omarecha] Ney, teressantes particulares em ci-

o heroe de Elchingen. ma do cadaver d'um povo ami-

- Medir-nos-liemos, res- go, que se servem da sua pu-

pondeu serenamente o emper- (refacção hediondo como meio

tigado britannico, mas tomo de defeza, e que se riem das

tambem a liberdade de lem- victimas, e cospem o sarcas-

brar a vossa graça que para mo nas ulceras.'

repellir o assalto disponho Estas palavras, proferidas

principalmente de tropas por- na lingua ingleza em tom ao-

tugucza. N'umacircunstancia lemne e austero, fizeram vol-

tão importante desejaria poder tar a cabeça atodos esses bri-

ter mais conñança nos solda- lhantes generaea. Viram então

dos que hei de commandar. o frade, em pé, com a indigna-

»- Entenda-se com Beres- ção a tuzilar-lhe nos olhos, o

ford, respondeu lord Wellin- braço estendido com um gesto

gton com alguma ironia, elle de fulminante anathema.

assevera que os soldados por- -Meu padre disse lord

tuguezes, depois de disciplina- Wellington apenas se reoobrou

dos hão de dar aos nossos li- do espanto, não foi minha in-

ções de firmeza. tenção odender a briosa nação

-E sustento o meu dito, portugueza. Mas o seu povo

acudiu o interpellado. A bata- pouco esclarecido, tem instin-

lha ovdemonstrará. ctos selvagens; inda que no-

-Bem, não duvido, tor- bres, que repugnam talvez a

nou Wellington, mas é certo um militar, porém que elle des-

que se o nosso govcrno em vez culpa e aproveita quando vê

de enviar ao matadoiro de que não se revelam senão co-

Walcheren aílôr do nosso exer- mo explosões d'uin patriotis-

cito, m'o tivesse mandado co- mo infrene.

mo reforço de que tanto care- -E acima do patriotismo

cemos, não lançaria mão d'es- nâo está. a humanidade? Quan-

te ,ultimo recurso Porém as do éjusto e nobreo lim año

nossas camaras de \Vestminu- licitos todos os meios? Não;

ter-Hall parecem-se com o se- bem o sabeis, senhores ingle-

nado de Carthago. Ha dois mil 2:8, filhos talvez d'aquellee que

annos que estes badores da li- em Fontenoy trocaram corte-

berdade publica deixiam eema- zias com os inimigos antes de

gar os pobres Aunibaes Victo- começar o fogo. A guerra, es-

riosos com eterno argumento: ea necessidade-fatal dos povos

«Se pedia reforços depois d'um que se debatem nas convulsões

triumpho, o que pedireis de- d'onde deve brotar a victoria

pois d'uma derrota ?› d'um principio regenerador,

_Dizem que temos allia- não é uma lucta de selvagens,

dos, acudiu um outro general não é uma pugna- de feras.

sorrindo-se ironicamente. Temperem-Se as espadas no

-Alliados tornoulord lVel- fogo do patriotismo, entre-se

lington com desprezo, allia- de rosto erguido e radiante no

dos, meu caro Pictou! Desem- campo do torneio, e depois

barace-me d'elles o nosso g0- Deus que julgue os combateu-

verno, e receberei essa noticia tes As causas santas têem a

com mais jubilo do que uma invulnerabilidade de Achilles,

divisão das minhas tropas da são feridas, mas não morrem.

India.. Alliadoel Rezo, apezar O assassinio nefando, o crime

de protestantes, um bom par
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para coalhar de mais victimaa

os campos da batalha, sem fa-

zer dar um passo ao triumpho

dos grandes principios.

abominavel serve só para tor- programma geral d? comme-

de oraçõesa Nossa Senhora de nar mais sanguínea a peleja, moração d'este grand -, feito de

armas, no quartel de Sá, será

arvorada a bandeira nacional

apresentando-se as praças e

oHiciaes em todos os actos de

serviço, de grande uniforme.

A's 10 horas da manhã,

os commandantes de compa-

nhia farão prelecções aos ca-

bos e soldados sobre a imper-

tancia do facto que se comme-

mora.

Ein seguida o capelão do

regimento rev.“ José d'Olivei-

ra Moraes fará igualmente

dma conferencia n'uma das sa-

las da escola, aos sargentos e

equiparados do regimento.

A' 1 hora da tarde reali-

zar-se-lia uma sessão solemne,

com a assistencia de toda a of-

ficialidade, auctoridades locaea

e outras pessoas de distincção

para tal fim convidadas e em

que usarão da palavra os srs.

Oliveira Simõesje alferes Costa.

Cabral.

Commemorando ainda tio

memoravel data o conselho ad-

ministrativo do regimento, su-

periormente auctorisado, pu-

blica uma interessante brochu-

ra escripta pelo nosso collega

sr. Marques Gomes, com o ti-

tulo-De Bragança a Bayeu-

na,1808-1814,bosqueja dos fei-

tos do regimento de infantaria

n.° 24 na. guerra peninsular. A

perda de Almeida e a victoria

do Bussaco.

__+._

Napoleão e a batalha do Bussaco

    

  

  

    

   

       

    

  

   

  

  

  

 

   

  

  

    

   

   

 

   

       

     

   

   

  

- Estou perfeitamente de

accordo, continuou lord Wel-

lington sempre cortez e ubju-

gado pela influencia do auste-

ro monge, mas se o pov° me-

ridional é assim, como hei-de

eu Oppór-me ao seu modo de

combater?

_Não desprezando tanto

este pobre paiz vilipendiado e

opprimido, que já caminhou

na vanguarda do exercito ci-

vilisador, organisando o mo-

vimento patriotico, e não en-

tregando-o á influencia. perni-

ciosa dos chefes que se depa-

ram. O que fez a França quan-

do a Europa ameaçou inva-

dir-lhe o territorio? Despregou

a bandeira tricolor, e agrupou

á sua sombra os seus filhos

heroicos, fez dos soldados ge-

neraes, e são esses generaes,

improvisados os que dominam

hoje o continente do Vistula

ao Tejo, de Vienna a Madrid.

Mas a minha desgraçado pa-

tria 'tem de soñ'rer uma longa

expiação, hoje é estipendiada

igualmente por inimigos e al-

liados, o seu territorio não ser-

ve senão para campo de bata-

lha, os seus filhos não mere-

cem mais do que serem arro-

jados ao tremedal doe crimes

que a civilisação estygmatisa.

Continuae embora, reservas

nos vossos boletins as paginas

doiradas da Illiada peninsular

para os vossos soldados, as

paginas negras para os nossos

compatriotas, accendei cada

vez mais a saturnal treslouca-

do, e lançae uma ponte sobre

oa rios de sangue para passa-

rem as vossas phalanges dis-

ciplinadas, mas cautella com

a historia, cautella com a pos-

teridade! Virá um dia em que

serão desvelados estes myste-

rios, e em que os vindoiros sa-

berão com horror que houve

um paiz em que inauditas crue-

zas mancharam uma guerra

gloriosa, e que a @rã-Breta-

nha, a rainha da civilisação,

airavessou esse paiz seu allia-

do não com o facho da luz re-

demptora mas com a tocha do

incendio, não como nobre pro-

tectora, mas como instigadora

de crimes, não como regene-

radora mas como cumplice oc-

culta da oppre'asão. Ide em paz,

senhores, 'e desculpae a ousa-

dia do pobre monge, a quem

as estrellas das suas noites so-

litarias explicam as vezes as

paginas santas do Evangelho.

, E afastou-se. A um gesto

de lord Wellington, os gene-

raee inglezes desviaram-se tam-

bem, e o commandante em che-

te, approximando-se do mon-

ge, quando este ia a entrar na

sua ermida, disse-lhe:

-Meu padre, sois talvez

injusto comnosco, ou serei eu,

não o nego tambem, injusto

com o vosso pais. Mas parece-

me tão elevado o vosso espiri-

to, são tão dilforentes as vos-

sas palavras das que estou cos-

tumado a ouvir na bocca dos

monges d'esta desgraçado na-

ção que me desculpareis a cu-

ri osi da de talvez indiscreta.

Quem sois vós?

-Um cadaver, respondeu

o monge friamente.

-E onde aprendestes es-

sa mansidão evangelica, esse

respeito pela humanidade, es-

sa ardente caridade que até os

inimigos abrange 'P

-- No tumulo.

E entrou na ermida, dei-

xando estnpefacto o general

ingles.

 

E, do magistral sermão, pré-

gado em 27 de setembro de

1885, na capella das Almas

.lo Encarnadouro, pelo falle-

cido conego Alve Mendes, es-

te formosissimo trecho:

Quantas veses, la alem, no er-

minha amada Penacova, quantas

vezes, nas largas noites do inver-

no, sentado á lareira, recolhi atten-

tissimo dos labios de minha avó,

grande batalha e me pareceu com

avô, Luiz Mendes da Silva, melicisae

exemplo, se alguma vez 'perigasse-

ainda a independencia da patííal

Porque o certo é que em meio de

aquelle temporal desfeito, d'aquel-

le diluvio de sangue e lagrimas,

acossada pelos tubarões de Napo-

leão Bonaparte, repouzou sobre es-

ta serra, como a arca de Noé sobre

o Ararat, a não da nacionalidade

portuguesa. '

E quem era Bonaparte? lira o¡

batalhas, a encarnação da audacia,

e da conquista. Nem Cesar nem Ale- '

¡andre se avantajaram a Napoleão

como guerreiro. 0 que este não te-

ve foi uma consciencia tão clara da

sentido politico tão humano eo

maiores arrancos ef rtunas muitis-

slmo maiores. Foi oiarbitro da itu-

ropa,--o raio, o terror e o tagante

do mondo. Nascido no bojo de uma

enorme tempestade; educado ao ca-

lór dos fortes combates republica-

nos; entrado no proscenlo publico,

quando as guélas dos canhões subs-

tilniam as vozes dos tribonos, e

quando, em guarda contra o regi-

men fenda¡ e contra os reis abso-

lutos, a França se armou ata aos

dentes; inventor de uma estrategla

habillssima, cujo segredo consistia

em reconcentrar rapidamente u'om

ponto forças superiores as do seu

contrario, embora estas ióssem maio-

res; lllho do povo e conhecedor das

qualidades que mais fascinam os po-

vos; o primeiro dos soldados e co-

mo tal adorado dos exercitos; com

um pensamento que era a luz da

arithmetica e com um olho que era

a vista da iactica; conjuucto singu-

lar, estupcn líssimo do espirito da

sua época e da indole da sua raça;

Mario ante a convenção, Carlos Ma-

no no throno, Annibal nos Alpes,

esar na italia, Germauico na Alle-

manha, Alexandre no Egypto, dois

mundos se ajoelharam às suas plan-

tas, duas ideias pelejsram sobre a

sua fronte:--o sutiragio o accla-

mou e o pontillce o ungio, a tra-

d ção lhe deu o prestigia e o pro-

gresso o desassomhro, a classe me-

dia os calculos e a classe popular

as pairões, a monarchia a aoctori-

.lade e a democracia a egualdade.

E, ass m, nos aivôres da nova

éra, na penumbra de dois secular,

PINHEIRO CHAGAS.

___._+_-_

Bonmsmsrsçãn Ila batalha till Busato

llll quartd is inlastsria n.“ 24

Em cumprimento do

tremo meridional do Bossaco, na '

Leonor Mendes, a narração commo-

vente de algumas peripecias da?!

nas rajadas do vento a voz do meu _

no na invasão francesa, lncitando-l 'e

os seus patricios a imitar-lhe o

capitão dos capitães, o numen daaf_ ,

sua ideia como Alexandre, nem um' ~ l

Cesar; mas teve maiores arrójo l

 

  

  

 

  

   



 

  
  

        

  

  

  

  

  

  

  

  

       

  

  
  

 

  

 

  

 

  

   

",'_ anal! Comments-se com uma q

ça, chegando logo a noite a

trancar as suas portas.

Achamos conveniente, pa-

ra tranquilidade dos morado-

res que o sr. commissario de

policia façalevantar vô¡ ans

referidos marmunj ..~, pondo-

os fóra da cidade.Não esperar

que ellos façam das suas.

Força policial. - Foi

rendida no dia 21 a força po-

licial que estava ha tempo

em Espinho fazendo serviço, e

levou por commandante o res-

pectivo chefe de enquadra.

Arraiaes. -H- »je e ama-

nhã, a roaniria annual á Cos-

ta-nova, onde 8-4 redisa. com

pompa como de costume, a

festividade em honra da pa-

droeira diaqurlla formosa

praia, Nossa Senhora da Sau-

le.

E' para os povos dos loga-

res visinhos e ainda para gran-

de parte da Bairrada, a festa

por excellencia.

4.- Amanhã. e na 2.' feira'

deve tambem ter logar a festa

a Nossa Senhora dos Nave-

gantes, na barra d'esta cida-

de.

Tem vespera com arraial

e fogos de vistas, musica e il-

luminação veneziana, e no dia

procissão, que irá ao Pharol.

?rega o rev. prior de Fermen-

tellos.

Tem sempre enorme con-

correncia, afiiuindo alli os ro-

meiros que regressam da Cos-'

tu-DOVR.

_-__
_*_-

-

BARQUEIRICES

E' urgente tomar provi-

dtncias.

A' policia..-Torna
-se in-

dispensavel que sa não consin-

ta pelos passeios das ruas da

cidade, mulheres com c -nlaros

diagua á* cabeça, ('anastras de

lenha, etc., de conformidade

com a postur t municipal, pois

não é já a pri-Mira Vez que

tem havido desastres entre as

pessoas que passam e se en-

contram (tou) as que vão car-

regadas.

E' uma providencia que se

não deôe descôrar.

Nova padaria-_Como

prenotioiámos, inaugurou no

domingo a sua padaria de rs.

João», o sr. Manuel Caetano

de Mattos, (o Callado), a qual

está montada luxuosamente,

n'uma elegantissima installa-

ção, e além do seu pão ordi-

nario, que é de excellente fa-

brico, tambem exporá á venda

as suas conhecidas especiali-

dtdes de bolos doces, reguei-

fas e pão de ló á m.›da d'Ovar.

Ao sr. commissario

   

  

   

   

          

  

   

          

   

   

 

  

 

    

   

   

             

  

        

  

    

   

  

  

   

será não exigir preços excessi-
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informação local

::g
-_S

M

l' Folhínha aveíren-

se (1909). -Dia 24-Obser-

vam se no espaço grandes

manchas solares.

l Dra 25-A um rapaz

d'Oliveira d'Azemeis, de appe-

lido Vagueiro da Costa, ap-

parece de noite e u'um pinhal

uma coisa ruim, e de tal for-

ma se assusta que no dia se-

guinte era cadaver.

J' Dia26-Aman
ça o mar

produzindo grandes lanços de

sardinha.

t' Uma rede da empreza

Coelho rebenta com o post) de

peixe.

J' Dia 27-Uma Bran-

queira apanha na ria e d'um

só lanço 320 solhas graudas.

Praça de touros-Ee-

tá-se procedendo a algumas

reformas, e ampliando-a com

mais uma galeria do lado do

sul; por esse motivo só para o

dia 2 de outubro proximo fun-

cionará com outra garraiada.

Obraspublicas
. -Pro-

iecta-se levar aelieito as gran-

des reparações de que carecem

os troços de estrada compre-

hendidos entre Oliveira de

Azemeis e o Chafariz de Ver-

moin e entre Aveiro e o kilo-

metro n.“ 12 e o lanço de es-

trada de Murça á estação da

Brunheda comprehendido en-

tre a estrada real n.“ 6 e a po-

voação de Moura, na extensão

de 4:950 metros, no districto

de Bragança.

Os orçamentos para occor-

rer ás alludidas obras já. se

acham elaborados e vão ser

submettidos á approvação.

Escolas a concurso.

-Foram postas a concurso as

escolas feminina de Arade,

rencia d'um eleitor; em Ilhavo

se praticou o acto à la diable;

em 'Sôza se atrazaram os re-

logios para retardar a consti-

tuição da assemblêa; em Ovar

se fez até correr sangue, etc.,

etc., e no proprio apuramento

de Vagos se subtrahiram sete

centos e tantos votos ao can-

didato dissidente, que os obti-

vera como demostrou por cer-

tidões levadas ao tribunal! '

Tudo isto, que é apenas

uma pequena paroella das ir-

regularidades apontadas no

protesto apresentado pelo sr.

visconde do Ameal, não bas-

tou ao «Tribunal de veriticação

dos poderes¡ para ordenar o

inquerito requerido!

E pasma-se de que o sr.

José Luciano commande, de

mulatas, um partido!

Se elle as tem d'este qui-

late!

A negação do inquerito á

eleição do circulo d'Aveiro é

um documento para a historia.

 

  

    

  

             

  

  

 

   

  

   

 

   

  

    

  

 

   

 

  

 

   

 

  

 

  

   

   

 

  

    

  

  

             

  

  

levanta-se este homem, este mous-

tro, como sendo' realmente dois ho.-

mens: (irma a concordata a pren-

de o _Padre-sento, forja cadeias e

diñunde liberdades, corta constitui-

ções e promulga codigos, expulsa

dynsstias s inventa soberanos, alo-

ga a revolução e propaga a ideia

revoluciensris; s, usando de ,uma

palavra conciza como a voz do msn-

do, de um mando penetrante como

0 tio de espada, e de uma espada

rutilissima como a faísca do raio,

concluiu e explora tudo isto em

seu pro; [sz-se a imagem proterva

da egolstris, o symbolo derrancado

ds soberba, s persouiücação repel-

lente ds rapina; e, semelhante á

ave npccelyptlca, desembests au-

duments dos penhascos da Corsa-

ga; às pyrsmides dus Pharaós, dss

py“,ramides dos Pharaós às oupulss

do Kremlin), das cúpulas do Krem-

lim às torres de Notre Dame, e,

por entre ondas de sangue e cor-

dilheiras de ossos, ao clarão do in-

cendio e so cbslro da matança, em_-

polga comes suas garras assassi-

ngs e amortaiha com as suas_azas

sinistros as mais pujantes e formo-

sss nações ds terra l

.-_. Porque, em tim, o caso é este:

nenhum, absolutamente nenhum es-

tst europeu logrou abater ou se- _

qria¡- ¡numidar Napoleão_ o im”. Triste documento, é verdade,

rsdor da Austria é vencido em Ans- mas que ñca como testimunho

reduz, o monarcha da Prussis em do que vae pelos tribunos por-

lena, o czar ds Russia compellido s “Ignez” '

uma aliança ein Tilsit, a aristocra-

#
É

cia veneziana ati'undida no Adriati-
I

Cartões de Visitaco, s basotia inglesa varejada, des-

nortesds, sombazombsda nos ma-

res, olimpersnte de Nspoles des-

thronsdo. -opspa prisioneiro, o map-

pa-muudi convertido em tabuleiro

de xadrez, sobre o qual os sceptros

e as corôss giravam como trebe-

lhes jogados pelas mãos de Bona-

parte; os sargentos elevados a reis

e os reis tomadas cortesias-todos

em volts do cesar plebeu. quaes

' sstsllites ou planetas em torno do

sol! «
A

Quem contrasiarâ tamanha po-

tsstsde? Quem? um povo. E como

se chama este povo? Portugal. E

qli'sndo, e onde fez isto? Quando?

, :27 de Setembro de 1810. Onde?

v. no Busssco. No Bussacu, onde a

hrloss milícia portuguesa esperou

s rosto aberto e a pé tirme o bra-

'g morreram, o ¡il/to querido da

' victoria a frente do exercito inva-

~ tor. No ansaco, onde s temerosa

Aguia_ real recebeu as primeiras

umbadas certeirss, menos das

mroanariss espingardas britaniczs

.das patrioticas escopetss lusas,

Çm em seguida se arrastar ator-

calmante, vergonhosamente,mi-

sarlvelmente, de cerco em cerco e

, :Miséria em serra através de Es-

f _nha e através de França, até ir

gbuisar nos camposáda Belgica e

morrer allim no meio do marz-uo

meio do mar, justos Ceus! onde

pretendia sepu'ltsr nos a nos, quan-

do, da sua garra sangrenta deixou

pair nas mãos de Masséna esse car-

Te'i' que dizia: Vá, cá ao occidenle e

#his 'Wellington para o oceano.

  

  

                 

  

                  

  

 

  

    

  
  

  

                

   

  

  

           

   

  

Em torno do distri-

ct0.--Um individuo do logar

de Ramillos, concelho de Cam-

bra, exerceu ha dias taes vio-

lencias sobre uma creança de

oito para nove aunos, que a

deixou em misero estado. A

justiça procede.-

40- O rev.° prior da Cas-

tanheira-do-vouga, seguia ha

dias em bicyclette, depois de

rezar missa para Aguada quan-

do, na descida de um vale aci-

dentado, a bicyclette, que tra-

zia velocidade, e despedaça

pela forquilha, causando-lhe

uma formidavel queda, que

lhe produziu duas grandes fen-

das, no labio superior e no

queixo, além de outras esco-

riações de menos importan-

cia.

40- O operario Alfonso

Seixal, 'da Mamaroza, traba-

lhava na excavação de uma

pêdreira, quando, de outra, a

200 metros de distancia, par-

tiu um tiro que o veio attingir

na cabeça e o matou. ' de policia..-A'mauhã e se-

* O sr. J. E Carvalho ganda-feira, teem logar astes-

de Almeida, diplomado pela tas da Costa-nova do Prado e

:Escola nacional de agricultu- Barra d'Aveiro, que costumam

ra de Coimbra» e com pratica ser muitissimo concorridas de

na escola de_ agricultura de romeiros que alli añiuem a

Montpellier (França) fez ha maior parte em carros que le-

dias em Alquerubim uma con- vam muitas veze mais gente

ferencia sobre agricultura na que os mesmos carros compor-

casa da escola da freguesia, tam, indo alguns passageiros,

fallando por largo espaço e parailludiravigilanc
ia dapo-

com grande copia de conheci- licia, entrar para os carros á

memos_ ponte do Alboi ou ás pyra-

Foi uma palestra muito mides. Eporque é um perigo

util e que chamou á escola o excesso de peso em um car-

enorme concorrencia.
ro, que tem a devida lotação,

Anniversario funebre lámflía em Passagem de pontes

...Passou na quanmfdim o muito pouco solidas, lembra-

seguudo anuivemnrio do 5,113_ mos a convoniencia de fazer as

cimento do benemerito e sau- mais termmantea recommen-

Oliveira &Azemeis; e massa_ do” fundador do ,Commer_ dações aos seusIsubordinados

lina de S. Pedro, (Castello Gio do Porto”: 51'- anciwo pm'a qu “J“mmexnavem “O

de Paiva, n'este districto. de Souza Cerqueja-
cumpnmemo da“ a““ Obnga'

Dia de gala..-A folha Por tal motivo se resarnm (ções:

official publicou o aviso de que n'aquella cidade e outros pon- ltsperà'nos que s. ex.a pro-

m, proxima qual-miau
, anni- tos varias missas de suEragto. Vldencml'ay como 0 M80 r6013-

versario da rainha sr.“ D. Ame-
Salinas.- N'esta sema- m8

lia, não haverá a recepção cos- na foram maldosament
e alaga-

tumada, sendo, porém, o dia das muitas marinha do lado _ _

considerado de grande gala de S. Roque. Procede-se ago- esta cidade, grandes remessa-t

prra todos os effeitog, ra á cobertura dos montes do de (3550135, Vindas da ribeira_-

Invenção portugueza sal, o que dá. um tom de tris- mannhña Para &respecllva Íet-

-Um serralheiro mechanico tezaápalzagem-
_ "a dêê' M'guel-

portugues, o sr. Alberto An- 0011t0mn0--T
erm1non dia 2lãfoiffblio

âbop-No

tunes, que já. foi chauâeumin.
o Verão, entrand

o hontem, com _ _ d 0, em ogara

ventou um carro alimentado um dia lindíssimo e sereno o Inauguraçao 35 'ESOOIHS 0h-

' '
'

' vcira L0 es» em

com ar comprimido, ar adqui- Outomno que é a quadra mais O _ f _P › Vallega,

amena d'esta região.
"la e““ 8 expensas dog

grandes benemeritos, irmãos

  

O ANNÍVERSARIOS

Fazem annos:

Hoje, as sr.“l D. Laura Au-

gusta Regalla de Mendonça. D.

Grsziella Serrão, D. Mercedes Fer-

reira ds Cunha, D. Noemia Es-

trella Brandão de Campos, D. Ma-

ria d'Almada Rangel de Quadros

e Saldanha (Tavarede), a menina

Conceição, filha do sr. Albino Pin-

to de Miranda; e o sr. dr. Arthur

Rsvars.

Amanã, as sr." D. Maria da

Rocha Netto, D. Maria Emilia Lo-

pes d'Almeida.

Alem, os srs. Virgilio d'Ahreu,

Anadia, dr. Antonio de Padua,

Coimbra; Eduardo Augusto Vieira.

' Depois, o sr. Macario d'Almci-

ds Pinto.

O Esrsnss:

Esteve na quinta-feira niesta

cidade, onde veio no seu explendi

do automovel «Rensnt›, de 35 o.,

o sr. Manuel Joaquim Alves Diniz,

proprietario de (Sociedade portu

guess d'automcveis›. presado so-

brinho do sr. dr. Jayme Lima.

Í THERMAS E PRAIAS:

Estiveram n'estes dias no Pha-

rol, os srs. dr. João Feio Soares

d'Azevedo, Antonio da Cunha CJe-

lho, Theodolo Martins, D. Alice

Mendonça, Alves Diniz. dr. Jayme

Lima, José Lebre de Magalhães,

dr. Manuel Maria da Rocha Madail,

Abel Regalla e familia, dr. Joa-

quim Manuel Ruella e filho, Sevs

 

ão assim umas insóssas fa-

chochauas, com pretenções

a graciosas, sahidas do bestun-

to avariado dos seus pitios au-

otores.

Roidos de inveja, esses no-

j:ntos escribas assalariados,

vomitam fementidas Insinua-

ções contra caracteres que es-

tão muito 'acima dos seus bai-

xos e mesquinhos despeitos. '

Não venham para cá, pois,

com accusações tendenciosas

e malevolas, nem com ataques

pessoaes, aliás teremos de re-

correr ao nosso livro-negro, '

em que hs, que farte, elemen-

tos para uma campanha, algo

edificante e esmagadora. Não

nos provoquem. .. E outro

ofñcio, miseraveis iilhos de

Guthemberg, que conspurcaes

a pena no lodo infecto das

vossas ruins paixões.

Feira. das cebolas_

Já estão a chegar ao Cars de

_Hs ProvideuAcia!...M mm Juvenal Ferreira Domingos rido pelo proprio carro, por d 1h

LVES E nas
. i . ' ' ° ' " t ão s co eitas

,

N . J. Cerqueira, Dommgoa Farm_ meio _da trepidaçaoe impulsos. L a? eds, aç a ã l Lopes, e no numero dos festa_ Lat.

i Regressou de Entre-os-rios, E5136 anônth que Vem Operar e (das V1“ ¡mas! que e ° a a e' -os está incluido um, . d __..____._--
_--

uma revolução no automobi- gna do lavrador quando abun- J_ . omew e

›
tiro aos pombos com nnmero-

Mortos

o nosso presado amigo sr. Seve-

riano Juvenal Ferreira.

c' Chega hoje áquella formosa

estancia, a sr.al D. Rosa Maurãe

Gamellas, digna professora ds Es-

ools central da Vera cruz, que tem

estado em tratamento na Curia e

depois em Soure com sua presada

filha D. Alcina Mourão Amaro.

O* Regressou do Pharol a sua

casa de Coimbra s familia do sr.

dr. Manuel Gaivlo. '

O DOENTES:

Por cartas d'Espinho, sabemos

ue se accentuam as melhoras do

illustre professor da Academia po-

lyteohnica do Porto, o nosso antigo

amigo, sr. dr. Roberto Alves de

Sousa Ferreira, havendo todas as

esperanças de que'nâo fique affe-

ctsdo qualquer orgão. A sua fami-

lis illustre tem recebido muitos te-

legrammss e oommunicsções.

O VILEGIATURA:

Chegou a Aveiro, mas incom-

modado de saude, o que sentimos,

o sr. dr. Josd Maris Rodrigues da

Costa, illustrado medico militar

Sua ex.“ deve seguir hoje d'aqui

para o Phsrol, onde será. hospeda

de seu irmão, o sr. Henrique ds

Costa.
. - V

t Está na sua casa de Villsr

a sr.a Maris Barbosa.

t Chega hoje a Aveiro, sendo

esperado no Pharol, onde vae ser

hospeda do seu/avô, sr. Antonio Pe

reira da Cunha, o sr. Manuel Pe

reira Santhisgo. presado ñlho da

sr.“ D. Emilia Pereira da Cunha

Ssnthiago, residente em Lisboa.

C ALEGRIAB NO LAR¡

Está para breve o auspícioso en-

lace matrimonial do nosso amigo

sr. Alberto Miranda Leal com a

irrf-D. Maria_ C. Santhiago,,ds

Fentinha.
i

dantes.

Barra d'Aveíro. -- O

imposto especial crendo por

lei de 29 de agosto de 1887

para as obras da barra de

Avoiro rendeu no meu de agos-

to findo a quantia de 25 ?$427

reis. -

Agora de pequeno, de mui-

to reduzido mesmo porque as-

sim convem, o subsidio ou a

dotação especial das obras da

barra não tem tido a applica-

ção conveniente. Ha u
m anno

ue se não põe uma pedra no

sos e valiosos premios sendo

um de s. magestade a rainha

sr.a D. Amelia, esperando-se

outro de s. magestade el-rei,

camara municipal, etc.

São para elle convidados

todos os atiradores que se

queiram inscrever, contanto

que sejam do districto de Avei-

ro, ou ahi tenham residencia

ha seis mezes para cá.

A inscripção é de 2%000

reis.

Oregulamentoé odo «Eli-

lite sport-club do Portm.

Haverá leilão das espin-

gardas, sendo do seu producto

56 °l. para l.° premio, trinta

por cento para o 2.“ premio e

vinte por cento para o 3.°

Começa depois do meio

dia.

Vallega, 21 de setembro

de 1910. -O organisador, An-

tonio da Silva Tavares.

Ciganos mal encara-

dos.--Ha poucos dias que

vieram escorraçados de Ilha-

vo, por gatunos, uns ciganos

com mulheres e filhos que fo-

ram babitar quasi a» tim da

rua do Vento em uma casa da

fallecido sr. Machado. Esta

gente, como disfarce, empre-

ga-se em vender pannos para

fatos.

O caso é que os morado-

res da ruas não estão satisfei-

tos com semilhante visinhan-

lismo, foi já. registrado pelo seu

auctor em todos os paises. O

sr. Alberto Antunes é tambem

auctor do travão de ar com-

primido spplicado aos automo-

veis e já. consagrado no nosso

pais e no estrangeiro.

Vinhos. - Os viniculto-

res portugueses teem a conti-

nuação das chuVas.

Se o tempo melhorar ha-

verá-um ligeiro augmento na

producção, embora a colheita

não possa ser muito superior

a metade da do anno passado. q

Junte-se a isto a exportação

das uvas, talvez mais de 2 mi-

lhões de arrobas (40 mil pi-

pas), e não causará espanto

que o vinho das colheitas pas-

sadas obtenha o preço de 900

reis, (4%500 reis o hectolitro

ou 25 francos). As viudimas

n'algumas regiões já começa-

ram, mas n'outras as uvas an-

tes de outubro não poderão

ser colhidas.

O preço d'ellas oscilla en-

tre 300 e 400 reis. O most-.a-

tel deve valer 13200 reis a ar-

roba Em Azeitão, porém, of-

ferecem apenas 750 reis, o que

signitica não querer comprar.

Alguns viticultores fabricam

o vinho por sua conta ou ven-

dem as uvas para exportação.

O vinho branco deve subir

tambem. w

' Entretanto

Ao cabo de alguns mt'.th de

sofi'rimentos dolorosos e con-

tinuos, falleceu ein Esgueira o

sr. José de Bastos, d'alli natu-

ral mas ha annos residente em

Lourenço Marques, para onde

havia ido novo e onde alcan-

çou nome e alguns meios.

Escram do trabalho, ho-

nesto e bom, por alli se man-

teve, bemquisto de todos, até

que, por falta de saude, resol-'

veu regressar ao reino na es-

perança de readquir a saude

que lhe faltava.

Esteve na Guarda ultima-

mente, mas já em tão adean-

' ¡,g Produsiu no publico uma

'1% .fundatimpressâc de desalento

" _ -e descrença, a negação do in-

'uerito requerido ao «Tribu-

i-,ual de 'verificação' dos pode-

lress pelo sr. visconde do Ame-

al, candidato a deputado pelo

,leirculorj i '

-›_ _ Simpiêsínente espantosa,
re-

Ementas decisão d'esse tri-

dignaçâc desusada, em to-

'os oscentros, na cidade e nos

@saibas proximos, onde,ape-

ü' de conhecidas *as añinida-

i *politicas senlo a inteira

i proialidade de alguns dosjul-

; ç eres, senão acreditava que

' l _i fosse tão longe.

V __ sou-se, de facto, por ci-

uf'stle tudo. Não se attendeu

lquer consideração de

' I em de, justiça. Tudo

v "1,, que ahi se assistiu

'; _ de a“gõsto ultimo ultra-

Í os limites da mais ex-

w o¡ naria orgia eleiçoeira.

' 'llegalidades.

Onde se tem gasto o im-

posto especial para as obras?

Conviria saber.

Feriados-O dia de hon-

tem, por ser o da abertura das

côrtes e o de 27 centenario da

guerra Peninsular.

Fecham por isso todas as

repartições, havendo nos quar-

teis as costumodas demonstra-

ções.

Ao sr. director das

Obras publicas.-Os
pá-

ra-raios que se acham colloca-

dos sobre o Governo civil, já

não teem as laminas, e n'este

estado, podem, muitas vezes,

as respectivas hastes serem os

conductores d'algumas faiscas

electrical. Convém, pois, tra-

ctar de isolar o perigo que cor-

re todo 'o pessoal que se acha

de bom Niño dentro do ediiicio.

regressar á pressa áquella po-

voaçâo.

Agora deu-se o desenlace,

que era esperado mas não pa-

ra tão cedo.

Morreu novo e quando mais

podia gosar e viver. Paz á sua

alma e os nosso sentidos pesa-

mes a todos os seus.

_
_._u_

Chapelarla Veiga

22, R. deSanto Antonio, 24

PORTO

Completo sortido em chapeus d-

todas as qualidades e honets para ho

mem e oreança.

Ohapeus ds côco e seda, sempre

ultimas novidades nacionaes e estran-

geiras. Guardasoes em todas as qua-

lidades para homem c senhora.

Eleganth chapeus do palha e Ohi-

ie de 'todos ss nulidades para s esta-

ndo de verao. 'quo, bom o barato.
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, i i somente 60 votos na

,Wi da Gloria; em Se-

_êaçz g ouga se lançaram nas

. r e se escrutinaram em

_Maggi _duas horasperto de

_;listas; em Paiva e

nas¡ urnas estiveram

.WII tie¡ dias sem concor-

- ,as

tado mau estado, que teve de a



ms'roonuo
Unico medicamento adoptado nos Dispenser-io¡ anti-tuberculose.,

Panetone., Hospitaee da Miserioordia de Lisboa, Por-to clinicas pal-ti-

' oulareae para a cura da

Tuberculose, Diabetis, Anemia, Neurasthenia

e doenças coneumptivas em geral. que. abandonadas no seu principio, dao origem á

TUBERCULOSE
O doente sente-ee melhor com um frasco e curado tornando seis.

Precaver contra os productos similares que na pratica teem demonstrado se alteram,

produzindo effeitos ointraroe e prejudioíaee á saude.

.WO.-

|PRABIAUIL 058ml'.

DI

FHIIICISCO Dl LUZ d FILHO

Director technico-Augmtozcoeij

Rua dos Marcadores

AVEIRO

 

Sortlmento completo de drogas

medicinaes e especialidades phar-

maceutioas, por precos modloos.

Variedade em sabonetes medici-

naes, eerin as, irrigadores, mems-

deiras, fun as para rotnras, tira-

Jerseys e Boleros de malha, para

-
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Meltons e Aslrskans para casacos e capas.

Pelerinee e bichos de peles da mais alta novidade.

Casacos de borracha para homem, desde 125000 reis.

Calçado de feltro e de borracha para homem, senhora e creanca

Guarda-lamas de feltro e de seda, desde 25000 reis.

  

v faca-se sempre o HISTO'GEII'O LLOPISlHRiãg 3,”, ,32:30,

* - para a cum da DIABETIS preparamos o Histogeno anti-diabetico. formula

esoecial de resultados seguros na cura dos doentes submettidos a trata-

~ mento do Histog-eno anti-diabetico,

Hlstogeno granuladoFormas do
Histogeno anti-dlahetloo

FRASCO GRANDE. l 100 l' ls

Preço do i FRASCO PEQUENO,Êratis aoes pobres dos Dispensarios

Vende-se em todas as pharmaoias e drogarias. Representante geral em Portugal A Meg“.

clnal-drogarla, de Antonio Cerqueira da. Motta & 0.'. Suco. de Santos Carla &eo-

brinhos, Rua de Monsieho da Silveira, !lã-Porto. Em Lisboa, C_ Mahony do Amaral,

Rua de EI-rei, 73, 2.°.-Em Aveiro: FHIRIIACII REIS.

 

Histogeno liquido
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[culminou _ .
Grandioso sortido de todos os artigos para a presente escação, impor-

tados das mais afamadas cases do paiz e do estrangeiro.

Lindíssimos cortes de vestidos, pure lã, desde 2§000 reis.

Fazendas de lã, ultima novidade, desde 240 reis o metro.

“A ELEGANTE”
Modas e confecções Oamisaría e gravataria

POMPEU DAÁCOSTA PEREIRA
Rua de dose Estevam, 52 a 56-Run Mendes Iselte, 1 a 3

senhora, ultimos modelos.

9
4
Ó
Ó
Ô
Ó
O
Ô
Ô
Ó
Ó
Ô
Ó
Ó
Ô
Ó
Ó
Ó
Ó
Ô
Ó
Ó

  

  
  

' leites, thermometros clínicos, etc. Grande sortido de artigos de malha para creançs, tece como: casaqui-

Enourresn-so dB mind" Vil' doa nhos, boléros, vestidos, toucas, saiotes, carpetes, etc. '

Pump“” um"“ “PMMONS Camisolas s cecheeorsats de malha para homem, senhora e creenca.
quiltãuer argião :enãssvulgaiã h Magela e p'uàgas de idas d'illllgodàol,l làivas de hmalhade de poliomãspartl-

vamen e oeaaua uer. , t , ne s, u ,l 8.a as, a ' ,' - 4 '

11°" 00m Prompudlo 0 ligam-q õzã'fuIZSÍerebiia: ;bilidafchnvilasfleençogf agora“: *e Enfim es Ag“ P Preços mOdlcos B

__, _ “0000004000040000900»nonnnnn»onnnnnnn

*"' - 'lli'lil' ill'll' lllr lll “'M'S'P' _WW». iieeelmuo iii-ogro e eu agiu l r -
arruma nr :tsunami i .Virar . A. ....¡. .......¡. ... ...e MALA REM. INGLEZADE g: _ABRIU NO DIA 20 DE MAIO _ a,

â Assistencia medica. pharmacia. novo estabelecimento ' ;b ,_
MANU L R RA w balnear completo, *eoberbo parque, dlvertimentos ao '4,'

'l * x, ar livre. grande Caeino-theatro, estação telegrapho- e, :a

›a postal. vaccaria e ílluminaçào electrico. em todos os_ - ' '
Rua Tenente R?Ê%2;Igã ma do Alfama) hoteis pertencentes á Companhia, no Caeino-theatr'o 'É' ”o, ' ' '. V, :f

.ç 3,: e em todos os parques. etc., etc. v .; ; W Y ;e

a
,, e e.

AVE'nn n GUAS alcalinas, gazoeas, lithices, arsenicaes e ferrugicosas uteis ns A
O propriehrio mas“ amiga e bem conhecida ómcina agora n gotta, . manifeetsçdas de srtbritiemo, diabete, aEecções de ligado, ' _

montada com o. mai' modernos aperfeiçoamemoa e Ináchínis_ i, estanmgo, mtestmos, rins, bexiga, dermatosee e muitos outros padem- DANUBE, Em 24 de outubro

mos indispeusaveis á boa execução de todos os trabalhos de ser-

ralharia, convida todos os seus antigos e em““ fregueses, e o

publico em geral, a visitarem o sua nova e grande officina e

armazene, onde se encontra. por.preços sem competencia, um

varisdissimo e completo sortimento de todos os trabalhos concer-

nentes á sua arte, executados, soh a sua direcção, por um pes-

soal oompetentissimo.

Assim, encontram-se nos seus amplos depositos, camas de

terro completas, de todas as qualidades, medidase dos mais ele-

_ gentes e modernos modelos, baldes, regedores, Iavatorioe com-

pletos, fogões de cosinhs de todas as dimensões e systemes o

colchOaria para as ditas camas.

Construa motôres a vento, nóras para poços, portões, gra-

des, fechaduras, etc.; encarrega-se da pintura de camas e de

todas as obras de ferro, e executa toda e qualquer obra de ser-

ralharia, por mais :ditlicil que seja, onde se encontra tambem á.

venda terro de todas as qualidades, folha de Flandres, carvão,

etc.

Os preços da sua casa são os mais convidativoe que é pos-

eiVeI encontrar, e e execução das obras que lhe sejam ooniiadas

não receie confronto e é rapida.

Visitem, psis, esta serralharia, a maior d'Aveiro, antes de

”
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se decidirem a comprar ou eneommendsr qualquer trabalho da ¡

especialidade d'esta essa.

 

«SALÃO ' DEÊSPURT Armazem de logos

G. BARROSO 8: 0.**

Depositarios das cases SLAZENGER & SONS de Londres

e WILLIAM SHILLCOCK
L_.__.

Estabelecimento :special de artigos para todos os sports

Artigos para Lawn-Tennis, Foot-ball, Croquet, Cricket, Golf,

Boxe, Esgrima, Patinagem, Gymnsstioa, At-hletica, Cyclismo, etc.

 

Raquettes e bolas de Slazcnger do ;Sons e outras boas marcas ing.

Artigos para Esgrima dos multi-eres

fabricantes franceses e italianos

Concertos de Patins e encordoamentoe de raquettea

Montagem de «courtsu em qualquer ponto do paiz

Bilhares de precisao, e seus necessarios,

jogos em todos os generos

Cartas de jogar nacienees e estrangeiras

PREÇOS MODICOS

CONDIÇÕES ESPECIAES PARA CLUBS

E GRUPOS DE SPORT E ESCOLAS

177, Rua Aurea, 181 blsBOA
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ELITE AVEIRENSE

EDUARDO AUGUSTO FERREIRA OSORIO

13, Rua. -Mendes Leite, 21 - 56, &Iercadores, 70

AVElRO

mentos, como o provam innumeros attestedos das maiores notsbilidadee

medicas do reino o estrangeiro.

Excellentes hoteis, prepriedsde da Companhia: @ra-nd: botei,

ñotel do Norte'e Real ñotel do chllamee, todos elles muito am-

pliados e os quaes se acham situados no centro dos magniñcoe parques,

onde a temperatura é agradabilissima.

Caminho de ferro a Pedras Salgadas.

fonte D. Fernando: muito gasosa e bicarbonatada sodica, natu-

ral, ó excellente agua de meza.

Encontram-se e venda as aguas de todas as nascentes de Pedras

Salgadas, nos hoteis, restaurantes, drogarias e pbarmocias e em todas

es casas de primeira ordem.

Esclarecimentos no escriptorio e deposito da Companhia, rua da

Cancella Velha, 29 a 31_POR'I_'O.

Depositarios em Lisboa- J. H. Vasconcellos K C.3, largo de b'anlo

Anton-io do Sé, 5, 1.”.

COIMBRA _ l

CLINICA CIRÚRGICA

Para S. Vicente, Pernam

Montevideo e Buenos-Ayres.

Preço de passagem de 3.'l classe para o Rrazil 495500 reis. › › › n › Rio da Preta 5215600 I

PAOUETES CORREIOS A SAHIR DE LISBOA

.ARAGUAYA, Em 8 de outubro
Para a Madeira, Pernambuco Bah' ' .

Montevideu e Buenos-Ayres. , m' Rm d. 'unem', SANTOS,

AMAZON. Em 17 de outubro
Para a Madeira S. Vicente Pernambu '

Santos, Montevideo, e Buenos-Alyres, °°r Bahia,

DANUBE, Em 25 de outubro
Para a S. Vicente, Pernambuco, Bahia, Rio de Jane¡

Montevideo e Buenos Ayres.

Preço da passagem de 3.' classe para o Brasil
D D D ) )

bueo, Bahia, Rio de Janeiro, Santos,

Rio de Janeiro,

ro, Santos,

_ 496500 rd¡
r Rio da Prata 526500 ¡-

a eonno ua casacos ronroauszes
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Doenças das vias urinarias

Doenças das senhoras

 

Nas agencias do Porto e Lisboa podem os era. as¡ a' n
::é Lebre classe escolher os beliches á vista das plantas doslba 1115“::.12:31,.-

Doenças dos olhos r_ !88° recommendamos toda' a' “nmcipa-

@Junho 'manga 7 Offerecendo todas as eommodidades aos srs,

destinam a Parise Londres. p““gmw' “l“ '0.

¡aceitando-ee tambem passageiro¡
leu-York os. M¡ uol P 't 'Dl "d ' ' .=' =
do em Southamptgn. ( Dn a eu.) com i'm.. a' "

.A.GENTES

NO PORTO: EM LISBOA:
todas as exposições maionese e

estrangeiras a que tem concorrido & c'o J & c..
, 9, Rua do_Infante D.-Henrique, Rua d'El-rei, 31-l.°

Becommemmdo wma“ . i
de 300 medicos

Serviço combinado com a EMPRESA INo'ULANA DE NAVEGA 'o
> PARA BOSTON ÇA

O VaporCANOPlc, de 13:000 toneladas, to~
, cara em Ponta-Delgada (Açôree) no

dia 12 de outubro e receberá. ali os

Passageiros de 1.', 2.' e 3_' classes

que sahireni de Lisboa pelo vapor
_ em 5. _

Vendem-se passagens para a. California..

Agentes geraes em Portugal.

Germano Serrão Arnaud

blsboa-caes do Sodré. 84.

VENDE-SE a proprie'd'adb_

F
ê
?
-

Glectrothcrapía A

ll'ua do Visconde da Luz, 11.“ 8

» conrnn

A DEBILIDADE

Farinha Peiloral Ferrnginosa

. da pharmacia Franco e

Esta farinha, que e um excellente

alimento reparador, de facildigestão,

utilissimo para pessoas de estomago

dchil ou cnlcrrno, para convalcscentes,

pessoas idosas ou creanças, é ao mes-

mo tempo um precioso medicamento

que pela sua acção tonica reconsti-

tuinle é alo mais reconhecido proveito

nas pessoas anemioas, de constituição

fraco, e, em geral, que carecem de for-

ças no organismo. Está legalmente au-

otorisada o privilegiada. Mais de 300

atteslados dos rimeiros medicos ga.-

rantom a sua e ¡cal-.ia. o

Conde do Restello à: 0.'

° LISBOA~BELEM

A MSS¡

Xarope peitoral James

ll
à

 

Premiado com medalhas d'ouro em

  

UNICO espeolüco contra tosse¡

approvsdo pelo Conselho-de-sauda-pn-

blica e tambem o unico legalmente

anctorisado e privilgedo, depois de

evidenciada. a sua e oeste em muitis-

simae observações oñiolallnente feitas

nos hospiiaes e na clinica particular,

sendo considerado como um verdadei-

ro especifico contra as bronchílee (agu-

das Ou chronícas), lie/lua, louca rebeldes,

tosse convulsa e aslhmutica, dôr do peito e

contra todas a: irritações nervosas.

  

A' venda nas pharmaoias. De-

posito_ geral: Pharmacia Fran-

60, F.°°-Conde do Restello é" 0.',

BCIGIDTLÍSDOC.

  

ESllBlU DE _VEHÃU
O proprietario d'este estabelecimento tem a honra de participar

aos seus em““ clientes que tem exposto desde já no seu estabeleci-

mento todo o seu numeroso sortido ,para a presente estação:

de terra lavradís com oq»

sa de habitação para can'

seiro, curraes para gado e mais

pertences, sita em Sá, fregiíê-

zia da Vera-Cruz, d'eeta cida-

de e que confins com a viella

da Folsa, fazendo frente para

e estrada publica o seu com-

Tecidos d'alta novidade em algodões, las e sedas, para vestidos. O maior

e mais completo sortido em tecidos leves d'slgodao, como: cascas, cam-

braias, voice, baptistes. foulards, nanzuekes, zepbires, fustões, etc., etc.

Numeroso sortido em cintos pell ca e elsstico, luvas, bluses bordadas,

 

Gamisaria
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Sabonete IRENE, exclusivo do casa, a 100 reis
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saias de baixo, sombrinhes, colletes espartilho, echerpes de gene, meias, piu-

gas, leques. sedesl ruches, tulles, gases, rendas e muitos outros artigos pro-
prido muro de pedra e cal.

prios da occasiao. Quem a pretender, enten-

da-se com o seu dono, mora-

dor na rua do Cha.

Gravatal-la

  


