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Contra a debilidade. - Reco-

mendamos aos nossos leitores o

Vinho nutritivo de carnem a ¡Fa-

rinha peitoral ferruginosan centra

a tosseo «Xarope peitoral James».

 

¡CRÉ

Sem prenome

ODOS os rim se veem aparecer

novos especificos para a pele; são

nas¡ todos falsos. Só o Creme Simon

às côr e beleza naturais. E' vendido ha

50 anos em todo o universo apesar das

contratações. O pó de arroz e o sabão

Simon completam os efeitos higienlcos

da Farmacia de Pedro Franco Gt do Créme.

c.'-Rua de Belem, r47, Lisboa Grande marca franceza
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notas recentesfactos, aspectos B

teatro da guerra

la africa oriental ravel o estado sanitario das

Um novo comunicado do

general Gil dá noticia de al-

gumas acções de certa impor-

tancia entre as forças portu-

guesas e alemãs, ao norte de

N'wala, localidade que ha-

víamos ultimamente ocupado.

Após uma paragem ne-

cessaria para concentrar em

N'wala os abastecimentos que

permitissem o avanço das nos-

sas colunas para o norte e, ao

mesmo tempo, realisar a re-

constituição de a'gumas uni-

dades, teriam as forças portu-

guezas pr, seguido na sua mar-

cha, apertando pelo sul o cêr-

co que, ao norte e a oeste,

vêem ingiezes e belgas fazen-

do aos alemães.

Nas acções a que o novo

comunicado se refere parece

ter tomado parte a nossa co-

luna da direita. constituida,

entre outras forças, pelo bata-

lhão de infantaria 24 (Aveiro)

e bateria do 5.0 grupo de me-

tralhadoras (Coimbra), sob o

comando do major Leopoldo

Silva, de artilharia. Esta colu-

na iniciou a marcha em 8

do corrente sobre Massassi,

5o quilometros a noroéste de

N,wala, tendo travado corn-

bate com o inimigo proximo

de Kiwanda,a 23 quilome-

tros de N'wala, conseguindo

repelil-o para alem de Nan-

gomo.

Da nossa parte ha a regis-

trar algumas perdas, entre as

quais o maior Silva e alferes

de artilharia Monteiro Leite,

gravemente feridos.

Entre N'wala e Mahuta,

atacou tambem o inimigo um

camion com doentes nossos,

resultando alguns mortos e

feridos. Na mesma data foi

atacado o posto de Mahuta,

sendo, porem, o adversario

repelido.

nossas forças, depauperadas

por um clima deprimente.

Que os nossos esforçados

soldados possam vencer todas

as dificuldades de uma tão as-

pera campanha, devem ser os

melhores votos de todos nós.

l

!elemento

Continua a acentuar-se a

pressão dos austro-alemães na

Valachia, principalmente na

margem do Aluta (Oltu), a

suéste da Torre Vermelha. Pa-

rece que o ataque de Falke-

nheyn nesta direção visa a al-

cançar a testa da linha ferrea

de Arge, de onde poderia atin-

gir o entroncamento de Pitesti,

combinando a sua acção com

as forças que incidem sobre

Campolung.

O comunicado romaico re-

conhece o 'avanço de Falke-

nheyn no vale do Olt, dizen-

do que as forças romaicas.

depois de encamiçados com-

bates, retiraram em presença

de forças @superiores ao sul

de Bumbet, a uns 30 quilo-

metros da fronteira.

1

No vale de Jiul menciona

tambem o comunicado russo

a tomada de Dobuenchevi pe-

los austro-alemães. Em De-

groslavele (região de Campo-

lung) referem os romaicosha-

verem perdido algum terreno_

na sua ala esquerda. .lá o co-

municado alemão havia anun-

ciado a tomada de Kindesti,

a noroeste de Campolung.

Na fronteira ocidental da

Moldavia, regiões de Tulgyes

e Bekas, os russos retiram em

direção s fronteira, abando-

nando as posições qua ultima-

mente haviam conquistado.

Uma ofensiva alemã, re-

novada no vale de Trotus, foi

detida pelos russos que, mais

ao sul, no vale de Oitutz, con-

ME SthO'N meiros dias. rx que sigrziãcal'á +0- Tambem nesta cida'

de faleceu ha dias o academi-

co, sr. Alfredo dos Santos,

mc 'J inteligente, filho do sr

JOse Santos, habil musico de

infantaria 24.

Os seus colegas fizeram-

lhe uma sentida manifestação

funebre, Orando, á beira da

sepultura, o quintauista do

nosso liceu, sr. Desiderio Frias.

Os nossos sentimentos aos

doridos.

40- 0 sr. José Santos e

sua esposa pedem-nos torne'-

mos publico o seu reconheci-

mento ás pessoas que se inte-

ressaram pela saude de seu

filho, durante a sua doença, e

a todas as que o 'acompanha-

ram a sua ultima morada no

dia do seu passamento.

A todas apresentam a ho-

menagem da sua viva grati-

dão. ._

40- Faleceu na sua casa

de Ilhavo o antigo empregado

da fabrica da Vista-alegre, sr.

Francisco Maria Cardoso, pai

do falecido secretario da admi-

nistração,sr. Augusto Figueira.

Era um caracter sério e porísso

considerado.

A' enlutada familia,

nossas condolencias.

-oo- Em Veiros faleceu

tambem o filhinho mais novo

do sr. João Maria da Silva

Henriques Junior, neto do ha-

bil pirotecnico nosso amigo,

sr. João Maria da Silva Hen-

riques, a quem acompanhamos

no seu desgosto.

  

 

    

   

  

  

   

  

   

   

   

   

  

   

  

  

   

   

   

  

     

   

  

      

    

  

    

 

que, tendo feito remar os des-

tacamentos de Muclceusen, se

defronta agora com a sua li›

nha principal de resistencia,

ao norte da linha ferrea.

PERFIS

X

Ele bamboleia-se, ginga,

tem o andar semilhante a ve-

lho marinheiro acostumado a

viver constantemente no seu

navio e por isso conhecedor

de todos os seus movimentos

que o perfido e revolto mar

lhe imprime.

Não o é, mas é de presumir

qua algumas veses tenha feit

de marinheiro nas chinchadas

da Costa-nova, onde todos os

anos vai passar uma tempo-

rada. E se assim tem sido,

natural é tambem que ele, de

pé, com as suas barbitas ao

vento, largando a sua laracha.

estenda o braço e como S.

Pedro tente alar a rêde.

E então diriamos que, co-

mo S. Pedro, ele foi marinhei-

ro e porteiro da morada go-

vernamental.

Mas a sua saude, com cer-

tesa, não lhe permite iá folias

daquelas, preferindo o reman-

so dum atelier onde se veia

rodeado de tintas e oleos,

olhando ao longe as Pirami-

des do Egypto, ou a capeli-

nha destruída onde em' tem-

pos idos a garotada tocava

sem cessar a sineta que anun-

ciava á cidade que o gado es-

tava á vista e ia dar entrada

na praça.

Mas a proposito de atelier

convem aqui lembrar a ma-

neira como ele começou por

fazer gosto na arte do belo,

do sublime de que Malhoa e'

mestre, e de que mestres fo-

ram Ramalho e Girão, ha pou-

co desaparecidos do convivio

dos amigos e da ingrata Pa-

tría.

Foi em prath chacotados

que, ha muitos anos, talvez

ha 26, ele, ainda sem aqueles

pelos no mento, começou de

tracejar a cabeça do nosso pa-

tricio e grande orador, erecto

ali em frente da cadeia (e lá

estão já os pelos em piramide

invel tida)e a expol'os na loja do

Figaro Testa-a-Parva, no lar-

go do Espirito Santo.

E tantos pratos pintou,

tantos, que de então para cá,

não sei quantas pinturas tem

feito. v -

Quando tinha saude, com

as suas brincalhotices pz'ntava
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Nos campos_e_nas tiras

Os limões

Poucas são as casas em

que se não gastam limões e,

todavia, a cultura do limoeiro

não merece, entre nós, os cui-

dados que deveria merecer.

O limão aplica-se em mui-

tos cosinhados, servindo para

tornar apetitosos muitos ali-

mentos. Alem disso, emprega-

se em várias industrias.

Se se cultivasse em larga

escala, poderia servir para

mandar para fóra em troca de

oiro, de que Portugal tanto

carece. A Italia exporta todos

os anos muitas toneladas de

limões, especialmente para a

América, tanto do Norte, co-

mo do Sul.

Portugal poderia criar ain-

da maior riquesa com os li-

mões, porque temos muitas

terras que se prestam maravi-

 

tado, dá Canastras e canas-

tras de limões.

São muitas as variedades

de límoez'ros que se cultivam

e quem quizer tirar o maior

rendimento_ possivel deve ex-

perimentar as que se dêem

melhor na localidade. Uns são

maiores do que outros; uns

teema polpa mais acida do

que outros; uns dão mais sumo

do que outros; uns teem a

casca mais grossa do que ou-

tros; uns teemacasca mais

dura do que outros; e assim

por diante.

Em Portugal cultivam-se

algumas i ariedades muito boas.

O Africano e o Galego são

grandes e sumarentos.

São tão bem pagos nos

mercados os limões, que bem

pode considerar-se a cultura

do límoez'ro como uma das

mais lucrativos.

Bento Carqueja.

#-

Bunseqnennia obrigatoria

A pobrasa do sangue prof

cede a favorece as doen-

ças de estomago

Para efectuar o seu ininterrupto

trabalho da digestão dos alimentos,

tanto o estomago como os diferentes

orgãos digestiws, são obrigados a re-

correr de modo constante aos mais

ricos elementos do sangue. Por isso

mesmo, pode afirmar-se sem receio

de errar que em todas as pessoas, eo-

frendo do estomago, o sangue não se

encontra nem tão rico nem tão puro

como devia estar. Em semelhante ca-

so, pois, o melhor e mais rapido meio

de curar o doente consiste am lhe en-

riquecer e fortalecer 0 sangue por

meio do tratamento das Pilulas Pink.

Queira o leitor experimentar este me-

todo de tratamento e não tardará a re-

conhecer que, sob a influencia de tão

excelentes pílulas, as quais dão san-

gue puro em cada dóse, todo o seu

organismo sofre uma especie de rege-

neração, a qual mais sensível se torna

ainda nos orgãos enfermos. Aumenta

o apetite, as digestões são muito mais

faceis, o doente haure de cada vez no-

vas forças, dos alimentos perfeitamen-

te assimiladOs, e expermu nta uma con-

fortante sensação de bem estar, cara-

cteristica de um belo estado de saude.

São já sem conta as vezes em

ue temos visto dcentes-mal nutri-

os pelo estomago debilitado, sofren-

do havia muitos anos, tendo chegado

ao ultimo grau de fraqueza, de def¡-

nhamento. de mzigresa - curarem-se

em curto espaço Lil' toing' , graças ao

tratamento das Pílulas Pink.

As Pílulas Plnk p .rificam e enci-

quecem o sangue e toni'ucam o siste-

ma nervoso. Por isso, estas boas pilu-

las dão sempre felizes resultados nas

doenças provenientes da pobresa do

sangue ou do enfraquecimento do sis-

tema nervoso, como são: anemia, chlo-

rose, fraquesa geral, doencas e dôres

de estomago, extenuução [1ch053., neu-

rastenia. reumatismo.

As Pílulas Pink estão a venda em

todas as iarmacias, pelo preço de 800

reis a caixa, 43400 reis as 6 caixas.

Deposito eral : J. P. Bustos ó't C.',

Pannacia enínsular, rua Augusta, 39

a 45, Lisboa.- Sub- ente no Porto,

Ant.° Rodrigues da osta, L. de S.

Domingos, !02, e 103.

EABTAZ ANUNCIADUB

Ciplilíllli eemãierioi'lieiro

ENDE-SE uma. Quem

pretender, comprar diri-

ja-se a Domingos Leite,

comerciante, de Aveiro.

MEÀ
condições.

Nesta redação se diz com

quem tratar.
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vende-se em boas

 

Siliillilii

 

!H

ÊVizella  

os _nom

  

Contra imperfeições da pelle usae o

luna-usina alterar Sinai '
COM SELLO VlTERl

lêem tambem 03 *austro-ale- um burro e ainda espero vel-o E' o mais perfeito créme de toilette que se conhece. Bm '
De todas estas acções re-

 

sultam quatro oficiais nossos mães que pretendem descer Pim“" 0 dia” e exPOVO na
lhosamente para a cultura do

Izmoeiro.

 

  

quel, perfuma, ami-.fa a pelle. Tira cravos. pontos negros,

manchas, vermelhidaomanno. burbulhas. sardas, cieiro_, rugas,

to feridos, O que em relação ao Para o vale do sereth- montra do Pompeu¡ _ , . espinhasI olheiras. Alisa a pelle rugas. g as r¡ do ,Demos

la. numero de feridos menciona.. De todos estes factos e por Fernão Pires prlmfn'a catsa a ter em :vclãmialümlàãfngrãü Cãgprsêgldeã h' ~›< pc? e mãos,

m dos consuma uma elevada certas noticias da imprensa W Íoos1deraçacâ, míth cultura do sisltentes a longas marchis. 'Derendãaae ::iiigmdaolcgiã iii;

› - _ o - › - - o .

m - gran eu'a se entrevê um es_ zmoetro, e 81'- e exposrçao s0 y vao e ?OCW-'g- Cur¡ e evita l essa ur¡ nas crianças e

ro or o revelando um es- es 8 a
_

n Sec?“ çãrsposito do inimigo forço abstinado dos austro_ Os mcrtos quente e abngada_ Ao contra_ mãquordas. Tu-a o ardor da navalha em seguida ao

de atingir os oficiais, cujas

perdas se tornan¡ mais sensi-

veis para a direção das forças.

Transparece do comuni-

cado oficial que as nossas for-

ças estiveram sujeitas a ata-

ques do adversario disperso

em grande extensão e embos-

cado no mato, o que, dada a

vasta zona em que operam,

pode conduzir a ataques ás

linhas de comunicação cada

vez mais sensíveis á medida

que se distanciam do Rovu-

ma. Afirma, porém, o coman-

dante portugues que as comu-

nicações estão seguras. Pode-

rá assim a expedição portu-

guesa proseguir na sua mar-

cha, o quê' bastante necessario

se torna para valorisar a nos-

sa cooperação com os aliados,

agora que estes, mais ao nor-

te, se empenham em vencer a

resistencia dos ultimos nu-

cleos das forças alemãs, con-

centradas no baixo Rufigi e

em Mahunge.
.

Algumas noticias da 1m-

Prensa dão como pouco favo-

alemães em obterem no teatro

balkanico com um assinalado

sucesso que em outras fren-

tes são impotentes para al-

cançar.

Não obstante a situação

'na Romania se ter modificado

desfavoralvelmente para eles,

é ainda nos Balkans que po-'-

dem manter a iniciativa. das

operações. E', pois, natural

que a¡ procurem colher as

consequentes vantagens.

Nbvos reforços parece con-

tinuarem a dirigia quer sobre

a Romania, quer para a fren-

te de Salonica, onde os alia-

dos renovam a actividade das

operações.

Na Dobrudja, alem do ata-

que a Cernavoda, anuncia-se

tambem a acção da esquadra

russa sobre Constantza. Ficam

assim ameaçados os dois Han-

cos da linha de Mackensen,

embora não sejam expostos a

ataques diretos. '

O avanço de Sakarof para

o sul, na Dobrudia, não é fei-

to ia com a rapidez .dos pri-

rio do que muita gente julga,

o limoeiro carece de ser rega-

do, quando o tempo correr

sêco, e agradece que, de vez

em quando, lhe deitem algum

estrume.

Tambem é da maior van-

tagem trazer sempre o tronco

e os ramos bem limpos, para

evitar a bicharia e as planta-

sitas que vivem á costa desta

preciosa arvore de fruto.

A poda precisa de ser mui-

to cuidada, tendo especial-

mente em vista fazer com que

o ar e a luz penetrem bem

dentro da copa. Para isso,

convem cortar todos os ramos

interiores e bem assim todos

os ramos sêcos.

Ramos que pareçam la-

drões, não deve ficar nem

   

   

  

    

  

   

 

Em Coimbra faleceu ulti-

mamente a sr.“ D. Maria Pin-

to Coelho, estremosa esposa

do nosso amigo e esclarecido

clinico em Espinho, sr. dr.

Joaquim Pinto Coelho. _

' Foi um duro golpe. vibra-

do no coração do marido

amantissimo, tanto mais que

a desditosa senhora gosava

de perfeita saude.

Ao sr. dr. Pinto Coelho e

mais familia enlutada apre-

sentamos o nosso cartão de

sentidos pezames.

+0- Faleceu em Lisboa o

sr. dr. Francisco Antonio da

Veiga Beirão, antigo marechal

do ,partido progressista, em

cujo seiogosava de estima e

bastante preponderancia po-

lítica.Sucumbiu aos estragos de

uma sincope cardíaca, e con- um só. _

tava 75 anos. Quem twer todos estes

Quem escreve estas linhas cuidados póde contar com

únhao prazer das suas rela- bom rendimento do seu li-

ções e lamenta profundamen- m0al~ 0 _límoeim é uma al'-

te a sua perda. vore preenosa; basta dizer que

Aos doridos', a expressão dá fruto durante muitos me-

do nom pezar-.r ses no ano e, sendo bem tra-

  

riaveis contorme _os lugares e a natureza do pedi

sea ñneza de indicar este annuncio ao fazer o pedido.

  

 

Pote. . . . . .. !escudo

 

Contra (esses. rouquldao, enxaqueca. denuxe, estarmos. insulto¡-

bronchltes ehronlcas: somnolenela o enñrpeclmentle do cera

bro, resultantes dos maus climas e uso abusivo de maus

tabacos, usae

Belsa-úde com sêllo VITERI
as unlcas dgarrllhas medielnaes que podem e' devem ser
usadas em publico, porque, teem uma a resenhçlo ultra'

elegante, e sanetarn_ e perfumam a atmospgera. Preparadas

com plantas medicmaes que reunem os efeitos do menthol

canfora, gmacol, gomenal, eucalyptus e mélixe, o .bus. ;6,

póde beneficiar quem as usa. Evuam as doenças contagio-
sas, taes como: 43611148, PNIUIOMAS, &MUCEWTA man.

001.03!, L'OOU'ILUCHJ, etc., destruindo-lhe os germens que
se aloiam na boca. PWD'MAI 0 MTO; 317331! 8 ¡VIM!

A 04318 DIETAS“. O seu ñlmo é um 1719111714113 wr-

CAL nas VMS BBSPIMTORMS invadindo todas as celulas dos
pulmoes. DIMM UML-AS: todos os que fumam ?03001

REDUZBH OS ::aires PWICIDSOS DJ IICOTIIÁ, evitando-lhes

o_catarrho gastrico e o venêno dos fumadores; os que ha-

bitam em logares lnsalubres, ?08008 00131'qu UI para.

”CHRIS PRESO“ e urn perfumador do ambiente¡ todos os

que _teem "648,80, porque desprendem este, facilitando a

respiraçao. activando a circulação e UNIDO-1.813 0 49117-

13; os que sofrem de D0 DA 8064, num, mens,

escamas, nara, amnos, amas, e os cawunmrzs-
todos os que Viajem. '

Farois Ill 24 tigarrilliax. . . . 24 centavos

_à_

Pedir _todos os preparados com silo VITE'RI, que represent¡l
garantia de genuirudade, ao mesmo tempo que se indica

o melhor preparado para o 'Im a que se destina. ao

Deposito central: Vicente Ribeiro G: C.', sucr. João Vicente Ribei-
ro Junior, rua dos Fanqueiros 1.' dir°. isboa. Os

indicados são os de venda em'ãiqsboa. ?aiii-t fóra Inglês::

as despezas de cobrança, embalagem, pórte e re 'stro, va-

. Pede-
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riu Mourao suc" . x a: ~ .~_

' ~ Q* ' p X ,
A ' - : a. - - 3 v. - A EM sem re á venda os mais ñnos doces de ovos, _~ X g .

PAQUETES CORREIOS A SAIR DE LISBO especialidade da terra. Sortido variadtssnno, para f; â k _Ô x

chá e sobremeza, numa escolha esmerada e .g n: - _ ê x A¡

abundante. ã 5 . ã

Esta casa encarrega-se de despachar nas me- “ x _r

lhores condições todas as encomendas que lhe se- ' x a

jam feitas, para todo: os pontos do paiz, Africa e x x l

Brazil, onde tem os seus revendedores. x Í _ g:: _ -

Faz descontos ás casas que lhe gastern em X x o geo_ â' ?à

grande quantidade os ovos moles, em latas ou Na :à .à, «N x

uma 4°sa'ísdqtmsxsí);°L*:':°::b::::2:; 'g @às a;' cos a na e' VC! , ' › › u y..
.

e _ _A.
›

_ o a
“ a -p,... .. permitisseextremas?:assumam se enzuas a pescador- !a s: sã à â :às s ,e

' É ÍDosna, . . ã "3 é', Í; N *a ' t
_0- E "r-n

Para o Rio Janeiro, Santos, Montevideu e Buenos-Ayres Rua da Costell'a LÍÓII'O x E à â H x

Preço da pau. em 3.l classe de Lisboa para e Brazil e Rlo da Prata, 46350 Esc x 8 a.. m 'a ã l_

V o
Araguay..

ã Ê

Pen S. Vicente, Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, Santos, Montevidel
ã

e Buenos-Ayres › V l A _ x

' B 't R1 d Prata, 513w Esc _ r _z_ , .
Preço da papel 3.l classe de LIIDOI parao uz¡ e o I

X í * ^ V . K

Domerara, 'x› 4 A « x x '49 A g

Para Rio de janeiro, Santos, Montevideu, e Buenos-Ayres i ' . m N ã § 'Rua ZelQm, l. F L R :à

Puga da passagem 3.l clme de Lisboa para e Brazil e Rio da Prata, 46W llc 1 ê .o wmazâgàêgfêyg&goma-u .a

lulu I: punks last¡ simula¡ atiram atrasar n tac: Ill Ill¡ de Juara ,x m-mo u _ ã

à(
;c _ e X

TltAllO mpcsnut ro¡ aut ns l'lt'.

~

A ¡onno Ill Catano¡ remueunsas X Xap'gpe Peito;8; &ame; K l à** ABM““ na “na“: i

Ras agencias do Porto e Lisboa,pódem os srs. rassageíros de 1.' clns- x cursinfalível de todas as toases, mesmoas m'tirl- Na rua d. José Est...
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Estação de. int/emo
Modas e confeções EvCamisaria e gravataria

POMPEU DA 005]] PEREIRA
_

?ARTICPA ás suas em““s clientes e ao publico que acaba de receber todo o sortido para a presente estação,
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em artigos da mais :alta novidade e apurado gósto, importado dí-retamente de Londres, Parts e Viena, de forma a poder competir, nas escolha e preços, com as primeiras casas no Porto e Lisboa.
proximos estarão concluídas as importantes modificaçóes que lez no seu estabelecimento,

    

Mais~previne as suas ex."" clientes de que em dias

do-o e dando-_lhe um aspeto moderno, digno desta cidade.

Nós primeiros días de inauguração serão feitas grandiosas exposições de todos os artigo de novidade.
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