
 

  

  

  

    

  

  

  

 

  

  

     

  

   

   

  

 

  

      

  

  

  

    

  

             

   

  

   

  

  

  

 

  

  

     

   

  

   

  

 

  

  

        

  

Sciencías e letras vio a fugir, de largas velas a1- São bem dignos de las-

n , . vas.r. .d time oshdoentes qpe

' o os esperavamnresços- não con ecem as t i-

s tres prendas tu tia princeza. Qal dos tres lulas Pink

H ;._ i _ preferia ela? Era-tudo em -si-

t““ umJ ¡Jum-Cha¡ (ao lendo_ Usina teve um sus- Quando se veoconsíderavelnu-

mero de pessoas coradas pelas Pilulas

linda como a rimaver e o- - .~
P a C .piro como quem acorda dumqv k ao t d tos -

m0 a “ladrlll'qda HC anlava j ' 'i m z pas'so que' O os os' O!" r re

e' ~ q' Pczadelo escum, e ¡nm-mu_ medios havram SldO destituídos de

tim trovadoz. [41» _foi 111 mu eg““ á rrnsca da kme de¡ãfeitâ,nâp se pódde deixar deter pelo::

muitos unos, como ossenho * irmã?êâiãàioãã°$iuiã§elããstás:: lectivo de 1912 a 1913

res presumem, e num paiz lon- mm m0“ do SL u ¡ardirm preterencias: são as mesmas para toda

Passagem da 1.a classe
.

- Terá a minha mão aque- i a
r

- -
. gente e se a outros elas teem dado

gmquo e @01140, Che'O de SO' [e que para o “no, neste mes.. i tao belás curas, como poderão ser inc-

e ñôres misteriosas.
hcazes para os doentes que nos estão

e

Abel Augusto (Jonch de .Al-

das plantas, da aparição das

ñôres e das Colheitas.

O desenho e os exercicios

d.- observação são feitos-pa-

› r'alelamente a 'estes trabalham

 

  
  

   

  

   

     

    

 

    

   

  

  

   

   

     

    

  

   

   

    

  

  

  
   

  

   

   

    

 

   

   

  

   

  

  

Colégio ilicinnse
(Fundado em 1873)

  

  

   

   

 

   

  

   

   

   

   

   

  

   

  

  

  

 

  

   

    

  

   

  

  

   

- E Oensino primario ofe

rece tambem pontos de vista

interessantes?

--A teoria psicologicn da

_ educação pelos trabalhos ma-

' nuais está definitivamentees-

 

   

 

    

 

  

                

   

  

  

  

  

   

   

    

   

  

   

   

    

   

   

   

  

  

        

  

   

tabelecida, podendo _resumir- Nas noites de luar o "o mo dia, me trouxer a prenda lendo?

se, assim, segundo a conce- . 1 mais rara de casamento. i Aquí têem ?01011018 não se trata 1.° grau meida

_.. . __ . vador cantava [leds, baladas E . - d _de fazer afirmaçoes desacompanhadas . . _ A . .

pçao dos americanos. todo o de ¡nñnito sonho á Winceza les partiram, cheios _e de provaseaqu¡ teem um caso que Amândio Marques Pinto Faca "1151110 Alherlo D135 e C081¡

mbwmento consc1ente tem a de Olhos côr de 'mari O Céu esperança: e numa encru21-.fããrefsêlãegeêsgaçãdlaga
r António Gomes Tcêxeira Antonio Loiz Morais da Cunha

_ sua origem na excitação das daquele Paiz em sem 're Cho_ lhada, quando se apartaram,§,,,os ,,*ào ;asse tão "mitadii, podem- Armando Nobre Matans Armando de Albuquerque Mi-

*lulas matrizes do Cerebro. O tado de _estrela ... “ aps ,amas prometeram_ dai a um anoigglshãâfs'llles centenafes,de *73505 5°' Carlos Júlio Faria de Melo randa

s, 4 éstar naquele. sitio, para se_ - Ferreira Duarte , Arnaldo Francisco Pereira

,pensamentm sem' acção, póde

e desenvolver, a imaginação, mas

não desenvolve a potencia da

Diogo Vaz C011Ceiro da Costa Ascenção da Silva Rocha

Elias Gamelas de Oliveira Pinto 3311010111811 Marques Dias

Francisco da Maia Romão Ma- ÉÍIO da ROCha Marques da

misteriosas abriam o calix, co-

mo soluços de sangue; -e tal

era a musica que o troveiro

guirem a desposar Ursina.

*

'1,3 hide. A vontade não se ó-
. .

°

.3300 _ , p cantava, que os lirios histeri- constou nagpeies temos a
. . C h

,tg-de desenvolver _senao pela savam_se em tremums de lei_ resposta da princeza, e um
chado (distinto) un_ a _

É'acção.,Todoomov1mentomus~
,e e as estam“ sus ¡ravam dia que o principe moreno an-

Francrsco Soares da Costa Eugenio Rodrigues Souto

, p

Gois
João de Oliveira Barbosa

dava no ,jardim veio procu-

ra-lo um'velhinho que ven-

dia por muito dinheiro um

oculo incomparavel:-por ele

cular influe, como sabe, nas

'à celulas do cerebro pelas sen-

sações, 'fixando-se nos centros

de proieção s'ob a fôrma de

João Pinto de Ban-os Miranda José Ferreira Tavares Vidal

José Nogueira da Costa Branco JOSÉ JOÍê_1 Noronha

Júlio Nunes de Freitas Assis JOSÉ LUIZ da Cunha Barros

Manuel Mendes Leite MoraisIJOSé Maria Dias Pereira

,na sombra. O rei via a filha

triste _'e dizia-lhe: -.- Tu que

tens, minha filha?-

E os olhos côr de mar da

     

    

  

  
  

 

  

 

  

                        

   

   

  

    

 

  

  

  

  

      

  

     

  

  

  

  

   

  

 

chpção e de imagens Para rínceza en _ _ via-se a milhões 'de leguas,
.

aumentar a recept1v1dade do ga“ “emagãtagâgldf” a? ñ descobr¡a_se ¡udo por 313,0
Machado

Manuel António Rodrigues

A cerebro, a educação importa I s . . P céu eo mundoi__ O and_
Sílvio Ramalhcira (distinto Manuel de Sousa Torres

- . E nao comia a princeza e p.
v. - - - .

que .se varre a natureza dos na torre mais alta do castêlo pe, para acreditar, deitou-o
\'_ltormo Augusto SObral Máno_ António Ferrara de

.. movimentos dots trabalhos ma- escondia_se a chorar, a Cho_ para o castelo, e lá :jiu dUrsi- ”mg/ek; Zn grau l“:gpiârd _ C .

nua“, para ln eressal' aSSIm r Í . . na no jardim bor an 0,_ '
Adolfo Geraldes

l .tl O figues ervell'a

ar.. . . E o rei andava triste ' 1 SNR- D.MARiADOROSARi0
Ran-mundo Ferrara de Olíveka

Domingos Marques da Silva

Fernando Pereira de Miranda

José Alves Seabra

Júlio DiafGomes Pôna

Manuel Homem Carvalho

emquanto um moço trovador

cantava. . . Comprou o oculo,

e dizia, exultando, no,pala-

cio:

todos os grupos celularesaDa-

qui resulta que, para desen-

Lopes

volver a região motriz total do

cerebro, é mister multiplicar

os eitercicios amplos e varia-

como a noite, os condes e ca-

valeiros debalde o consola-

vamz-nem caçadas,nem guer-

ras!

A sr.“ D. Maria do Rosario, que

reside em Vinhó (província do Alem-

teio), exprime-se nos seguintes termos :

«Tenho muita satisfação em parti-

cipar a v. que as suas excelentes Pilu-

Passagem da 2.a classe

-- Que levem uma pren-
Alfredo dos Santos

O rei cobriu-a de prendas
- '

ra f rtalecer a vontade. 5 . . ' ' 1 las Pink me restituiram a saude; direi .
' '

dos Pa o 1h r=mmtas pedras preclosas, tur- da CFÊÊIÊnumâçha mais: sofrendo ha longosd agos, e ten- S lelStâ lh _ d t t Anããfâracomes de Andrade e

Os traba os manuais va- ' o' i do tomado grande quanti a e de mç- iv10 ama erra is in

quezas e diamantes! V354d05 Juh-0 qgrandão dicamentos, nenhum deles conse mu ( o) António de Sá Marta Marques

nunca ,fazer o que as Pílulas Pink ize- _4_ da Costa

de sêda que valiam tesourosr

tentou distrai-la, falou-lhe nu-

ma viagam a outro reino ami-

go.. . Ela agradecia, punha

os olhos na fita do mar azul,

aos poentes. quandoo sol mor-

ria, como se fosse a sua cabe-

ça loira a enterrar. . .

Mas não queria partir do

seu reino tão lindo, cheio de

sol, onde havia grandes flores-

tas verdes, e lagos que pare-

ciam de setim azul, onde ás

noites lavavam as fadas. . .

riados resumem-se em quatro

grandes sistemas: 1.° o sistema

pedagogico, de origem sueca;

2.' o sistema tecnico, de ori-

gem russa; 3.° o sistema social;

.4.° o sistema artistico.

.4 O sistema pedagogica, re-

presentado pelo sloyd; expres-

são sueca que significa traba-

lhos manuais, e que considera

esses trabalhos como as mate.

maticas, o desenho e as scien-

cias lisicas como um instru-

mento de cultura geral, inte-

#

_
'

ram. Estava anennca, fraca, sentia-me

sempre tatigada, e tinha muito mau

aspecto. Sotria tambem imenso do es-

tomago: logo em seguida ás comidas,

¡nchava-mef estomago e tinha muitas

 

1111111110 1011111111111 Carlos Pinho da cruz
Francisco Albano de Melo

Curso geral dos liceus Francisco da Maia e Moura

A Henri ue Ernesto Ferrão

Exames da La 'secção José Eiras Alves

(3.“ CLASSE) José Domingues Cravo

Agostinho António Leite JQSÊ R011'¡Sues Seabra

Alberto Augusto de Figueire- Ju“? ESÍÊVãO de Camo Vidal

do vma¡ Mário da Costa Quinta Fer-

António de Carvalho Rodri- ”fra .

gues Parem, Mário Faria de Melo Ferreira

Augusto Marques da Cruz ' Duane

Fernando Manuel Homem

Nos 11111111101_ i 11118011118

lis um são utilizam: para uma multi-

11511111 receitas

 

nauseas e ições; Era tal o meu tor-

mento, em uanto durava a digestão,

que preferia deixar de comer. Desde

o primeiro día em que comecei a to-

mar as Pílulas Pink, o meu estado me-

lhorou muito, e hoje acho-me comple-

tamente curada» _

Se a sua saude deixa a desejar, se

não está tão forte como poderia estar,

trate de fazer hoje mesmo a facil ex-

pertencia das Pílulas Pink. Esta sím-

ples tentativa bastará para convencer

o doente que nos le que terá o maxi-

mo interesse em continuar com o tra-

tamento, pois não tardará 'a experimen-

 

Não é preciso fazer aqui

referencias ás aplicações inu-

meras que os ovos teem na

cosinha, como objéto de con-

feção de numerossimos pratOS

alimentares.

Mas sobre outros pontos

Passagem da 4.El classe

_gra1, tendente ao desenvolvi- R850!VeU-Se @Não 0 Fe¡ a de vista não podemos lurtar- tar uma_ grande sensação de bem cs- _

mento harmonico de todas as Chamarfls Magos. Eram .ho- nos a recordar aqui outras uti- ?3,122333gggegsdgtüãnigggmgz
.Custo. . à, C ó . _ _

faculdades Este sistema repou- “1305 “151351 de mülta SClen- [idades que eles teem. tornaram melhores. Jill“,le Ribeer S“ÉÊnal “ã dm Augusto correia de

sa sobre o principio Froebel e Cia, que usavam mantos ne- Estamos consiipados? Pa- tes ::fã :ãuãgfâ'âugâãâeâgãx Jose Vice?“ _Fenelra _ F, aãtof'¡ _ _

'. tem a sua origem na obra es- 81'05 e calados ÍOFCIÚOS- Olha- ra constituir uma bebida toni- bpm remedio, que _lhes de días felizes, Manuel Flrmmo Rtgala de V1' ra“CÉSL-O de A55““ Ferrell'ã da

dias isentos de dores e sofrimentos. lhena
Maia

ca, moderadora da tosse, be-

bamos uma ge'na de ovo, mis-

turada com assucar fino e des-

feita em agua quente ou me-

lhor em leite quente. _

-Temos os olhos inflama-

dos? Lavêmo-los em agua fer-

vida, na qual se bate, depois

de fresca, uma clara de_ ovo

bem coada.

Queremos branquear os

dentes sem os riscar? Queime-

mos _cascas de ovos até .se re-

duziram a cinzas e utilisemos

ram para a princeza que tre-

mia toda, muito' palida. . .

Um dissez-E' Belzebuthl

Outro dissez-Sim, é Bel-

zebuthl

O terceiro disse : -_ E' a

morte!

E pozeram-se todos a coçar

no linho das grandes barbas.

Ficou o rei pensativo. Ha-

via grande ancia no palacio.

Que teria, que nãoteriaa prin-_

ceza?!

Este exemplo devia leval-os a não pro-

curar outro remedio. Quantos doentes

poderiam curar-sc recorrendo a tempo

ás Pílulas Pink!

As Pílulas Pink estão á venda em

todas as farmacias,_pelo preço de 800

reis a caixa, 43400 reis as 6 caixas. De-

posito geral: _1. P. Bastos ó'i CP, Far-

macia e drogaria Penínsular, rua Au-

gusta, 39 a 45, Lis boa.-Sub-agente no

Porto: Antonio Rodrigues da Costa,

102, Largo de S. Domingos, 103

.._____-*
---__

llurarins dos .comboios

De hlsboa ao Porto

Mário Correia Teles de Araujo loão Ferreira de Macedo

e Albuquerque (distinto) José Mendes da Rocha Zagalo

Rui Jorge Couceiro da Costa José de Oliveira Barreto

Os alunos de instrução secundária frequentaram no Li-

ceu as aulas das diversas classes.

Os alunos notados com asterisco repetem em Outubro o

exame duma disciplina em que ficaram esperados.“

_____
l--__

colar de Coegnus, da Filandia.

Foi elevado á altura de um

sistema pela escola normal de

Náas, na Suecia, invadindo

todo 0 mundo civilizado, trans-

j formando-se (segundo as lati-

Êtndes, os costumes e a menta-
.; .

;f-ltdade das raças.

A America atingiu, mercê

do seu sistema de ensino, um

grau de prosperidade desco-

nhecido na sua historia.

As escolas de arte multipli;

Rcccbem-se alunos internos, semi-internos e externos

para instrução primária e secun fária.

Os alunos que seguirem o curso dos liceu: teem de ma-

tricular-se no Liceu, aonde serão convenientemente acompa-

nhados para a freqüência das aulas; no Colégio explicam-se-

_...

.1

    

, Os _americanos consideram

@me nulo 0 valor educativo

'Haverá tambem um curso comercial. Ensinam-se as lín-

guas praticamente.

Remete-se o regulamento do Colégio e dão-se todos os

mais esclarecimentos a' quem os pedir.

Reabrem-se as aulas de instrução primária no dia 1 de

Outubro, e as de instrução secundária no dia i5.

Aveiro, 25 de agosto de 1913.

o DIRECTOR

Padre João Ferreira Leitão

#White $101' Line

Serviço combinado com a BMPREZA ¡NSUBANA DE

NAVEGAÇÃO

Para Boston

O vapor Campi'c de 1 3:000 tonela-

Colmbra B. .. ... 3,55 12,02 16,49

Pampilhosa ..'... 4,331218 17,36

AVEIRO ..."... 11,27 5,3612,57 18,45

Estarreia........ 11,58 5m - 19,6

Ovar........... 12,22 6,20 - 19,26

Esmoriz.........12,42 6,34 -' 19,49

Espínho......... 12,58 @4513361951

Granja . .... . . 13,04 13,42 19,58

Valadares . . . . 13,23 , - 20,11

Gaia............ 13, 7,25 13,59 20,3839

Campanhã....... 13,50 7,35 14,07 20,52

Porto (S. Bento). 13,58 7,5614,19 21,03

De Aveiro para o Porto ha ainda

um comboio ás' 23,23; outro, que é

traw., ás 6,5; outro ás 9,13; outro ás 11,08;

outro ás 14,50; outro ás 19,10; outro ás

21,39 e o rapido ás 23,09.

_______.__.___-
_-

“ Do' Porto a blsboa

Queimemos as cascas de ovos

até estarem reduzidas a cinza

lina, adicionemos-lhe uma por-

ção egual de cal viva, liguemos

tudo por meio da clara de um

ovo e teremos assim uma cola

especial excelente.

Se sofremos do estomago.

o uso dos ovos bem frescos,

comidas apenas com uma_ pi-

tada de sal, é excelente.

O sabio Emmerich, uma

notabilidade medica de Mu-

nich, afirma que a casca do

ovo, ingerida por qualquer

fôrma, prolonga a vida' do ho-

mem, duplica a sua energia,

torna muito activo o nosso ce-

rebro e mata grande numero

de baterias nocivas do nosso

R

:Cam'se' Nas “930135 elementf' ReSOIVCu'se então ° re* a Ca' ?553 Cinza como ° melhor PÓ
lhes as lições. Abrir-se hão, porém, no Colégio as aulas das

"55: ?Stamesma PÍ°°CÚPaça° 53-13- Mandou (30017113151r 05 dentifrido- A . _ . r"" a" 5" M" diversas classes para os alunos cujas familias assim o deseja-

n'aduz'se' PÊIOÊ Sistemas de lreS príncipes mais belos da- Precisamos de concertar -_----
----- rem

educação artística. queles reinos, que chegaram uma peça de louça fina que Lisboa (Rocio).. - 21,35 8,30 9,25 'Habnhamúe no Colégio os alunos que pretendem“, fa_

emkavalos brancos, estrela' com dcssosw “05 quebraram? : 3%; 113113 zer exames singulares de quaisquer disciplinas.

dos de oiro, resplandecentes

como sois. . .

Era lendaria a beleza da

princeza. Dizia-se que ;is seus

olhos tinham encantamento,

e que os seus pés eram duas

flôres. . . E contava-se que

ela, ao contemplar-se nos la-

.gos, começava a chorar,-tal-

vez de ser formosa . . .

Foi um dia de testa no pa-

lacio o da chegada dos cava-

leiros-principes.

Grande alvoroto, a vêr qual

deles a princeza queria. Um

era moreno e bravo, de olhos

negros, e tinha ao falar uma

doçura imperativa e forte: os

Outros eram muito lindos e

muito louros, como quasi to-

e como simples «ocupações

manuais. os trabalhos de que

o aluno não possue ainda, no

cerebro, o plano previamente

concebido. E, neste metodo

que se encontra a virtude es-

pecial dos ~ trabalhos manuais.

Assim, as operações de-

'hsenvolvem-se com o rigor lo-

i"Bico duma sequencia de pro-

posições geometricas, impondo

ao alunos previdencia no es-

tabelecii'nento do projecto, ada -

" ptação dos meios aos ñns o

,principio do menor esforço.

Este metodo exige da par-

te dos professores conhecimen-

 

   

 

rl". a!- M0

Porto (s. Bento) 11,2919,5717,54

Campanha 11,40 20,30 18,05 7,15

 

  

 

.,L os muito variados. que geral-

' Í"mcnte todos OS pI'OÍessoreS dos os príncipes! organismo...
gââdár-e's 2014211116 Zigg

das, tocará em Ponta Delgada, (Aço.

»Yankefs Possuem' Ursania (é verdade, era o gain: 12:4120,5818,29 7:47 res) "o dl? 9 de setembm 13'01“31? e

Puzemos cabo á nossa in- nome da princeza) não sabia lndieaçoes uteis Esgigñgj;j;jj'_f12921194185? ;'32 ".j *' ?farm 8h03 PaÊsaS'BdeF l- 1 3- e

' c a -

-__-_

› ~ 5-_g _ ' _ .

i teressante interlocuçao que já escolher, achava-os todos be-
d | 0V3r12.4421. - 8,19 ° -' o: o ;r " = -r ' c asses que 531mm de LISbOa P310

- ' ' ' mm““ ' “a“ Estarreia 1304 - - 843 uete Funchal em do mesmo

ia demasmdo longa, ficando 103; e ao lembrar-se do seu Cum do prçmm de emissão para ”Emo ,31242292 19,“ 9:10
P39 ç 5 . .

aprazado para amanhã novo trovador de Olhos virgens os cs) continente e ilhas, 25 reis por cada Pampilhosa ..... 14,45 23,25 19,52 10,50 valiam-88 passagens para a California.

¡ooo reis ou fraçao desta quantia,além Corntbra B ... .. 15,23 0,03 20,09 11 22

Altarelos .. . .. .. 15,22 1,09 20,3612110

Entroncamento.. - 3,32 22,06 14,59 Agentes gerais em Portugal'

Lisboa (11000).. - 6,25 23,53 18,08

De 335% Para US ,03 .ha tambem
German

o Serrão
“mind

iiiê°ciiae 11115333 ás“ i“ “m “w @aos 60 âoóró, 56-::- 313604.

do sêlo correspondente: de rñooo ate'

106000 reis, 10 reis; de mais de 100000

até 205000 reis, ao reis; de mais de

203000 até Soñooo reis, 40 reis; de

mais de 505000 até 10011000 reis, 60

reis; de mais de toolooo até 6005000

reis. 100 reis

olhos virgens dela começavam

a turvar-se. . . Parecia-lhe ou-

vir a ultima balada que ele

camara, onde havia um per-

furio, e no mar alto um na-

'. encontro, em que oilustre pro-

_ fessor concluirá a sua porme-

- norização dos metodos mode-

'1ares de ensino adoptados pe-

' 'los norte-americanos.

 



         

  

  

 

,Aê-,igmm A. ELEGANTE :,- Estação 'de verão

Modas 'e confeções Pompeu da. Gosta. Pereira. Camisaria e griivataria

ARTICIPA ás suas ex."m clientes e ao publico que acaba de receber todo o sortido para a presente estação, em artigos da mais alta novidade

Pe apurado gosto, importado diretamente de Londres, Paris e Viena, deforma a poder competir, nas escolha e preços, com as primeu-as

casas do Porto e Lisboa. _ O . a l U . ñ

Mais previne as suas ex.“ clientes de que em dias proxrmos estarao conclu1das as importantes modiñcaçoes que fez no seu

estabelecimento, ampliando-o e dando-lhe um aspeto moderno, digno desta Cidade. . .

Nos primeiros dias de inauguração serão feitas grandiosos' exposições de todos os artigos de novrdade. r .

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

  

   

Farinha Peiloral Ferruginosa

o da pliarmacia Franco o ,

Esta farinha, que ó um excellente

riliiiienio reparador, do facil_ dizem,

útili's'simo' ara pesam de estomago'

dehil ou en crmo, para convaleooenteg.

pessoas idosas ou emnçu, é nomeo- x

m0 tempo um precioso medicamento

que pela. sua acção tonica reeonoti- v

mimo é do mais proveito i

lí-LS pessoas anemican, de constitui

  

”raca, e, em geral, que carecem de É:

       

      

iiililptlli iilelliloi pin Stilllll'i "mamadaSalamanca, anamnese,preçossemcompmm __
I ANTES DE COMPRAR VÊR o SORTlDO DA Elegante i

031113138333313:: 0.- Rua de Jose Estevam Rua. Mendes Leite AVÊKRQ --

~-
i

aa. m. s». se mm” “Estabelecimento luiinlnticn 'Íbññh'ííâñmmm ÉÊ 5
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CARNE AS FORÇAS

Unico autorisailo .pelo governo., aprovado

pela Junta de saude
Recomendado por centenares

dos mais distintos medicos que

garantem a sua superioridade 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 estomagos, ainda os

mais debei's, ara combater as di'-

x gesloes tardias e laborlosas, a dis-

pepsia, anemia, ou inaçao dos or-

“ aos, o raquiti'sma, afeçoes, escro-

fulas, etc.

Usam-no tambem, com o maior

proveito, as pessoas de perfeita

saude que teem excesso de traba-

lho fisico ou inteletual. para repa-

rar as perdas ocasionadas por esse

excesso de trabalho, e tambem

aquelas que, não tendo trabalho

A mais rica estancia do paiz

.Abre no dia. 20 demaio

Assistencia medica, farmacia. massagista, novo estabe-

lecimento balnear completo, soberbo parque; diverti-

mentos ao ar livre. grande Casino-teatro. estação te-

legrafo-postal, garage. iluminação eletrica em todos

os hoteis pertencentes à Companhia. no Casino-tea-

tro e em todos os parques. etc.. etc. _ x

Aguas alcaninas, gazczas, liticas, arsenicais e ferrugíno- '

'ir

...í-_-
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publica e ¡iiiiilegiado
Está tambem sendo muito usa-

do ás colheres com quaisquer bo-

laclias ao funch, a fim de preparar

o estOmago para receber bem a

alimentação do jantar; podendo

tambem tomar-se ao [cast, para '

facrlitarcompletamente a digestão.
E' o melhor tonico nutritivo

que se conhece: é muito digesti-
vo, fortiñcante e reconstituintc.
Sob a _sua influencia desenvolve~
se rapidamente o apetite,enrique-

ce-se o sangue, fortalecem-se os

musculos e voltam as forças. Um
calix deste vinho representa um

bom bife.

O seu alto valor tem-lhe con-
quistado as medalhas de ouro em
todas as exposições nacion-ies e

estrangeiras a querem concorrido.
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' tAragorn, 'em 1 de setembro

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

Montevideu e Buenos-Aires'

Preço da passagem em 3.a classe pal-_a o Brazil e Rio da Prata, Escudos 46$ sas, uteis na gota' nmnifesmções de arlñúsmo, diabems, afe_

"i'Di'iñiag'ém 3 de 'setembro ções de ligado, estomago, intestinos, rins, bexiga, dermato-

_ ' . v . ses e muitos outros padecimentos. como o pr'oVam inumeros

' pléço'da gif:3,123313;'3°,3çfzfâlfgfmyífã,a, Escudos 43$ atestados das maiores notibilidades medicas do paiz e estran-

' t geiro. _ _ . '

Excelt ntes hOlelS, propriedadeda Companhia; Grando-

hotel, Hotel do Norte,_Hotel .Aveiames e Club¡

hotel, todos eles muito ampliadose_ esquina se :acham si-

Amazon, em 16 ,de setembro

Para a Madeira, Pernam'buCO, Baía, Rio dejaneiro,.Santos, Montevideo

c Buellt).2-AÍÍQS '

Preço da passagem em 3.a classe para o Brazil e Rio da Prata, Escudos 46$v

  

U v tuado's no centro dos magniñicos parques; 'onde a ie'r'npera- fgÉÉiüígígÉQUÍHÊE“à“: que

Deseado, em 17 de setembro tura e agradabthssrma. . orgamsaçao pouco robusta.

 

Caminho dc tcrro a Pedras Salgadas.

Entre as suasvdiversas naSCcntes encontram-se as mais

mineralisadas da região.

Fonte D. Fernando: muito gazoza e bicarbonatada, '

Para' o Rio Ce Janeiro, Santos

e Buen::s-A1res
'Acha-se á venda nas principais farmacias de

Preço da passagem ein 3.3rclasse para o Brazil c Rio da Prata, Escudos 43$
Portugal e estrangeiro. Deposito geral: Pod...,

Franco à 0.', Farmacia Franco. F.“ Belem_

LISBOA
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Esltsl'aqueies Sahim de LISBOA no dia seguinte lilliíllS os Paqneles

Arlànza em 8 de setembro

Para o Rio de Janeiro, e Buenos-Aires

sodica, natural, e excelente agua de meza e a mais radio-ati-

va da região.

Encotram-se á venda as aguas de todas as naSCentes de

Pedras Salgadas nos hoteis, restaurantes, drogarias efarma-

Preço da passagem em 3.a classe para o Brazil e Rio da Prata, Escudos 463 das e em todas as casas de Primeira ordem_

¡aginiliratla ati Riu de Janeiro a li. lãirex em ll e lã dias, respectivamente

A' nonoo nn“cnzauos ro'nruculnses

Nas agencias doiPorto e Lisboa, podem os srs passageiros de 1.' classe

.scolher os belichcs á vista das plantas dos [risiuctes, mas para isso recomen-

damos ,toda a antecipação.

Esclarecimento no escritorio e deposito da Companhia,

rua da Cancela-velha, 29 a 31- PORTO.

'Depositar-ias

'
N

Os paquetes de regresso do Braril, oferecem todas as comodidades aos Em Lisboa-4. R. de Vasconcelos 8( (a a--Largo de Santo

srs. passageiros que se destinam a Paris e Londrcs.
Antonio da Sé, 5-i.°.

. - 1' _

Aceitam-se tambem passageiros para New-York e s. Miguel (Ponta Del- Em Brage-Manuel de Sousa Pereira-cargo de S. Fran

soda) com trasbordo em boutliampton.

AGENTES

No Porto:

mr a c.:
. '19, Rua do Infante D Henrique

| Em Lisboa:

i iames Rawes 8: Ç.

Rua do Comercio, 31-1 o

ClSCO .

S.-Sendo a companhia proprietario' dos melhores ho

teis desta formosa estância, avisa os ex.m°' srs. aguistas, que,

em harmonia com o artigo 158.0 do seu regulamento,o passeio

dos parques sóe' permitido 'aos hospedes alojados nos hoteis

,da mesma companhia, devendo os alojados emoutrs hoteis

[fazer uma inscrição especial para ter direito a essaretgalia.

 

WMM¡ DE WB“ CONTRA A TOSSE
' ARTlClPOás minhasexJ'""

freguezas que tendo leito

pessoalmente selecção da

moda para a presente estação,

apresento desde hoje em deantc ,

á disposição de s._ ex.“n um sor-

tido verdgiramente colossal de

chapeus em todos os generos,

tanto modelos autenticos das

primeiras casas de Lisboa _co-

mo outros executados no meu

atelier, desde os preços :de

333500 a iznooo reis.

Ao mesmo tempo. poderão

v. ein.as apreciar _tambem uma

linda coleção dercascos,

como Hôres de veludo, seda e

gase e Ow:

facções. ;o " Jg..

Alzira Pinheeiro Chaves

'13! #Melim Iicm ,ç -~ ,w

oooomouwoooooma

' (“e . . 3

Alhililllilllli'lllllltli ilegitimileiro e eolcloiiii 8

"iÍ Joãoi'ñmçiaco Leitão
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íCtifiiiplet'o Sóiñ'ldo_ de postais ilustrados, quinqui-

lheria'srimolduras, papeis pa'ra' forrar salas e objetos

pane ritdi-*ioflMOVeis de madeira e ferro. colchoa-

ria e OptrOSaItigos para.decorações,pdo mais fino gosto,

' ' ' ni'oniciniini-z o“: PREÇOS

-.': ÉQSÉãÊFtÊÉi§9FÃ9 ::VEÍBO

.MOÓCQQHOMQÇQQQWle-e *~O .-.41

Xarope peitoral Jamos

 

(Tremiado com medol/ias de ouro

em todos as exposições na-

cionais e estrangeiras a aue

tem concorrido.

Reco-tendas¡ por mais

de 300 medico-

UNlCO especifico contra tosses apro-

_ vado pelo «Conselho de saude pu-

'lican e tambem o unico legalmente¡

uuiorisado e privilegiado, depois de" -

Pvmençiada a sua eñcacra cm muitissi- '

mas observações oficialmente feitas

nos hospitais e na clinica particular,

sendo considerado como um verdadei-

l |'o especifico contra as bronquiles (agu-

das ,ou cronicas), dejfuxo, fosses rebel-

.t J'des,'wsse convuIsa e aslma dor dom . . . '
g perto contra todas as irritaçoes ner-

voam_

  

f

_ y macias. Deposito

geralrÇAB ACXA rncuco, f.“-

 
CONDE DE RESTELO & C.“,

' - - 'Bem-USBOA

BE:

.-1
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confeitaria Mourao. Slli.”

 

   

      

  

  

     

     

    

   

   

    

  

EM sempre á venda os mais finos dôces de ovos,

especialidade da terra. Sortido variadissimo, para

chá e sobremeza, numa escolha esmerad'a e

abundante.

Esta casa encarregaese de despachar nas me-5

lhcres condições todas as encomendas 'que lhe sea'

jam feitas, para todos os pontos do paiz, Africa é

Brazil, onde tem Os seus revendedores.

Faz descontos ás casas que 'lhe gastem em

Í' grande quantidade OS OVOS moles, em latas ou"

' v barricas de variados tamanhos. Os classi'c05 inaris-W

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

enguias assadastá pescador. ^

  

Rua da Costeira -Aireir

V u -lar

.aim

  

tifâfjâ"O 0*? Gréme 'Simon

: mas ;Fair 'à' -ãL_~;;__nr--:¡:. 3*: , .
”mu :1:11 Essence a 'a

Baixar. «O 36 T0¡ - 00

 

sem nome proprio
lichosáaEruo _v "uu

Sapprcssâo ' "Emi “31'53“3ng 'd ,sal para as damas, é_ ter

Fm 'ma-Ç; .em ' b uma bela vcarnaçao e

do v _ _ ,v , A”? “ "dialmrm a côr mate e aristocratica, Sinal da

°dnqu°da - ,z t' camp“? verdadeira beleza. Nem rugas, nem bor-

do i _ l ,i' nanquim bulhas, nem rubores; a epiderme szie

' i limite““- polida, taes sam os resultados obtidos

PMISHUII.165,8inSt-Eoiiore,PariiuntiduP"I. pelo cmpreao combinado do creme Si-

mon. do p¡ e do Sabão Simon.

Exigir a verdadeiraimárca.

1ioookilos...............

X

ã
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ACELOS, barbados enxer-

tados em grandes quanti-

dades.

Dirigir a Manuel Simões

Lameiro, Costa do Valado-

Oiiveirinha.

GOKE

Um carro ou 500 kilos. . .

     

Vende-se na Fa-

brica do Gaz-

Aveiro.

 

#500 reis

96000

EIXO

l ESTA alegre e ñorescen-

N te vila, servida pelo ca-.

minho de ferro do Vale

de Vouga e a i5 minutos da

cidade de Aveiro, vende-se

umaielegante casa apaiaçada,

j solidamente construida, no

' centro mais chic, com agua e

' gaz canalisados até ao 2.° an-

dar,c com todos os confortos

modernos, magnifico torreão

com varanda em volta, de

onde se disfruta um belo pa-

norama de campos e povoa-

ções limitrofes, pequenos po-

_mar, horta e jardim gradeado

'com 4 frentes e o mais hi-

gienica possivel.

Trata-se na rua Augus-

ta,

M. Saldanha & C.'.

AÉVQQADQ

João Ferreira Gomes, professor efe-

ctivo do liceu de Aveiro, e antigo conego

da Sé de Vizeu, abriu o seu escrltorio

de advogado na rua da Revolução n.°

3, t.° andar «Antiga Avenida Conde do

'usam' o

xxxxx xnxmxxxxxxxxxxxo

iiiiiniiiiiwiiii
Barbados e enxertos das

castas mais resistcrtes e pro-

dutivas. Qualidades ga:anti-

das. Enxertos de pereiras de

eXCelentes qualidades.

Vende Manuel Rodrigues

Pereira de Carvalho, AVEIRO

-~ Requeixo.

 

fflllll llllf 'lllllEll'i

Triste, miseravel, preocu-

pado, sem amor, sem alegrias,

sem felicidade, quando é tão

facil obter fortuna, saude,

sorte, amor correspondido,

ganhar nos jogos e loterias

pedindo a Curiosa brochura

gratis do professor V. Ytalo

35. Boulevard Bonne Neu-

velle. PARIS.

  

Advogado

Alexandre José da Fonseca, antigo

prior de Vagos, nxou residencia nesta cl-

dado e abriu escritorio de advogado nas

.casas de sua habitação. na rua Miguel

Bombarda. n.” 4 (antiga ru¡ Jesus).

úmliiiaçiile ¡00:000 -ltÍS

A-SE uma gratificação de

cem mil reis a quem

fornecer indicações para

  

façam o comercio de impor-

 

rica (o que está proibido .por

lei), desde que dessas _infor-

mações resulte a apreenção

da massa fesl'orica com multa

para o deliqucnte não inte-

rior á gratificação prometida.

Quem souber da existencia de

massa fosforica, dirija-se a

Francisco Godinho, rua do

Vento, n.' a-AVEIRO.

a descoberta de pessoas que'

tação e Venda de massa fosfo- .

 


