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Informação local

› -s.¡tl-'ollalaalasa aveia-en-

¡ ' ;OO (|909)-Dia 27 - Faz-se o

. ' "embarque para Lisboa, algumasjun-

-Jls de bois, destinadas ao corte,

:entre as quaes vão tres que são Os

exemplares mais perfeitos que s›

turista por aqui

.Dio 28--Sâo julgados no tribu-

fill judicial d'esta comarca Adelaide

>llsiiriques e Clemente de Oliveira,

,jpsr'tentarem envenenar o marido

Manila. Ficam condemnados,

Meetivamente, em 3- aunos de

'ortação e 2 de prisão maior cel-

r.

l Dio 29-E' nomeado medico da

panhia do Valle do Vouga, em

' siro, o distincto clinico, nosso

lricio, sr. dr. Manuel Pereira da

uz.

g' Realisa uma conferencia no

ealro aveirense» ácaros de .lo é

-Dtsvamo sr. dr. Joaquim de Mello

heltas.

.ql enunciação do tras-

“oço com o milho. - lu-

' T u o Portugal-agricola que na

mbardia, na parte alta da região

iam muitas outras regiões italia-

nas, ha uma grande falta de adu-

bo, tendo-se de recorrer aos adu-

ltos chimicos, aos quaes, todavia, é

messario ministrar uma certa quan-

Útlade de materia organica, que de

Iucura aos terrenos e melhore as

alias propriedades physicas.

' Um systems aconselhavel para

obter bons resultados é o seguinte:

'semear no meio do milho, na occa-

aliadas primeiras chuvas do estio,

tremoço; d'este modo fornece-se

. mote ao terreno que a curtura do

F. .mg que é a que se segue geral-

-r jante, podera aproveitar, se hou-

I' cuidado de lhe applicar entre

i= a 600 kilogrammas de escorias

amu

.1- Tnxnn postarem-Na cor-

" te semana ,vigoram as seguintes

de emissão e conversão de

' postaes internacionaes: fran

'Iv 108 reis; marco, 245; coroa,

W li'l; dinheiro sterlino, 47 *4/15 por

' '1 v reis. -

I . Em tos-no do dista-i-

I _sim-Os povos de Assequins fo-

, i lts dias, no seu maximo nu-

w ,cumprimentar á sua casa d'a-

a freguesia o sr. dr. Elysio Su-

qse, conforme contou o nosso

1 to correspondente de Aguada,

tia dias victima d'uma aggressão

o ta prostrando.

'- F0¡ uma manifestação esponta-

t .- e merecida s que os seus con-

" eos the prestaram, que muito

.. geraes sympathias de que

na sua terra 0 nosso presado
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tador e de ¡Iluminar gases tao rariticados.

esphsra

kilometres.

“
H
I
.

o melhor dos somnos.

depois com facilidade sem'elle.

da Serra da Estrella:

sxtraordinaria luminosidade.

tampido semelhante a forte trovão longiquo.

Agora o tempo esta magnifico e quente.
l l .

 

versas.

   

  

   

  

  

   

   

   

  

  

   

   

   

     
   

   

   

   

   

   

   

   

 

   

  

   

   

  

   

  

  

  

    

 

   

  

  

  

selheiro Martins Manso.

    

  

  

 

   

    

  

   

   

  

 

   

   

    
  

  

   

 

    

 

  
ções do sul.

Cabin s um poço da sua ca

i g Ilhavo, morrendo sem ser

vel acudir-!he, uma creança de

tt, filho unico do sr. Luiz Nu-

' Baitiãn, lavrador, d'alli.

,g 0 sr. Manuel Jose Ferreira

mandou entregar ã Camara

' l 'cipal do Oliveira de Azemeis a

1 ia de 100n000 reis, destina

i 'i ompra de lampeões para a

_ que ligar a estação ferro

7. do Valle do Vouga com aquel

'› lll.

', ' a gatunagem assaltou a egre-

" da Vaccariça e a capella de

finca, na Mealhada, levando o

mude.

lim-A Vacuum oil compa-

beu agora de Philadelphia

caixas com petroleo, 14:000

'gasolina e 35 barris com oleo

cante, no valor de 30:135

' ln ¡Impressum-E' no

o dia 7 de maio que se rea-

'njalgamento do nosso presado

la Independencia d'Agueda,

'f ' sso que lhe move o sr.

não Córte-real.

5" advogado de defeza o sr. dr.

I = Braga.

'inomola.-Vae-se desva-

, entre nós, a ideia do p""-

-' portanto o susto com que

,gente por ahi andava.

n coisa se lucrou. portan-

' 'a propaganda em favor do

. lmento da trauquillidade.

Llguntt esclarecimentos cu-

são, Valença, Penafiel e Vianna.

Oxalá fiquemos por aqui.

e outros donativos.

elegautissimo.

festival a data do nascimento d

glorioso portugues.

mou a iniciativa da festa, que abre

por uma sessão solemne, ã f ho-

ra da tarde, na sala nobre dos

Paços do concelho, festivamente

decorada para tal fim pelo nosso

presado collega de redacção, esme-

rado ornamentista, sr. Marques Go-

mes.

DeVem faltar os srs. Gustavo

Pinto Basto, presidente do munici-

pio, dr. Jayme Lima, dr. Cherubim

.to Valle Guimarães, dr. Manuel

Joaquim Correia, dr. Joaquim de

Mello Freitas, Manuel Firmino de Vi-

lhena Ferreira, alumuo do lyceu,

recitando uma poesia o menino

Augusto Machado, presado filho do

sr. commendador João de Moraes

Machado e aluinuo da 3.a classe do

mesmo cheu.

A' meia hora depois do meio

dia, começa a tocar, na sala do

'I'nbunal-judicial, a excellente ban-

da militar do 24, até a hora de

começar a sessão solemne, tocan-

, Yeahs, visivel ao amanhecer,

”principios do me¡ proximo nas visi-

if. tis-sta com o qual se achará em

e l de maio. Primeiramente

'nf'leotasta as duas horas e 15 mi-

, _ 1 da ea parte superior e a os-

tlYutta, a nas 10 gratis ao N. de

'i s ss a sua cauda fdr egusl ou su-

l V atendo, poder¡ encontrar Venus

r completamente nas suas ondas.

Ã, ltalria para ads, segundo ojornal

l a v estas informações, um motivo

A' llllo mais interessante quanto

"" Aulgar doa sffeitoa que provavel-

rslovar-se alguns dias depois

planeta Venus tum grands

_ a nosso.

4 i Birksrlantl, da Universidade

la: notar que, se a cauda do

' " ts de corpusculos ¡Iluminados

. icos emanadas do sol, sera

“sa produzem em Venus, o depois

,,phsnompnos magneticos ana-

_dia proprio obteve nas suas ex-

, lorlo com os raios catbodicos

lata pequena esphsra, especial-

mente praparada com esse fim, e que foi des-

cripta na sua obra consagrada a expedição no~

magnata (1901-1903) para o estudo das au-

Estns experiencias demonstram primeira-

mente como a materia radiante se concentra

sob a forma de annsisluminosoa, que se desen-

volvem em espiraea d roda doa pólos magneti-

cos do apparelho globular, os quaaa correspon-

dam aos polos magneticoa da terra, mas em

sentido inverso, do mesmo modo que nas reg¡

cos em que especialmente brilham as auroras

boreacs Ora apparsce uma só facha continua-

ora tres pequenos círculos de linhas perfeito

mente accsntuadas e cujas posições se definem

claramente em torno dos polos. Occasiõss ba

em que se forma tambem um annel equatorial,

mas que se desvauce com rapidez em conse-

quencia da dichuidade que existe de condensar

os raios A roda do equador do globo experimen-

Em certos casos observa-se tambem pon-

tos brilhantes de uma fluorescsncí caracteristi-

ca, que mostra a fósma em que ae propagam e

a transmittem as radiações da sua origem a

Taca sito, segundo o professor Birkeland,

os curiosos phenomenos que talvez contemple-

mos no momento em que o corneta se encontre

com Venus, e que poderao repetir-so de 18 a

19 de maio, quando o cometa passar entre o

sol a a terra, se a que a cauda se estender

n'uma longitude pelo menos da 23.000:000 de

.a .lá alguns matlrugadores lo

caes conseguiram vel-o, ao bicho

monstro, e entre elles os botirozi

ros da nossa ria. Nus fizemos hon-

tem a experiencia, sacrificando-lhe

Nasce utn pouco a E. do ponto

de que surge o sol, e ao mesmo

tempo que a Venus, ás 3,30 da ma

nhã. Tem a cabeça voltada para o

oriente e a cauda sobe obliquameu-

le na direcção N. para E. E' ainda

difllcil ver-se, pela primeira vez, a

olho nú, mas visto uma vez com

um pequeno hinoculo, encontra-se

J Como tendo relação com a

apparição do cometa, escrevem-nos

Hontem, cerca das 10,15 da noite, obser-

vou-se aqui a queda de um enorme bollde da

Seguiu a direcção de S. para o N., tendo

se ouvido depois da sua desapparição um es-

¡ Tambem de Villa-velha de

Rodam nos informam de que na

passada terça-feira, pelas tO horas

,la noite, alli foi visto, no firmamen-

to, um fluido que produziu uma luz

utensa e azulada, deixando atraz de

~i uma enorme cauda, que derra-

mava outra luz de côres muito tll-

nuclitoa- administra-

tivas-_Pediu a sua aposentação 0

juiz auditor d'este districto, sr. con-

Illais tremor-e- de

terra.-Fez agora um anno qne

todo o solo portuguez foi abalado

pela medonha catastrophe do terra-

moto que tão grande numero de

desastres causou em varias povoa-

Agora foi ao norte que se fez

sentir a agitação subterrauea, feliz-

mente sem haver cansado a menor

desgraça. Foi no Porto, Arcos de

Valle de Vez, Cerveira, Ribeira da

Pena, Fafe, Melgaço, Valpassos, Mon

0 bazar dos bombei-

rom-Começa no proximo domin-

go, no Jardim-publiCO. o bazar pro-

movido pelos bombeiros voluntarios

em beneficio da sua caixa de soc-

corros. Ao seu appello poucos fal-

taram, obtendo assim a heuemerita

companhia farta colheita de prendas

Bal-oo novo. - Deve ser

brevemente lançada a ria uma nova

lancha automovel, propriedade do

sr. Firmino Bust, e que foi cons-

truida pelo habil artista local, sr.

João Pereira Campos, co-proprieta-

rio da «Fabrica de telha das Agras›.

Tem sido numerosa a concorren-

cia de visitantes, quasi todas as tar-

des, a Ver o novo barco, que ficou

Alexandre ¡los-cula-

Ilo.-A cidade de Aveiro comme-

mora tambem com um brilhante

Foi a Camara municipal, por

proposta do seu digno vice-presi-

dente, quem, como ja dissemos, to-

do tambem depois d'ella encerrada.

a" E' indispensavel aos convi-

dados a apresentação do respecti-

vo bilhete

Ha um recinto reservado ao pu-

blÍCO.

Só e permittida a entrada no

edificio da Camara a individuos de-

Contemente trajados.

Asfachailas da Camara e lyceu,

oruainentatlos durante o dia, ¡lln~

miriam a noite, tocando das 8 a:

10 horas em coreto do Largo mu-

nicipal a banda do 24.

O erudito investigador, sr. Mar-

ques Gomes, descobriu a data da

fundação do concelho d'Aveim, que

llerculano desencantara entre ve-

lhos papeis e está ainda escripta

em latim. Aqui a daremos no pro-

ximo n.°.

Deve ser uma festa tliglld ila

memoria do grande historiador por-

tuguez.

Damas-a municipal de

Aveiro. _Resoluções da sessão

dc 26 do corrente. Presidencm do

st'. Gustavo Ferreira PlDlO Basto.

Compareceram o administrador do

concelho, sr. major José Julio Pes

soa, e os vereadores em exercicio,

srs. dr. José Maria Soares, Avelino

Dias de Figueiredo, Manuel Silves-

tre, Rodrigues da Costa, José dos

Reis e Aniano Vinagre, faltando os

restantes por motivo justificado.

J Acta approvada, depois do

que a Camara deferiu:

As petições de Augusto Cesar

da Costa Goes, pharmaceutico; A!-

fredo Osorio, pharmaceutico iam-

bem; Antonio Augusto da Silva,

mestre de obras, todos d'esta cida

dqe de Manuel Maria Marques Soares,

pescador, residente em S. Jacintho,

todos para construcções, sendo o

ultitno tambem para concessão de

um terreno n'aquella costa;

De Auzenda de Jesus Martins e

Anna de Mattos. ambas solteiras,

d'esla cidade, para subsídios de la-

ctação em favor de seus filhos;

De Thereza das Neves, da Oli-

veirinha; Maria Marques Magalhães,

d'Eixo; Maria do Rosario, d'esta ci-

dade; e Olympic Corrêa, serralhei

ro, aqui residente, para entrada de

creanças no (navio-escola» e «Cre

che Edmundo Machado», na altura

em que poder ser.

g' 0 sr. presidente communi-

cou em seguida quo, ao convite pa-

ra a sessão solemnc que na proxi-

ma quinta-feira tem de realisar-se

na sata nobre da Camara em honra

de Alexandre Herculano. responde-

ram, acceitando o encargo de fal-

lar, os srs. dl'. Mello Freitas, dr.

Jayme Lima, dr. Cheruhim o Va le

Goimarães. e os alutnnos do lyceu,

.Ma-noel Firmino de Vilhena Ferreira

e Augusto de Moraes Machado.

Mais disse s. ex.“ que, pelo M1-

nisterio do reino, havia sido man-

dado interpor _recurso contra a de-

liberação municipal que auctorisara

a construcção d'um aqueducto em

Mataduços; e porisso e acatando a

resolução superior lhe parecia con-

veniente anuullar aquella delibera-

ção, no que a Camara plenamente

concordou.

Dando conta do precario estado

das finanças asylares, que accusam

mez a mez um deficit que dentro

em pouco attingira uma soinina

cousideravel, e visto como o gover-

no, apesar de todos os reiteradas

esforços da Camara, não resolve o

assumpto do angm'ento da dotação

julgado indispensavel, disse ainda

s. ex.“ ser absolutamente preciso

reduzir o numero de asylados das

duas secções até ao restrictamente

iudispensavel, tratando-se de dar

collo'cação aos mais velhos a fim de

aliviar o asylo do encargo da sua

sustentação. Em plena conformida-

de com o parecer de s. 611.', a Ca-

mara resolveu nomear uma com-

missão, que ficou composta dos srs.

presidente, vice-presidente e verea-

dores Henrique da Costa e José dos

Reis, para proceder à escolha dos

asylados em condições de sahir e

estudar mais os meios de proce-

der a outras economias n'aquella

casa de educação.

'f A Camara tomou por fim as

seguintes resoluções:

Fazer interceptar a passagem de

carros no Caes dos mercanteis, a

lim de poder levar-sa a eli'eito a re-

paração de que elle carece;

Subscrever ao empenho dos mo-

radores da rua de S. Martinho, cons-

truindo alli um cano de esgoto pa-

ra que elles se obrigam a concor-

rer; e

Proceder as reparações de que

carece a estrada da Ponte de S.

Gonçalo as Pyramides.

Capellania do Guião.

-Foi nomeado capellào para o sa-

natorio do Outão, em Setubal, o

nosso estimavel patricio e amigo,

sr. padre Alfredo Brandão de Cain-

pos, que para alli conta seguir na

proxima sexta feira.

A escolha recahlu n'um sacar.

dote illustrado e digno, que hit-de

desempenhar-se do cargo com o ze-

    

  

    

       

    

   

      

    

   

  

  

     

    
  

   

   

      

   

  

   

  

 

   

  

 

   

  

     

  

  

  

    

  

 

   

  

    

 

   

  

  

    
  

  

       

   

  

  

     

    

   

  

   

   

   

      

   

  

   

  

   

  

              

   

  

os seus bellos predicados.

nossos parabens mais sinceros.

revista A's armas! . . .

de si magnifica impressão.

o seu proseguiineuto.

manhã.

_Ah

vs. ha dois meze.

teria 24, no Ilhota.

oavallarie 7.

goso d'elln. '

x Marcharam para Tho

e seu ajudante.

quadrão de cav'allaria 7.

 

- c::em

cal.

chefe de familia.

Hontem mesmo foi sepul-

tado no cemiterio publico da

ultima morada por numero-

familia Gamellas.

A todos os doridos envia-

mos a expressão do nosso pe-

ser.

x Por fullecimento d'uma

proxima parente, tie e madri-

nha de sua esposa, a sr.a Ma-

ria da Motta, da Feira, está de

luto o nosso presado amigo e

digno empregado judicial, o

sr. Antonio Barbosa de Cas-

tro, tambem activo industrial

em Lever.

Esposa do sr. Lino Ferrei-

ra, era mãe dos srs. Manuel e

Antonio Ferreira Lino, acre-

ditldos negociantes, e madri-

nha. d'um dos filhos do sr. Bar-

bosa de Castro, de nome Hi-

lario.

Eri a falleoida uma eres-

'lo e correcção de que são garantia tum de eme

A0 nomeado e a seus paes, os

«Thesis-o_ avoirense»

_Deve ter hoje logar a primeira

das tres recitas com que a :Empre-

za Soares & ch se propos deliciar-

nos agora. Sóbe a scena a Viuva

alegre, amanhã a Cigana e alem a

São tres noites que vãu deixar

Reclamações. - Amoti-

non-se ante hontein, por motivo da

construcção do caminho de ferro do

Valle do Vouga, o povo da Mouris~

ca, concelho d'Agueda, n'este dis-

tricto. Ao toque a rebate dos sinos

da freguezia, pelas 5 horas da ma-

nhã, toda a p0pulação se ergueu e

se dirigiu em massa ao logar em

que andam os trabalhos, impedindo

A Cimpanhia fez alli um desvio

que a Mourisca mal vira, e essa foi

a causa dos protestos da freguesia.

Primeira communhão

-flealisa-se no sabbado,com oma=

ximo brilhantismo, a primeira com-

munhão das alumnas do «Collegio

de Santa Joanna Princezas. 0 sole-

mnissimo acto deva ter logar na

egreja de Jesus, pelas 8 horas da

Noticias militares

Regressou de Alcobaça a for-

ça de cavallaria n.° 7, soh

o commando do sr. alferes Ibe-

rico Nogueira, que ali se acha-

x Para tirooinio de capi-

tães ao posto de major, tem

havido varios exercicios de ba-

talhão do regimento d'infan-

g Realiza-se brevemente

o juramento de bandeiras dos

recrutas do 3.” esquadrão de

x Baixou ordem para 81-

niio darem licença ás praça~

da força da guarnição, e para

recollierem aos corpos aquel-

las que por ventura. estejam no

mar afim de passar revista ao

D. R. e R. n.° 15, o coronel

commandante da 9.“ brigada

il'infunteris, sr. Vasconcellos

g Começam¡ proxima ae-

gunda-feira a instrucçlo .de

tiro nos recrutas do 3.° es-

J( Acha-ae em Vianna do

Castello, no goso de licença,

o coronel commandante d'in-

fanteris 24, sr. Ernesto Cunha.

Mortos

ictimamdo por uma tysíca,

de que ha muito sofi'ria'tñas

só ultimamente se lhe revelou

a valer, socumbiú hontem, de

madrugada, n'esta cidade, o

sr. Carlos dos Santos Gamel-

las, irmão dos srs. Domingos

dos Santos Gamelles, habil

desenhador d'obres publicas,

Elias dos Santos Gamellas,

antigo empregado d'ulfandega

e Antonio dos Santos Gamel-

lus, considerado industrial lo-

Era ainda novo, trabalha-

dor e honrado, artista de apre-

ciuveís aptidões e bemquisto

cidade, sendo acompanhado á

sas pessôas das relações da.

pcionaes dotes de ticos, seculo XIX - Porto,
coração, pois soccorria com re- 1871.

petidas esmolas a pobreza da Referencias a pags., 12,

sua terra. e nlli deixa profun- 38 a 4o.

das saudades. 139-7'heophilo Braga-

Não vae nova, pois já con- O povo portuguez nos seus

tava 60 annos, mas parecia costumes, crenças e tradições

estar para durar pelo seu bel'- -Lisboa, 1886, 2 vol.

lo aspecto de saude. Referencia a pag., 510 do

Foi víctimn d'iiina npople- 1.° vol.

xiii, que toda a gente (Vrtqllel 14o -Theophilo Braga --

la importante freguesia la Cancioneiro e rom inceiro ge-

menta. ral portuguez -- P01 to, 1867,

Ao sr. Castro e ii todos os Tomo II.

seus, o nosso cartão de peza- Referencia a pag., 152.

mes. 141 _Torres (João Carlos

Teo de (Jardosti Castello Bran-

co e) e Baena (Visconde de

Sanches de)-Meuioria histo-

rico-genealogica dos duques

portuguezes do seculo XIX-

Lisbôa, 1883. '

Resenha genealogica do

duque de Victoria, a pags.,
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INDICAÇÃO DE ALGUMAS oenas

COM REFERENCIAS Á GUERRA

PENINSULAR EXISTENTES

NA LlVRARIA

 

   

   

          

    

 

    

    

  

      

    

   

  

              

     

   

::a 225 a 239.

Marques Gorraes _ 142-Tratado de paz e de

128-Secco (Antonio Lutz amizade entre as coróas de

de Sousa chriques)-Memo-

rias do tempo passado e pre-

sente para lição dos vindou-

ros -Coimbra, 1889, t. II, 8 °

gr.-B. A. e A. L.

Referencia a pags., 187

a 196.

129 - Sepulveda patentes

do, ou vóz publica e solemne

depositada em documentos au-

thenticos que devem servir pa

ra resolver a questão de quem

foi o primeiro chefe procla-

mador da revolução trans

montana em 1808 -- Londres,

1813, 1.° vol., em 4.“-A. L

Entre outras cartas de dif-

ferentes prelados. encontra-se

uma do Bispo de Aveiro, D.

Antonio José Cordeiro, data-

da d'esta cidade em 13 de ou-

tubro de 1868.

13o - .Serôes-Revista il-

lustrada-Lisboa, 1909, n°4,

7 de maio-'13. A. e A. L.

131-Si'lua Pereira (A. X

da)-O jornalismo portuguez

-Lisboa, 1895.

Referencia aos jornaes que

se publicaram em Portugal, de

1800 a 1815, de pags., 6 a to

132 _Silvestre Ribeiro (Jo

sé) - Historia dos estabeleci-

mentos scientificos, littcrarios

e artísticos de Portugal-Lis

bôa, 1874 Tomo V.

Referencia de 28 a 119 -

A. L.

133-Szmões de Carvalho

(Joaquim Augusto)-Memoria

historica da faculdade de phi-

losophia--Coimbra, 1872, a

page., 182, 280 e 281.

Historia-se como no labo-

ratorio chimico da Universi-

dade se fabricou grande quan-

tidade de polvora e outras mu

niçõcs dc guer'ra para o exerv

cito anglo-luzo e como os sol-

dados de Messena distruiram

a casa do lente que derigia

taes operações.

134 _Soriano (Simão José

da Luz)-Vida do Marquez de

Sá da Bandeira e reminiscen

cias de alguns dos successos

mais notaveis que durante ella

tiveram logar-Lisboa, 1887- praticado alli pelos soldados
1-888 -B. A. _e A L. francezes do commando de

ReferenCIas de pags., 6 Ney, de pags., 304 a 307.

a 31. . y_ _ _ 150-Vilhena Barbosa (J.
135-Sortan0 (blmao Jose de)-Estudos historicos e ar-

da Luz). Historia do CÍI'CO dO chiologicos. Tomo I-Lisboa,
Porto-Ltsbôa, 1846. 1874.

_ Rapidas noticias sobre a Referencia á celebre Bi-

mvasão, de pagS, 125 a 132 blia dos Jeronymos, 'levada
do tomo I. _ _ _ ' por Junot, para França e res-

136-Sonarro (Simao Jose gate da mesmo, a paga., 18, v
da Luz). Historia da Guerra 19 e 20.

civil e do estabelecimento do "a-_'55_-

governo parlamentar em Por- Noms d'algibeira

tugal. Segunda epocha. Guer- ~---

ra de Peninsula--Lisboa, 'MPOSTO DO SELLO
1870-1887, 8 tamos, 8.° gr.-

Letras ds cambio

B. A. B. N.

Saccadaa ao reino e ilhas adjacaataa, a vista

Portugal e de Hespanha, es-

signado em Badaioz pelos ple-

nipotenciarlos do Principe Re-

gente e de Sua Magestade ca-

tholica em 6 de junho de 1801

e ractiñcado por ambos os so-

beranos-Lisboa, 1801, 1 fl.

143 -Waltou (Guilherme)

*Carta primeira dirigida eo

conde de Grey, primeiro mi-

nistro da Grã-Bretanha, ácér-

ca do estado das relações po-

liticas e commerciaes entre

Portugal e aquelle paiz-Lis-

boa, 1831, 8.° gr.

Referencia a pags , 96 a 97.

144-Walton (Guilherme)

_Carta segunda derigida pe-

lo cando Grey, primeiro mi-

nistro da Grã Bretanha, etc-

Lisboa, 1832, 8.° gr.

Referencia a pags , 28 e 29.

145 ;- Vasconcellos (Anto-

nio Augusto Teixeira de) -Les

contemporains portugais, es-

pagnoles et brésilicnnes, Paris

1859, 8.° gr -B. A. _

Referencia a pngs., 610 a

614 e 623a 624.

146 - "Dimmu (Antonio).

Documentos para a historia

contemporanea, José da Silva

Carvalho e o seu tempo, 3

VOL-Lisboa, 1891 1894.

No 1.o vol, de pags, 1 a

3 encontra-se um curioso do-

cumento sobre os serviços

prestados por _Silva Carvalho.

na epocba da terceira invasão.

147-'Dianna (Antonio)-

lntroducção aos apontamen-

tos para a historia diplomati-

ca contemporanea, 1789- 18 1 5

Lisboa, 1907.

148 - 'Uidal (Padre João

Evangelista de Lima), actual

Bispo d'Angola e Congo-Dis-

curso proferido na capella de

Nossa Senhora da Victoria,

no Bussaco, a 26 de setem-

bro de 1897. Aveiro, 1897, fi.

8.,-B. A.

149 - Vieira Guimarães.

A ordem de Christo. Lisboa,

Empreza da Historia de Por-

tugal, 1901.

Referencia ao vandalismo

 

137 -› Thomaz Ribeiro -

Historia da legislação liberal 0“ “é 3 dll"
. isooo a

portugtieza-Lisboa, 1891. - 2° soaooo “- mto-'1.2: :g
Referencias ás invasões ' “3000 '9505000 ' - ° “n-

cada 'MONDO raia mais ou fracção 100"franCezas e politica ingleza, no . mais da s dias:

tomo 1, de pags., 14 a 36. de 1.1000 .o ”Mais . . ao

H' 13s-drhã0phiio Braga .. ' z 2: :g

istort , ¡ _ . . w
a ot eatro portuguez sw _ 100m . i. 10°

_Garrett e 05 dramas roman- cada1005000 raia mais su fraeçlo 100



  

HISTOGENO LLOPIS °~"'$T°°E"° LLOP'S ¡52:23'ie2329. -
U l l ' * ' l - -- › v o - w. i .1 A. Para a Cura da DIABETIS preparamos o Hísíogeno anthmabeuco' form““

_ .v " esoecia] de resultados seguros na cura dos doentes submettidos a :trata-Unico medicamento adoptado no¡ III-pensamos anti-tuberculose“, . ' '“' lSonetos-íon, "unit-os' da lllloeI-looI-clla de Lisboa, Pon-to o clinicas pal-ti- mento do mstogeno an“ dlabeuco' l H '

lstogeno granulado

calm-ooo para a cura da

Tuberculose, _Diabetis, Anemia, Neurasthenia Formas do HISTOGENO "mms "Istonano anti-diabetlco "

Preço do a FRASCO GRANDE, I$IOO rels I'

e doenças consumptiVas em geral, que, abandonadas no seu principio, dão origem á

.

FRASCO PEQUENO, gratis aos pobres dos Dispensarioq

l
Vende-se em todas as phermacies e drogarias. Representante geral em Pertugsl A Most.

e'

O doente sente-se melhor com um frasco e curado tomando seis. clnal-drogaria, de Antonio Cerqueira da Motta & 0.'. Suco. de Santos Caril Jc
Precaver tontra os productos similares que na pratica teem demonstrado se alteram. brinhos, Rua de Mousinho da Silveira, llÕ-Porto. Em Lisboa', C. _ahony do Amaral,

produzindo effeítos cíntraros e prejudiciaes á saude. Rua de El-rei, 73, 2.°.-Em Aveiro: PHARMAÇIR REIS, '
____^______-__________-.-MH
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gtstogeno liquido

    

FRANCISCO na LUZ !a FlLHG ' W " ' ' - - 5,
. Director mehnico-Augusthoes h“

~ _ _

Rua dos Marcadores Grandioso sortido de todos os artigos para a presente esçação, impor- MOdas e confecçoes Oamlsana e grav ataria Ó
tados das mais afamsdas casas do paiz e do estrangeiro. §

AVEIRO Lindissimos cortes de vestidos. pura lã., desde 25000 reis.
Q

Fazendas de là, ultima novidade, desde 240 reis o metro. POM PEU DA C
§Sortimento completo de drogas Jerseys e Boleros de malha, para senhora, ultimos modelos.

. medicina” e especialidadãe phsr- Meltons e Aslrakans para oãsaoos e capas.

111800“ 088 P01' PTOOOB m0 1008- Pelerines o bichos de peles a mais alta novidade.
' *3 Variedade em sabonetes medíoi- Casacos de borracha para homem, desde 125000 reis. Rua de '-1056 E5tevam› 52 a 56-'Rua mendes bene, 1 a 3 -O nl“. “NHS“, irrigadorea) mamã' Calçado de feltro e de borracha para homem, senhora e sreançe.

Q letras, tundas para roturas, tira- Guarda-lamas de feltro e de seda, desde “233000 reis. '
Óg 10W“, “hermONOtma GIIDÍWBJ “0- Grande sortido de artigos do malha para creança, taes como: oasaqui-

Em?“l'BEE-Be 4° mind“ V““ doa nhos, boléros, vestidos, toucas, saiotes, carpetes, eto.
ç princlpñes ?Outros exportadores Camisolas e cache corneta do malha para homem, senhora e creançs.

quzlquer limão meu?? vulgarl. h Meias e píugaa de làae d'sllgodãol,l luvas de malha e de police, esporti-
vmmen 0 011300¡ «Isaque qu" A os chsles, cobertores anal as ve udos, pluohss sedes guarnições f a- - '

11°” 00m Promptldão 0 ISSOÍO- ões: tales, rendas, guarde chuvas, lenços, etc., etc.. ' , g
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""i'ii'nBiLHos TYPOGRAPHICOS -- EDITAL ç*

Cimento “Portland”

'. WHITE STllR LINE

  

__ Executam-se com rapidez e perfeição nas «Of-

    

  

fícínas typographicas do l'l'rmino de Vilhena d'Almez'da Sorvlco combinado 60m a Emlll'eãl ¡Hilllllll

Maia, secretario da Cama- Marca Tenaz e Aguia l ' de .avanação i
1 _ ra mumczpal d Aveiro, etc. Chegou novo cane_ PARA. NEW-YORK '

   

gamento aos unicos

   

   
M PROYINCIÀS Tí“? ° V”” C“Eíífã' fl? &313%?igíiãíiíãàíafi"[1108 a e¡ e e¡ Ol'a

1 o o .

em vigor estão expos- dm 1.0 de mam elretcelberá all' o' 9“'

z_ tas á, reclamação as relações & FILHOS “8'81"“ de 1- 7 3- 9 3. Claus¡
  

 

que sahírem de Lisboa pelo vapor

1 FUNCHAL. em 5- ,s'

dos individuos inscriptos como

CIS¡ FUNDÃO¡ Em |852 \ AVEIRO "Gêlo eleitores e elegíveis das dific-

-__'l _ rentes freguesias do concelho,

na secretaria da Camara mu-

nicipal e nas portas das egre-

jus de cada freguezia, deven-

do qualquer eleitor que queira b15h03_6335 do SOdPés 84-

iszel-o, apresentar a sua recla-
_ã. . . 'Rc M- S- P- _.

mação deVidamente instruidase PALHA MALA REAL INGLEZA

  

 

AVEIRO

   

Grandes descontos

para revender

  

 

Agentes geraes em Portugal,

Germano Serrão Arnaud. l¡

 

Chegaram novas remessas

de typos e papeis estrangeiros

7

Cartões de visita desde 250 reis

a 1$OOO reis o cento

se

Maohínas'je tintas allemás e franoezas

lPicotagem e numeração de livros.

recibos, etc.

,ã

   

      

  

   

     o presente eoutros eguaes que 1 _

serão aiíixndos nos loéares ENDE'SEI do Alemtelm em

fardos, de 1_' qualidade;
competentes. _ _

Aveko e secretaria da Ca_ rua José Estevam, 95, Aveiro

mara municipal 13 d*abril de

1910.

 

     

  

  
Osecrelario da Camara, ”J 33.' l.

Firmino de Vilhena d'Al-

    
paoueres cosmos A sms DE LISBOA
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meida Maia. É AVON, Em 2. de maio I
Impressões de luxo e em diversas cores . . ~ . '_"“.“ E L

,V ” _ ' . r Para e Madeira, S. Vicmtn, Pernambuco, Bahía R'o d J '

Grimm““ de ms ; vmaonurmnvo DE CARNE _m sms, mantem” e Ayres. ' ' ° '“°'"›
RETRATOS A CRAYON l A-SE uma gratificação P _MM a m do e¡ -Q ARAGON, Em 16 maio__

_____ . . _í rw o uc Ia p o -'-r
D de cem mll _1.91.8 a gomno,pela Inspeotorsn _ . ' . I '

\
quem fornecer ¡nd¡ca- 4 7:_ Gfraliiaarle do RIOddG _' Para Madela, Pernambuco, Bñhla, RIO de Janeiro, Mun. .

RAA ções para a descoberta de pes tevideu e Buenos-Ayres. . v

- - ' sons que façamo commercm ~ dclaudupublíca ARAGUAYA Em 30 d _

de importação e venda de mes- ' ' › e mam

' sa phosphorica (o que““ pm- “13'13“7332:23:31? Para a Madeira S. Vicente Pernambuco Bahia Rio de Js 'liibido por lei), desde que d'es- É os; o muito digestivo, _73" santos, Montevideu* e Buenosúvyres. › i Miro¡

sas informações resultea ep- ;ããàá'fasnotf ?233121 E 13 d . '

- - ' te i e_ . , otro,
E "ea com mqlta .para ° dell' :iii-i ÊÊÀÊZJÊÊÃÉÊÉI tevideu e Buenos-Ayres. .n a' ou.

quente não inferior á gratih- forta seem-se os ¡nus-

cação promemda_ Quem sou_ _7- ::Leme voltam as tor- E Preço da, passagem de 3.- clísse para o gang P 494500 ra¡

° - ' ' ._ _ s s e oMagnlñcos volumes, bellamente en- ::1:8&Tesããateâgpüg; :É: i mêgpéggzagitãmg p!, › no a ma 504500 .

7 soma ' a " "---_-

cadernados com numerosas o'ra- nardo Joaé de Carvalho, rua i :mas :5,3310012 _E a Boano Ha cassnos ronruauszzs
a 6 ' -__ b das Barcas, n'esta cidade de àgüüggããí” à:: E _

Vlll'as, a I'BILS Aveiro, amiga morada do m.. papai_ cardhmézas: Nes agencias do _Porto e Lisboa podem os srs. plsugeiros d. 1,¡

Picado tro-dynia, gastral ia, É¡ classe escolher os beliches á viste das plantas dos pslnetes, m..d .
. _ anemia onlnaeção os piora isso recommendamos toda. a. antecipa,

Sao a mais recommendavel de todas ::gggágaggígfgggg 'r 08-0- .

as publicações' para cre-anca Co E e:: í°°§f°“2:âi°§â'§i§i:§: ~ AGENTES
ENDE-SE na Fabrica do Í...“ 3223225331233; NO PORTO: EM LISBOA: «

Editor A; David-Rua Serpa Pinto, 30 a :se-1.15501: Graz-Aveiro. 1 Ievantms forças. à.; * TM¡ 8¡ c_° JAMES “WES 8¡ a.

rm ou kil ...120 ré¡ .. "i ' j“*i l _ . .i

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXKXXX* iroodisiios.lí..f.s,xooo »s Ó l-) z ll ll « 19, Rua do Infante D- Henrique- 31-1.°2Rua d'El-ui.   
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- MODAS

g ELITE AVEIRENSE Em DE ¡NVEHNU í
' . O oipa ás suas em“" fregnsüt"ã

z ao piàblieo que já recebeu o“" '
"1 W 1 . - - -_ ~. '- r tidod'chsll O ro rletarIo da [flats avenense tem a honra de participar aos g a“ em.? _6 penso¡. EDUARDO AUGUb 1O lí ERBEIRA OSORIO exrmycüm que já todo o “mm Banido w_ t “a”, “FMM” do_ ç V

à' a presente estação e entre elle se encontram: 9 "'_ m°d°l°3 "nd” d.. _PQ
x 13, Rua Mendes Leite, 21 - 56, Dlercadores, 70 _ ' t Ó assim como cascas e muito v

0 W”Eai.“ rss“: m 'ã ?assessorarsite??? z “4° °°““'° d** W“ W- ~
. w

' re ro. or l I . o - ' .

x Égãsfzstildllinzs :single tecidãsopliiisíiríos para. capas pe casacos. Calçado de mesmos' med” e confunda?O
. borracha, grande quantidade. Côrtes de oasemiras para fato. Grande varie- O

x dade em agasalhos, taes como; boas, pellsriues. blonses de malha, guarda- O Rua da Cogteira

_ ' _ lamas, caohe-corsets.Jerseys,.luvas, calçado de feltro e muitos mais arti- O

g Gamisaria Sabonete IRENE, exclusivo da casa, a 10051'915 Gravataria gos proprios do seu estabelecimento. O rm_ dm¡ da ”hmm“. A' i

A - o
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