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dessa tirar ao povo quaisquer

. f_ ?pj-mas com que ele se pu les-

J

detenier -car, enfia, la

Ética portugaise est breve.

' Wir.. Em junho de [808 estava

I. em Banha o primeiro re-

¡ .'itento das tropas portugue-

apuradus para o serxiço

_ (Irnperio. Eram em geral OS

@dados novos dum exer-

iatopqm tinha chegado ámais

loravel decadencia moral

__ profissional, com os seus

_tigos oficiais e velhos sol-

frios, deprimidos pelo desas-

ire vergonhoso de t80t.

a Napoleão passou em re-

.;aqueia primeira unidade

,da " portuguega. Foi nas

'.;ime'diações do parque impe-

de, Marrac. A pe', lenta-

mente, parando de instante a

.instante para obser. ar melhor

'aqueles soldados morenos de

'r uma nação de valentes, o im-

perador em muito excedia

i ¡snormas daquelas paradas,

quasi sempre espetaculosas

e 'de fugidia observação. Foi

'Muito diferente das outras

_'raquela revista de Napoleão.

Os seus olhos de águia viram

' tudo e de relance o batalha-

dor psicologico colheu a se-

gura impressão daquele exa-

“me.

A revista deixou-o satis-

feito. Mas oinda os quiz ex-

perimentar nas evoluções da

tatica franceza. que de afoga-

w -dilho tinham aprendido em

l .Lisboa. Ele proprio indicava

em france: a manobra que o

'general Pamplona transmitia

,Tam portuguez ao comandante

#'30 regimento '

› ., Parece que não se saíram

'inal' aqueles soldaditos galu-

Chos, que os atléticos grana-

deiros da Guw da imperial de

 

l
l

l

f 'Austerlllz eEylau talvez tives-I

I -scm olhado desdenhosos

l

 

de Godoy. E, ainda com Europa fizesse-uma excelmte

' maior insistencia, que man- infantaria. Foram muito mais

longe.

Um ano pepois da revista

-de Marrac já estavam em mar

cha para a Alemanha, consti-

tuindo a 13.' brigada do cor

po do exercito de Oudinot

E só eles no espantoso com-

bate de Baumersdorf conse-

guiram manter-se firmes no

seu isolado e inabalavel qua-

drado, enquanto saxões e.

trancezes debandavam numa

abalada de terror, que ainda

foi esbandalhar umas colunas

da Guarda imperial! Era a

dispersão que, a noitefacilmen-

te coiiver'teu em terror panico

conforme a frase de Thiers. a

sintetisar o testemunho histo-

rico do general Pelet.

No dia seguinte a grande

batalha de Wagran, O exerci-

to de Napoleão era de¡ 30.000

homens e teve (8.000 mortos

e feridos. A 13.' brigada dos

portuguezes corn os seus l 400

homens antes do combate de

Baumersdorf, tiVera ali e na

espantosa batalha 455 mortos

e feridos. As perdas dos por-

tuguczes eram relativamente

superiores ás do grande exer-

cito. Tinham-se batido com

leonina intrepidez. Cobriram-

-se de glo¡ ia, escreveu o gene-

ral Foy.

v Concluída a campanha

dava Napoleão a sua primeira

audiencia diplomatica no pa-

lacio de Fontainebleau e di-

zia ao conde da Ega: Estou

muito satisfeito com os vossos

portugueçes; bateram-se com

,muita galhardia naquela cam-

panha. (Decerto não ha na Eu-

ropa melhores soldados

A realidade em muito ex-

Cedia já a profecia de Bainnn!

_Aqueles soldados morenos j'á

não eram sómente uma exce-

lente infantaria, mas uma gen-

te de guerra inexcedivel!

E naquela campanha da

Mas 0 C350 f°l que ° im' Rusia de t8t2, trágico hor-

erador comunicou as suas

\u'wrjtiizpressões a um ajudante de

;campo do Czar (o principe

' Wolkonski) que viera a Baio-

'jna em missão especial do seu

_soberano Estas fôram as pa-

iavras de Napoleão ao princi.

pe russo, registadas pelo ge-

'lt'eral Foy na sua Histoire de

' guerre de la 'Peninsula' -

Ce sont des homme du M¡-

di: ils ont de la passion: j'en

fera¡ de i'excellente infante-

»rie-

_Í Era uma segura profecia.

-Aqueles meridionais de impe-

_tnosos arranques não espera-

¡am que o épico Ditador da

 

_31._

_tais condições, está sujeito.

*jante tiver sido a primeira refe¡

;feição da manhã. Em tais

"a

'ou

l" uma frugal refeição.

›

_'pa, preparada na ocasião l.

._E'

  

  

  

  

   

r

i'u-__-__
._. .-

'O

ror da epopeia napoleónica,

que admiravel heroicidnde a

daqueles nossos legionários

nas batalhas de -Smolensko,

de Valontina e de Borodino,

a batalha dos gigantes!

(Continua).
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Expedição ill vale:

 

Custo do premio de emissão para

o continente e ilhas, 25 reis por cada
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A ures do concelho de Vagos, 25.

-Est ainda na ordem do dia, por¡

estes sitios, o facto“ da pena da exco-I

munhão maior imposta pelo sr. bispo-

conde ao padre Abilio Ventura, antigo

capelão da capela de Rio Tinto, da fre- j

gnezia de Sôsa, e facto em que todos j

reconhecem que o venerando prelado I

não tinha outro caminho a seguir, pois !presos a mãe,

fngindo para casa, em Canelas, onde

foi presa e donde veio para as cadeias

desta comarca.

O cadaver foi removido para esta

vila e aqui autopsiado.

A vitima deixa 4 filhos menores.

Foi uma questão futil a origem do cri-

me. Para averiguações, estam tambem

o pai e uma irmã da cri-

ou bem que se é padre catolico ou se não minosa.

é.Nãofoia colaboração do mesmo padre

em uma cultual ha pouco organisada'

naquele logar que motivou tal castigo,'

embora isso 'tenha sido afirmado por

alguns jornais e repelido aqui e all co-

mo de menos verdade. As causas fóram

outras e todas elas justissimas. Basta

ler a respetiva senten a, que é um mo-

delo de cordura e pac encra evangelica

para logo se reconhecer de que lado

está a rasão e a justi a. Como nem de

todos é conhecido te documento,

junto lh'o envio para o trasladar. (I)

O raspeitabllissimo e liberal bispo

de Coimbra, que em todo o seu longo

episcopado se tem mostrado sempre

um fiel cumpridor das leis da egreia e

do estado e ao mesmo tempo um ami-

go estrenuo do seu clero, punindo-o

só em ultimo extremo, pois procura

constantemente guíal-o pelos verda-

deiros caminhos com admoestações sa-

lutares e bons exemplos, se teve de

usar uma tal severidade, foi porque o

procedimento condenável que o referi-

do padre ha muito vinha tendo a isso

o obrigou, decerto com enorme magoa

doseu magnanimo coração. Fez admoes-

tarumae muitas vezes o padre esqueci-

do dos seus deveres de padre catolico e

de bom cidadão, mas elenada quiz ou-

vir, suspendendo-o depois de todas as

ordens, como não podia deixar de fa-

zer, tal a vida que o padre se dava,

mas a ovelha continua tresmalhada. O

padre insubordinando-se cada vez mais,

 

sacerdotais, de que com tanta rasao

havia sido suspenso, como se tal não

fOra, e a levar a mesma vida licencia-

sa que ha muito adotára. Poder-se-ha

continuar a ter por padre catolico que

assim menospresa os ensinamentos do

seu prelado e esquece por completo os

seus deveres profissionais? Não.

Disseram-me ha poucos dias que

viera de Lisboa, afim de exercer fun-

ções sacerdotais numa cultual de Buar-

cos um padre da Guarda, suspenso

pela sua vida imoral e por ter batido

no proprio pai.

E poderão os bispos consentir que

padres nestas condições digam missa e

paroquiem?

Não. Com tais processos nunca po-

derão conquistar simpatias para o regi-

men.

(t) Por absoluta falta de espaço, não podé-

mo¡ du publicidade ásentença, oque tuemos

no prozdmo numero.

Aiquerubim, 2.-0 sr. Manuel Ma-

ria Amador, zeloso e ativo chefe de

conservação, ia, ha dias, sendo vitima

dum desastre. Quando ragressava de

Requeixo a sua casa desta freguezia,

a egua espantou-se, e o sr. Amador

caiu, magoando-se muito nos joelhos.

ãelicitamol-o pelas melhoras já obti-

as.

O Os ciclistas daqui, perto de 40,

estão descontes e vão abandonar as

suas bicicletas, porque acham pesadisJ

sima a contribuição que lhes vai ser

lançada. Se pagassem pouco, rendia

muito, mas como querem que eles pa-

guem muito, não renderá nada. O mes-

mo se da com as licenças de uso e

porte de arma, que só servem para os

ricos.

O Uma mulher de Loure, viuva pe-

la 2.al vez, entendeu que devia pôr ter-

mo á vida, e. . .enforcou-se. Pcrderia

as esperanças de arranjar terceiro ma-

rido? Talvez. Pois que lhe preste...

continuou praticando todos os actos

55000 reis ou fração desta quar.tia,ale'm

do selo correspondente: de ¡Jooo até

  

&Quim-Anadia, 2 - Estiveram na

 

',tambem de natureza a fornecer ao soldado os ele-

:uentos necessarios para reparação das suas for-

ças exgotadas pelo fatigante trabalho a que, em

A necessidade de comer pelo meio dia, faz-se

'sentir tanto mais intensamente quanto menos abun-

ção, isto é a re-

condições engo-

fe-se. a comida sem a mastigar- devidamente,

e-se em excesso e no fim da refeição sen-

e o ventre cheio com uma desagradavel

m ressão de enfartamento, a cabeça pesada e a

uestão é tanto mais dificil quanto mais cêdo se

jota a marchar por que o sangue, que deveria

w'g'citmular-se no estomago, é forçado a espalhar-se

os musculosjpara os obrigar a funcionar.

f. í.Ifltletstas condições torna-se necessario, para

marchar, desenvolver um consideravel esforço: a

,m obedece a custo e quando a marcha se

tua no verão, sob um sol abrasador, o soldado

a. . na iminencia de ser atacado de uma conges-

'.Em marcha a alimentação deve pois limitar-se

Em vista do que fica exposto é minha opinião

J 'e o soldado deve consumir, pela manhã, o ran-

','frio, tomando no grande alto o café e uma

minha opinião tambem ser de grande van-

,_-u _habituar os homens, durante a sua perma-

(t) Este trabalho foi eiaborado quando ainda não esta-

adot'adas no exercito francez as cozinhas rodadas e

.Mo não se referir o autor a estes utilissimos aparelhos

M _na_ preparações a distributr durante o grande alto.

rolooo reis, :o reis; de mais de tolooo

ate' aoiooo reis. ao reis; de mais de

zoiooo até Soboo reis, 4o reis; de

mais de 501000 até ¡ooiooo reis. 60

reis; de mais de ¡ociooo até ôooñooo

reis, too reis.

  

   

    

   

   

 

  

Curia 27 quintanistas da Escola medi-

ca do Porto. Os excursionistas, que

vieram em estudo da uelas afamadas

aguas, almoçaram no otel-Rosa, on-

de lhes foi feita uma bonita rece "0.

Após o almoço, partiram para as al-

das da Rainha.

O Tem estado doente o sr. dr.

Luiz Navega.

.Tambem se encontra bastante

enferma a sr.“ Ernestina Lopes Ribei-

ro, es osa do sr. Manoel Lopes dos

Reis. apidas melhoras é o que since-

ramente lhefdesejamos.

O O vinho subiu de preço, tendo-

se vendido ultimamente por 800 reis o

duplo decalitro.

ii ueda, 2. - Ao moleiro Manuel

dos antos de Oliveira, o Rebocho, do

Ameal, roubaram de noite dois burri-

tos que lhe serviam para a condução

da moenda e que eram 0 seu unico

ganha-pão.

E' um infeliz oReborho, já alque-

brado e cheio de achaques e de fome.

O Acha-se a concurso a escola do

sexo masculino da freguezia de Ma-

cieira de Alcoba, deste concelho.

O Os milhos estão excelentes nas

erras altas e prometedoras nos campos

baixos. 0 oldium aparece em algumas

vinhas e o míldío não atacou ainda as

videiras.

600 a 8$OO reis a medida de 20 litros.

O Tentou ha dias, pela segunda

vez, suicidar-se, uma filha do sr. Hen-

rique 'Moura, de Avelans-de-caminho,

concelho de Anadia. A desventurada,

que se lançára a um poço, foi salva

por uns trabalhadores que de longe a

viram.

O Vindo de Manazs, che ou a As-

silhó, o sr. Antonio da Silva ordo.

Albergaria-a-velha, 1.- Duas molei-

ras, -tia e sobrinha, conduziam de Ca-

nelas para o Calma as suas muares

carregadas de milho. Nas alturas do

Arieiro, aquela foi assassinada por esta,

que lhe vibrou 2 facadas sobre o cora-

ao.

ç A vitima, Ana Rodrigues da Cruz,

era casada com Cipriano Valente, au-

sente no Brazil, e ia acompanhada de

um criadito, que teve de fugir, quando

a criminosa, que se chama Maria Va-

lente, a «Zabumba›, quiz tambem in-

vestir com ele.

Um individuo que ali chegava

correu imediatamente sobre a «Zabum-

ba», deixando esta cair a faca, mas

O O preço corrente do milho é de

i O pai, ÍJoaquim de Matos, é argui-

do de ter a lado a faca e instigado a fl-

lha ao crime.

O Partiu hoje para as Caldas de S.

Jorge, acompanhada de suas filhas,

a sr.“ D. Herminia Henrique Cas-

tro de Lemos, esposa do nosso amigo

sr. dr. Manuel Marques de Lemos, dis-

tinto facultativo desta vila.

Esta sr.“ vai para ali afim de co-

lher algumas melhoras do reumatismo,

que ha muito a tem apoquentado.

Braga, 2.-Tem aqui sido apreciado

optimamente o proceder do sr. minis-

tro do interior pela sua energica inter-

venção na questão da greve do pessoal

dos eletricos. Sua ex." , fazendo entrar

aquele serviço na normalidade, prestou

um relevante serviço ao comercio e ao

publico, pelo que lhe cabem merecidos

louvores.

O Acaba de se receber a noticia

do falecimento, em Vigo, do antigoe

bem conhecido cacique monarquico-

visconde da Torre, que tinha o seu ma-

gnifico e vetusto solar na freguezia de

Soutelo, concelho de Vila-verde. A no-

ticia, por inesperada, foi o assunto do

dia. Parce sepultís. '

Depois do advento da Republica,

teem falecido os principaes influentes

do partido regenerador desta cidade e

 

v

eram eles:-dr. Francisco Botelho, Car-'

los Pimentel, visconde Freião, Amaro2

de Azevedo Araujo e Gama e visconde

da Torre.

j O visconde da Torre não _deixa

descendencia.

l Ignore-se por emquanto se tinha

feito disposições testamentarias.

* O Estiveram nesta cidade dous

nossos estimaveis compatriotas, impor-

tantes negociantes em Pernambuco, os

nossos amigos srs. joaquim José Ra-

mos Campos e Luiz Moreira Reis, este

de S. Paio de Guimarel, concelho de

Santo Tirso, e aquelle do de Vila do

Conde.

Os estimaveis e prestimosos cava-

lheiros, dum porte muito distinto, andam

em viligiatura pelo nosso formoso paiz

e depois irão a paizes estrangeiros

antes de recolhercm ao Brazil.

1 Desejamos-lhes as mais prosperas

venturas e que antes da partida ainda

nos deem a satisfação de os abraçar.

   

   

l

O 0 tempo irregular tem prejudi-l

se firmar o tempo quente, ainda pôde

haver uma colheita regular.

  

alta, com boas vistas

para a ria e frente pa-

ra o cais', no Rocio, proximo

a Totias da

AVEIRO

  

Ha uma qualidade que é necessa-

«, rio reconhecer á raça franceza; é o seu

talento inventivo, a sua rara imagina-

ção altamente crcadora. Cada dia pro-

porciona-nos uma prova nova da sua

extraordinaria volubilidade. Parece que

a sua vez, uma mulher, uma parisiense

fina, Madame Helene DUROY acaba

de empregar esse precioso dom heredi-

tario fazendo um notavel descobrimen-

to o qual, sem ter, talvez, os efeitos

dos grandes inventos scientificos é cha-

t mado, sem embargo, a revolucionar o

genero feminino. lndubitaveimente: vis-

to que madame Helene DUROY. pela

¡aplicação dum metodo novo, acaba de

lachar a verdadeira formula, longamente

'e em vão buscada a fim de desenvol-

ver em um busto magro, seios bem for-

mados ou tornar a dar a estes, enfra-

quecidos e caldos, a sua firmeza e o

seu garbo primitivos.

Porém, deixemos a palavra a Ma-

dame Helene DUROY sobre este as-

sunto. «Sim. eu posso proclamal-o ago-

ra altamente: basta de mulheres con-

trafeitas pela mesquinha Natureza, bas-

ta de peitos grandes e caídos. A casua-

lidade me tem feito acertar além onde

tantos outros teem buscado inutilmen-

te. Em o intervalo de poucos dias o

meu descobrimento, o qual, verdadei-

ramente é prodígioso consegue uu¡ pei-

to cheio, redondo, duro, harmoniosa-

mente desenvolvido, uma garganta bem

 

cheia e gordinha e ombros admiraveis. 0 meu procedimen-

to, o qual milhares de mulheres reconhecidas

maravilhoso, não tem semelhança com nenhum

dos até o dia de hoje para melhorar a estética feminina. as minhas leitoras dessa liberal¡ ade que durante

cado bastante os vinhedos; porém, sei
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RRENDA-SE uma casa j

à Ponte de S Gonçalo; Fala-sei

Costa Pereira.-|

 

¡ÍXÍIBER BUST DEUELOP
Metamorfoseará. o vosso busto

Notavel descobrimento duma parisiense,

Tres doutores em medicina reconhecem e aprovam os seus bons efeitos

   

Na anemia, febres

palustres ou sezões,

tuberculose

e outras doenças provenien-

tes ou acomp tnhnr as de Fra-

queza geral, recomenda-se a

uinanhenina

meros clínicos

nos hospitais do paiz e colo-

nias con rmam ser o tonico

e febril'ugo que mais sérias

garantias oferece no seu tra-

tamento. Aumenta a nutri-

ção. excita fortemente o ape-

tite, facilita a digestão e é

muito agradavel ao paladar.
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Instruções em portuguez,

lrancez e inglez.

_ A' venda nas boas farma-

Cias.

Dcp0sítos: AVEIRO, Far-

macia Reis; ANADIA, Farma-
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Breadn de Banheira

cia Maia; ;to PORTO. Ijarma- RECISA-SE dum em

cta Rum-rua do Bomjardim. - Ô da ,

go. Depostto geral: farmacia Ave" V que e bôds abc'

ama, C. da Estrela, ¡18- nações.

Lisboa.

 

'Curam-se com

as Pastilhas do lfosses

Nesta redação se diz.

a branco, ouro e

matiz, por preços

modicos e com perfeição.

Dirigir aqui.

Dr. T._ Lemos. Caixa, 310 reis.

t Dcposuos, os mesmos da Qui-

narrhenlna.

   

numerosa, em local magnifico,

o melhor da praia, e com so-

berbas vistas para o campo e

para o mar.

Trata-se com a sua dona,

a sr.' D. Rosalina de Azevedo,

na rua do Passeio, desta ci-

dade.

CASA NU FAROL

LUGA-SE, porum, dois

ou trez mezes, uma ex-

celente casa no Farol,

corn comodidades para familia
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21 DE¡ ABRIL - 327 QUILOMETBOS

ürande triunfo das muto: W dN l E li É ii

Corrida de amadores--Ganha em motocicletes WANDER DE 3 H. P.

l.“ PREMÍO-EX.'° sr. João Hitzmann, em 6 horas e 36 minutos.

(apenas mais 8 minutos que o rimelro profissional que

monfava um engenho de outra marca de do rada força!)

PRIMEIROb PRÉMIOS DA CABEÇA-Todos até Braga-121m0

Sr. A. Sousa Guedes. '

3.° PREMIO -Ex.m° Sr. Artur Oliveira e Silva, em 7 horas e

_ 51 minutos.

Rtprtsantantu ¡deposihrins nos distrito: tic lluira t Buimhra

Abel Guedes de Pinho (D. C.a

Praça da Republica-OVAR

  

Eli

Helene Durov

o

m,me

080

V.“ Ex.“ verá o seu peito desenvolver-

se e fortificar-se, como por um efeito

magico e sem demora uma transforma-

ção incrivel vos sur 'reenderá agrada-

velmente e permitir a todos de com-

provar o desabrochamento natural e

admiravel do vosso busto.

O meu -EXUBER BUST DEVE-

LOPER› tem recebido a aprovação de

tres doutores em medicina de fama de

Paris; os doutores CECCALDI, TRIFO-

NOF DUCHE, os quais me tem mani-

festado em uma carta pessoal 'a sua

admiração por o meu 'metodo e o acon-

selham a- suas clientes e desejam que

todas as mulheres possam usal-o.

Eu desejaria com efeito, para o seu

beneficio, ue todos ossam conhecer

o meuEX BER BU T DEVELOPER

e e por essa razão e para ue o maior

numero possivel das min as leitoras

que estam em estado de experimentar

os bons efeitos do meu metodo, eu te-

nho decidido, por uma disposição espe-

cial, de entregar a cada uma das se-

nhoras, gratuitamente a relação por-

menorisada do meu descobrimento jun-

tamente com a minha fotografia e o

meio de dar ao b'usto a amplidão ou a

rijesa desejavels.

Para aquilo V. Ex.“ tem que en-

cher e recortar a senha abaixo'e en-

vial-a, num subscrito fran ueado com

50 reis ou mim bilhete pos al de 20 rs.

j a Madame Hele DUROY, division 740,l2 Chussée' de Antfn.

ualificam de l Escreva hoje mesmo afim de que V. Ex.“ tenha satis-

aqueles usa- tação, pois eu nãopoderei, desgra demente, fazer a roveltar

dias se-

 

Ele não comporta coisa alguma que absorver; dia por dia guintes á inserção desta noticia.

Campãeo das Provinclas SENHA

N. 740, dando direito de receber gratui-
NOMG e 300mm“ ...-..m..............................................m_......m_

tamente o melo de dar ao busto o de-

senvolvimento e a rijesa que lhe con-

\venhanL

 

DWG/;Io....m..u.......,;..m..__________.__.____.._.__.....

 



   

 

   
Mêda; e eonfeções

P
casas do Põrto e Lisboa.

Mais previne as suas ex.“'a'

  

lfilliiilllll [lili senhora

Rua. de Jose Estevam
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PAQUETES CORREIOS A SAÍR DE LEIXÕES

DESEADO, em !O do Julho

Novo e grande paquete de 11:2“ tonelád'ls. movido a -2 hellces com magnifica:

acomodações, fazendo a primelra viagem direta ao Rio de Janeiro e Bue-

nos-Aires. -

ÁRA'GUÀYA. oii¡ i3 de Julho

Para a Madeira, S. Vicente, Pernambuco, Bala, Rio de Janeiro, Santos, Monte-

videu e Buenos-Aires

(da Linha Lamport 6: Holt) em 29 de Julho

 

VAUBAN, _1 _

para o Rio de Janeiro, Montewdeu e Bue-

nos-Aires.

, Este paquete é semelhante aos paquetes da

ú Mala Real lngleza, e tem excelentes acomo-

?lições para_ passageiros de l.“ 2.“e 3.a classe.

ARAGOn, 'sai *tb de agosto

:Plin a Madeira, S. Vicente, Pemambuco, Baia, Rio de Janeiro, Santos, Monte-

videu e Buenos-Aires

?AQUET'ES CORREIOS A saia DE LISBOA

AMAZON, em s de Julho

Para a Madeira, Pernambuco, Baia, Rio de Janeiro, Santos, Monte-

videu e Buenos-Aires

DESEADO, em li de Julho_

lino e grande paqúàte de "3240 tonelada., ¡slo-

u'itlo a 2 helloeo _com magníficas acomoda-

ções, fazendo a primeira viagem dir-eta ao

Rio de Janeiro o Buenos-Aires.

 

ARAGUAYA, em 16 de Julho

Para a Madeira, S. Vicente, Pernambuco, Baia, Rio de Janeiro, Santos, Monte-

videu e Buenos-Aires

ESTURIAS, 'ele 22 de Julho

Para a Madeira, Pernambuco, Baia, Rio de Janeiro, Santos, Montevideu ,

e Buenos-Aires

VAUBAN (da Linha Lamport ó't Holt) em 30 de julho para

o Rio de Janeiro, Montevideu e Buenos-Aires.“

Este paquete é _semelhante aos paquefes da Mala

Real ingleza, e tem excelentes acomodações para

passageiros de 1.a, 2.a e 3.a classe.

AVON, em 5 de agosto

Para a Madeira, S_ Vicente,›Pemambuco, Bala, Rio de Janeiro, Santos,

Montevideu e Buenos-Aires

Aragorn, 'e'm 20 de agosto

Para a Madeira, S. Vicente, Pernambuco, Bala, Rio de Janeiro, Santos,

Montevideu e Buenos-Aires

"Demerara, em 22de agosto

_'çj, ' ”?hgúáte da ll:240.tonoladon,

__ _p _com magnifica¡ acomo-

daâet, 'fundado n primeira 'lagom dll-eta

'lilo 'Rio da :Munic-o a Buenos-Aire¡

“J.:lulil

reços ass v .para BRAiiL e RIO DA PRATA

- ' e 'heixões e de Lisboa 31:500

 

'R'BilllB'lIl'OlEhnos ronrueutses

A ¡Nas 'ig-(índias 'e' :isbgmdpódem os srs. passageiro: de 1.' emen-

o V r s e' _sta spantas os paquetes mas para ssa toco

WWWMMW '

, V'Ósfbligàietes :'çl'elfçgrêélso :do Brazil, oferecem todas as comodidadesaos

"sis. 'pá 'sà'gejir _s'qu'e se'liÇStihçlçn a Paris e Londres. i

rir-,se tambkiit" _assà _eiros para New-York e S. Miguel (Ponta De

'sboddo' dm'Sdlittha 'pton. o

 

*Máfia

AGENTES

No Porto: Em blsboa:

TNT 8: CJ' - «lames Rawes 'à ('.°

'19¡ Ruído Ir'ttnote D 'ficarmos ' Rua do Comercio, 31-¡.°i

_EG-ANTE'

Pompeu da. Gosta. Pereira.

ARTICIPA 'ás suas ex.“ clientes e ao publico que acaba de receber todo o sortido para a prest-nte estação, em artigns da mais alta novidade

e apurado gosto, importado diretamente de Londres, Paris e Viena, de forma o poder competir, em sortimento e preçOs, com as primeiras

     

Rua. Mendes Leite

 

Estabelecimento llitlrnlugicu de feiras Sal

A MMS BIBI ESTIICIA DO Pill

ABERAO DESDE O DIA ao DE MAIO

Assistencia medica, farmacia. massagista, novo es-

tabelecimento balnear completo, soberbo parque.

divertimentos ao ar livre. grande casino-teatro,

estação telegrafo-postal, garagedluminaçào eletri-

ca em todos os hoteis pertencentes á Companhia.

no casino-team: e em_ todos os parques, etc.. etc.

Aguas alcalinas, gazosas, liticas, arsenicais e ferruâginosas. uteis

na gota, manifestações de artristismo, diabete, afeçoes de ligado.

estomago, intestinos, rins, bexiga, dermatoses e muitos outros pade-

cimentos, como o provam inumeros atestados das maiores natabili-

dades medicas do paiz e estrangeiros. ç _, ,

Excelentes hoteis, propriedade da Companhia: GRAND¡ BO-

'l'll- DO NORTE, HOTEI- AVELAMBS E CLUB'BOTBL, todos

eles muito ampliados e os quais se acham situados no centro dos

magníficos parques. onde a temperatura é agradabilissima.

Caminho de ferro a ISDBAS Sil-GADAS.

Entre as suas diversas nascentes encontram-se as mais minera-

lisadas da região.

tours D. FERNANDO : muito gazosa e bicarbonatada sodi-

ca, natural, e excelente aguz- de mesa e a mais radio-ativa da região.

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

Salgadas, hoteis. restaurantes, drogarias e farmacias e em todas as

casas de primeira ordem. l

:00KEsclz ccímentos no escritorio e deposito da companhia, rua da

Cancela Velha, 29 a 3¡ -PORTO

s na LISBOA-.l. R. de Vasconcelos «St C.'-Lar-

lleposiltnos go s,
El BMGA_Manoel de Sousa Pereira-Lar-

go de S. Francisco, 5.

P. S.-õendo a Companhia proprietaria dos me-

lhores hoteis desta for nosa estância. avisa os

ex m“ srs. aquístas que, em harmonia com 0 ar-

tigo 158.° do seu regulamento, o passeio no? par-

ques só é permitido aos hospedes alojados nos hc-

teis da mesma Companhia, devendo os alojados

em outros hoteis fazer uma inscrição especial

para ter direito a essas regalias.
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DE ou CONSERVAR x

emu:: As FORÇAS x

Unico autorisado pela governo. aprovado

pela Junia de saude publica e privilegiado

Recomendado por centenares

dos mais distintos medicos que

garantem a sua superiOridadc na

convalescença de todas as doenças

e sempre que é preciso levantar as

forças ou enriquecer o sangue;em-

pregando~se, com o mais feliz

exito, nos estomagas, ainda os

mais debeis, para combater _as dl-

gesloes tardias e laboriosas, a dis-

p'epsia, anemia, ou inaçao dos ar-

os, o -raquitismo, qfeçoes, escro-

ulas, etc.

Usam-no tambem, com O maior

proveito, as pessoas de perfeita

saude que teem excesso de traba-

lho ñsico ou inteletual, para repa-

rar as perdas ocasionadas por esse

excesso de trabalho, e tambem

aquelas que, não tendo trabalho

PAM lEV/\NTAR

 

Está tambem sendo muito usa-

do ás colheres com quaisquer bo-

lachas ao lunch, tt fim de preparar

o estomago para receber bem a

alimentação do jantar; podendo

tambem tomar-se ao toast, para

l'a'cilitar completamente a digestão.

E? o melhor tonico nutritivo

que se conhece: é muito digestio

vo, fortilicante e reconstituince.

Sob a sua intiucncitt desenvolve-

se rapidamente o apetite,enrique-

ce-se O sangue, fortalecem-se os

musculos e voltam as forças. Um

culix deste vinho representa um

bom bil'e.

0 seu alto valor tem-lhe con~

quistndo as medalhas de ouro em

todas as exposições nacionies e

estrangeiras a que tem concorrido_

Ii
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em excesso, rcceiam contudo en- p

fraquecer, em consequencta da sua

orgamsação pouco robusta. #E

X

X

8

X

X

X

X

X

X

x

X

X

3¡

X

X
Acha-se á venda nas principais fat-mamãe de

_Portugal e estrangeiro. Deposito geral: Pedro

Franco a 0.', Farmacia Franco. F.Os Belem.

LISBOA
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EM sempre á venda os mais finos dôces d'Ovos,'.

especialidade da terra. Sorti'do variadissimo, para

chá e sobretneza, numa escolha esmerada e

abundante.

lista casa encarrega-se de despachar nas me-

lhores condições todas as encomendas que lhe se-

jam feitas, para todos os pontos do puiz, Africa e_

Brazil, onde tem os seus revendedores.

Faz descontos ás casas que lhe gas'ezn em

grande quantidade os OVOS moles, em latas ou

barricas 'de variados tamanhos Os Classicos maris-

cos da ria de Aveiro, em conserva, e as saborosas

enguias assadas á pescador.
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E Estação de verão

Citntisztritt e grztvataria

clientes de que em dias proximos estarão concluídas as importantes modificações que lez no seu

estabelecimento, ampliando-o e dando-lhe um espeto moderno, digno desta cidade.

Nos primeiros dias de inauguração serão feitas grandiosas exposições de todos os artigos de novidade.

Por contrato especial com uma das primeiras casas de Lisboa,'apresenta este ano, pela primeira vez, um

lindo e variado sortido de chapeus para senhora, ultimos modêlos ea preços sem competencia.

ANTES EECOMPRAR VÊR O SORTIDO DA Elegante

AVEIRÕ

    

 

tada: Grill ç

 

l

!1000 kilos.........

0004-0004.**

t Alter do Chão p _

t Palha enlardnda a vapóh

t e a gado, i

,t Satisfaz de pronto qualquer until¡ "

Encarregi-se de L'Otnpr'

á COtlils'sür): (Hei/es, cerca

lados em grandes quanti-T:

Lameiro, Costa dv Valado-i',

e carvão reger.: '

lille ill. ritittllttetlllj

dades.

glíveirinha. '

|
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BACELOS, barbadosenxer.

Dirigir a Manuel Simóei:

    

  

ao-dellllllreis como
A-SE uma .gratificação de

sem mil reis a quem

torneeer indicações para

a descoberta de pessoas que

 

»._A'íDVEBlLlDI-\Jt

Farinha l'elloral Fertngiml "

da pharmacia Franco o "'
Esta farinha, que a um excellent. E

- - _ .tilllll'lllu re radar de facildi eu", -l 'façgm 0 comercw de ¡mpor Itlilissnmn pt?“ prison do algun” .¡açao c venda de massa fosfo l lvltilnuett erttto,pt|rà 60mlde
.ru-ums idmal ou crenças, 610m¡- -.

›- letupn um precioso medication '-
w ,mta ~ua chio tania roeomti- '
m nu- e dentais reconhecido proveito

mts ¡iu-mm ¡IlHllllCilS, de eonstihuglo' 1,
2Tn'.l_ »m g~-ra|, uuecueeem de r- l
:r- ¡ttlllfJLllthllO Estale alurentem

rica (O que está proibido por

lei), desde que dessas infor-

mações resulte a apreenção

da massa fosforica com multa

para O deliquente não infe-. _ _ _ l "Hílliil v p'll'tlt'gimla. ais do m

rior á grattñcaçao prometida. -H meu At» primeirootnedieoow l

Quem souber da existencia de ' 'L m', dia““ '. .
,massa fosforica, dirija-se .a _ (ameno. o'
.

.MMA BELEMFrancisco Godinho, rua_ das * '

Barcas, nesta cidade de Ave¡-

ro,antiga morada do suPiÇado v
___. ' Recebem-se hos-_

Vende-se mr Fa-iii08i)iiiiii' pedes, estudanm

brica do Guz-_- ou empregados publicos, pa',

Aterro. preços comodos, em casa sit-
Um carro w 500 MOL-- tuada no melhor local da cio-L

dade. Dirigir a esta redação.

    

43000 reis

85000 n

 

;Constantino lilllill E_ '¡
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flmtttth ill “PIII-Will ¡
CONTRA 'A TOSSE

Xarope peito¡ a¡ Jamas 7 'alho no « JWCrCtIdO Manuel

Firmino», em Aveiro, e att: ,

. Cacia
'Premiado com medalhas de ouro

em todas as exposições na-

cionais e estrangeiras a que

tem concorrido.

Continua com o seu talho

cm Cacia. Satisfaz todos os-

pedidos de' cantes de viria*

ou de carneiro. As rezes sem'

abatidas no Matadouro'mtlw

nicipal e examinadas pelo vu'-

terinario. Te em sempre o ctt-,l

rimbo munaipaal. Preços: I

Rioomondndo :por mais

de 300 medico.

UNICO es . ecifico contra tosses apro-

vado pe o «Conselho de saude pu-

blica» e tambem o unico legalmente
. . . . . - . ,

autortsado e prinlegtado, depots de Cilmc dO pCIIO c aba. 260 fell,i

evmenctada a sua eficacia em muitissi- p propria para '1

mas observações oficialmente feitas
.. . assar........ 300¡nos hospitatse na CilnlC'd particular, d .

sendo consuicrado como um verdadeí- ' É “Pa-"37 11m'

ro_ especrñco contra as bronquite:: (a u- rpa, sem osso. . . . . 400 a

das ou cronicas), dejluxo, fosses re el- Carneiro' . , _ , . _ 220 ,

des, tosse co'nvulsa e astma, dôr do

peito contra to das as irritaçoes ner- Dias de venda em AVcio,
903118.

todos; em Cacia, aos sabade

e terças-feiras até ás 16 horas]

  

A' venda nas farmaCias. De osito

eral: PAMAOO IIIÍOO, .05-

OEDE DE 'RESTE'LO á c.'^,

Belem-LISBOA

l

l Sorteioth e ooooololl'

_32_ .

  

nencia nas fileiras, a comerem, ao levantar, unit- A

refeição, tanto quanto possivel, abundante e subit- v

tancial. r 1“ l l

Desta forma conseguir-se-hia acostumar o ops' 3

ratio e O trabalhador do campo a almoçarem'de; ,

madrugada e a não¡ necessitarem de ir pro ' f- '

sobre o balcão da taber'na, as forças de que L

cem para execução dos trabalhos que teem alfa:

sempenhas até ao almoço. ij

Acabar-se-hia assim com o perniciosissimo " ;

tume do mata “bicho, infelizmente tão arreigado'

povo, e que só fornece aos desgraçados umas"

cas ñticias; prestar-Selma ainda á classe *dpe'r ,'

um serviço cujos beneficos resultados sam obtll "7,

e dar-se-hia um golpe mortal no alcoolismo; i'

trabalho executado pelo operario atingirl'a o'" r

maximo de rendimento do que resultaria a'tfm

tar, (por consequencia, a riqueza da “nação. -

soldado transporta no bornal duas .ei

.de reserva destinadas a ser consumidas'no ”i,

curso das manobras. Essas rações devem ser '..i

ele conservadas com todo o cuidado, e o so :ui-r

deve empregar todos os esforços para 'nunca as'

abandonar ou consumir sem que, parai'sso,' .r,

recebido ordem expressa, visto que, sendo as v-

ções de reserva destinadas a serem utilisadas,'qll-

mente. quando se torna impossivel empregar qualà'

quer dos outros processos de alimentação, acer'-

teceria achar-se desprovido delas nO dia'
, u p

contando-se com a sua existencia, não fascina!?

tas as distribuições regulamentares. -

Em tais circunstancias o soldado seria força-

do a jejuar durante utn ou dois dias, 0 que Serial

de 'nio o ponto inconveniente para a suasalllq.

Durante as marchas, bem como nascem;

l

(1

I


