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AVElRO

Terminaram os tumultos no Algarve. O po-

vo entrou na ordem de pois d'um momento de fc-

bricitante exaltação,produzida pela reluctancia que

lhe inspiram os impostos recentemen tc votados. lie-

pngnamlo ao pagamento de maiores cpntribuiçocs,

e parecendo-lhe cxaggeradas as que já paga, vol-

tou-se contra os exatores da lc), os quacs sup-

poem os seus piores inimigos, e a quem torna res-

ponsaveis pelas vexações de que sejulga victnna.

Nenhum partido se pode tornar solidario des-

ses' excessos. Podem alguns membros desta ou da

_ quella parcialidade politica folgar comaapparição

desse descontentamento revelado pela cxasperação

popular; podem mesmo alguns ter incitado o povo

.árevolta, concorrendo para que a ordem publi-

.ea fosse alterada; mas temos a convicção de que

.não'hs gremio nem fracção partidaria que per-

tendesse ntilisar com esses disturbios para fazer-

.vingar as suas aspirações ou os seus principios.

Emmatcria d'impostos o que todos os homens

politicoa devem querer, aquelles pelo menOs que

teem ideias dladmiliistração, équc opovo não soja

com suggestõcs perniciosas, ncm conceba

apprehcnsões. Põem-se em vigor uma lci

mova“d'impostos, c todo paiz utilisa em que as

suas disposições sejam fielmente cumpridas.

Se a lci é ma, se ataca o direito do contri-

Ibuinte, se pesa dcsigualmentc sobre as diversas

'classes da sociedade, o povo não tem o direito de

:insurgir-sermas tem o de representar encrgica e

 

'- “fervorosameute contra ella. Dentro da orbita lc-

_gal,* ha no sistema representativo incios sobejos

rwa'ohter a reforma de uma lci prejudicml, e

ia! precisas garantias para o povo conseguir quo

llhef am justiça.

i ?actual lci tributario, não pode dizer-sc com-

',plgtsmento má.. Tem irregularidades c dctfeitos,

scoino' todas as cousas humanas. Tom mesmo v1-

lcios horríveis e inadmissivcis. E um dellcs está

i à divisão das classes, que pode estar diaccordo

m os costumes e riqucsa da capital, mas que é

Fnjuliüssima e absurda na previnem.

Não queremos fazer aqui uma analise da'

ei. Não é talvez agora o melhor ensejo para isso.

I podemos tambem dedicar-nos por agora a

bass tarefa. Mas havemos (lc fazcl-o mais d'cspa-

grão com a detenção que o objecto demanda.

j A necessidade mais do momento consiste em

convencer o povo que não é por meio de violon-

cias, e de sediçõcs, sempre nefastos, que pode con-

seguir que lhe façdm justiça. Tem outros meios

s sua disposição, meios lcgaes, c no uso desses

seremos sempre Os primeiros a protcgcl-o c a au-

Longc do qucrcrmos especular com o seu

~ descontentamento, como por ahi vemos fazer a

outros respeitos, nós, adversarios dos homens do

m

' FOLHETIM

MYSTERIOS
POR

 

" ALEXANDRE Dunas, FILHO.

A Carlos B * * *

(Continuação do n.” 10.)

Passaram-se trcz mczes sem que cu ouvisse

falar de Antonino. Aborrccia-lhe, provavelmente,

a minha moral. Eu já. quasi havia esquecido o

que acabo de contar-tc, quando o encontrei uma

manh3,dirigindo-mc para a minha repartição. Elle

estava mais que modestamcntc vestido. . .estava

vestido com esta ncgligcncia e este cstouvamcnto,

que denunciam a. falta de dinheiro. Seu ar era

triste. . .Não me vio. . .Dirigi-me para elle.

V _Ah l és tu, me (llSSC elle córundo de ser

orientado no trajo, em que se achava., porque

niño duvidava de que eu o tivesse notado.

-_-Sim,'sou eu, lhe respondi; cu, que folgo

mpito do ver-tc, porque lia muito toinpo que isso

nte Elio acontece.

m ,Filemavatornar-mc aborrecido, cé por isso

. ,vpltgí a tua casa. _ _

' z_ u ¡o-me antes .saci-editar o contrario...

' I ,,,ppueo importa! Continúas a estar con-

Lc

- . TIP'Í"

.JF,- _\ 'mcarrcpcndi doque acabava dc dizer.

- _emu- vista do modo ,porque Antoni-

n ' V'xavostido, dava ares d'uma ímpcrtincn-

Oii, ou menos, d'uma ironiaw

,meu caro Mauricio, mc respondeu el-

_ .195, 'gnu um grande desgraçado.

;Pesque 'te acontece ?
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SEXTA-FEIRA 9 DE AGOSTO DE 1861

podcr, somos os primeiros a proclamar contra to~

da alteração da ordem publica. Somos sempre pe-

la legalidade, seja a'favor c contra quem fôr.

Esta é a nossa missão, e pode, nesta parte,

o governo contar com a nossa adhesão. E' isto o

que está em harmonia com a lealdade c Gordura

do nosso pi'ogramma.

A. P.

_+__

O Bem Publico accudio presuroso aos nossos

reparos, confessando que já os esperava. Tambem

nós já. esperavamos que não deixasse sem respos-

ta o que escrevemos. Estranhamos, perua, que se

illudisse sobre os intuitos que dietaram as nossas

palavras lançando-as á conta d'uma amisadc apai-

xonada. '

' Alem disso, sentimos que o Bem Publico to-

masse como prova de intolerancia da nossa parte

a qualificação que demos ás suas palavras a res-

peito do discurso do sr. JOsó Estevão, e pertenda

depois justificar isso mesmo que parece não que-

rcr acccitar, o que nos rccambia com certo mau

modo, citando o tituloe o mota e o programma

da sua folha como testemunhas abonatorias da sua.

intolcrnncia.

Permitta o contemporaneo que lhe digamos pri-

meiro que tudo,que a intolerancia de que nos argue

éuma coisa nova e cujainvcntiva lhe pertence dc

certo. De ser intolerante da intolerancia alheia

suppomos quo nunca, antes d'cxistir o Dístricto

de Aveiro, ninguem foi acc-usado.

Nós queixamo-nos de que oBeni Publico fos-

se intolerante com as opiniõescxpostasno- parla-

mento pelo illustrc deputado, e o Bem Publico ac-

ceitando a. nota de intolerancia, quer provar que

nós é que somos íntolerantes em nos queixarmos

da sua intolerancia. Realmente uma semelhante

accusagà'o é para nós incdita!

Mas sc não nos onganamos, o Bem Publico

illndiu-se ainda sobre a intenção das nossas pala-

vras,ou faz de nós um juiso diverso daquelle que

nós desejamos merecer ás pessoas por quem tc-

mos consideração. A nós pouco nos importa que

o Bem Publico discordo ou não da opinião do sr.

José Estevão ou d'outro qualquer deputado, por

que igual dcfcrcncia julgamos dever esperar do

mesmo jornal. Tão pouco ccnsuramos que as com-

bata visto opporem-sc ás suas crenças, e se fora

esse o seu unico empenho, creia que não nos da-

riamos ao trabalho dc sair a campo, porque pe-

nosa seria a. nossa tarefa se tentasscmos escu-

dar com os nossos raciocinios as opiniões de tão

elevado espírito. O que fizemos foi, - e neste'

sentido devem ser tomados os nossos reparos, --

notar a intolerancia com que se censurava a ex-

posição de doutrinas que podcmser contrarias ás

(lc maior ou menor numero de pessoas, mas que

em todo o caso não tem menos direito a serem ex-

postas. Leia o conteinporanco o nosso artigo, e

verá que hi. deixamos consignadas estas ideias.

w

- Perguntas o que me acontece! Acontece-

mc o que tu me disseras que havia de aconteccr- i

me.

-O emprego que coutavas obter?. . .

_ Não o obtive. Asociedade, que se incmn-

bira da construcção d'esse caminho de ferro, dis-

solveu-se, e a pessoa que me protegia, foi-se em-

bora.

- E Hermínio. ?

_ -- Hcrminia, disse Antonino suspirando, Her-

minia, amo-a apesar de tudo; sómente creio que

a amo um pouco mais que d'antes.

-Tcns ainda algum dinheiro ?

- Nem um soldo.

- Que tencionas fazer ?

- Não sci. Eu não quiz confessar a verdade_

a Hcrminia, e, para ella não carccer de cousa. al-

guma, vendi pouco a pouco, quanto tinha, inclu-

sivamente a minha roupa. . . e isto, que trago, é

quanto possuo.

Comprchcndcs facilmente que não ousci es-

crever isto a meu pac. . .Pedir-lhe dinheiro na po-

sição, em que se acha, seria uma indignidade. . .

Pcdil-o emprestado seria um roubo, porque eu não

teria meios de o restituir. . .Ahl sou muito des-

graçado i

E os olhos d'Antonino lmmedcccram-se de la-

grimas. Eu odia dizer-lhe: Havia-tc prevenidol...

Mas a mora , que não pôde obstar ápractica d'u-

ma acção, é mais que inutil, é dc mau gosto.

_E's um rapaz honrado, lhe disse eu, é ne-

cessario que tomcs uma resolução honrosa. . .En,

tretanto, queres viver comigo

- Não.

- Porque ?

Onde está pois a nossa intolcrancia ? Em

queremos que haja liberdade completa para todas

as 'opiniões c para todas as doutrinas i'

O collega, que não sabe oque é intolerancia

do fanatismo (como se desconhecesse as relações

do pac e do ñlho)vê intolerancia em tudo, e não

lhe escapa nem o proprio discurso do sr. Jesé Es-

tevão. Toda a manifestação contraria :is suas ideias

lhe arece prova de intolerancia. E' a intoleran-

cia lhvada á quinta essencia l

A intolerancia -se não temos uma ideia com-

pletamente errada do sentido da palavra, -7 con-

siste na' censura, e não na contradi'cção das opi-

niões cXpostas. Todos estãono seu direito de com-

bater as opiniões alheias, mas ninguem pode,

sem ser intolerante, censurar a exposição dellas.

Ora o contemporaneo estará Certo que no seu n.o

de 13 nãocombateu, mas ccnsurou, e até em ter-

mos desabridos e pouco delicados, o discurso pro-

nunciado na sessão do dia 9. Foi isso o que deu

lugar aos nossos reparos.

Mas o Bem Publico para firmar o «honrosa

dever» de ser intolerante com as Opiniões do sr.

José Estevão apressar-se a declaral-as «muito aci-

ma da esfera das Opiniões livros» e portanto in-

dignado-serem avançadas em publico.

Parece-_nos ter recuado dois ou trez scculos,

e estarmos na epoca cm que as palavras sc ava-

liavam, não pelo sentido d'cllas, mas pelas in-

tenções que se suppunham nos que as preferiam.

Quemler a maneira porque o Bem Publico, c ou-

tros jornaes da mesma parcialidadc, analisam c

paprccmm o discurso em questão lia-de suppor que

foi proferido, não n'um parlamento esobrc questões

de mero alcance político, mas sim n'mn synodo

ou assembleia religiosa sobre). intrcpretação d'al-

goma passagem 'obscura dos Santos Padres. E' a.

primeira vez que para analisar um discurso po-

litico, proferido em uma assembleia legislativa se

buscam argumentos nas sagradas lcttras da theo-

login e nos canones dos Concilios !

Mas, vamos á. essencia da questão. Procu-

remos no seu numero de 20 de julho a resposta

que o Bem Público julgou ter dado as nossas exi-

gcncias,que com alealdade que o caracterisa, não

duvida capitular de justissimas. Vejamos quac.:

foram as opiniões heterodoxas expostas pelo sr.

José Estevão.

Em primeiro logar citam-se as seguintes pa-

lavras: «Eu sou catholico porque meus paes e

minha familia eram Catholicos, e isso bastavapa-

ra eu proferir esta a todas as religiões por mais

santa, clara', e justa. que fosse a sua' doutrina.)

La vem o sophisma estafado á força dc ser

repetido por certa cotterie a que o Bem Publico

não é extranho. Parece incrivel que gente séria

e instruída lance mão de semelhantes argumentos

para combater os seus advcrsarios. ,

Qual éa ideia anti-religiosa que anda ligada

as palavras que transcrevemos ? Quererão ellas

 

- Porque isso de nada me seviria.

_Então que teneionas fazer 'P

_Vou assentar praça. . . E' o meu unico rc-

curso.

-- Tens algumas protecções no exercito 'P

-- Tenho.

-Herminia já o sabe ?

-Não; não tive coragem de lhio dizer.

- Todavia é preciso que o faças.

- Pobre rapariga l

- Esta ainda na rua Pigale ?

- Está, sim.

- Quando a viste ?

_Deixo-o agora mesma. . .esta sem dinhei-

ro. . .sahi a pretexto de lhoir procurar. . .E quan-

do me achei na rua, não sabendo aonde ir arran-

jal-o, perguntei a mim mesmo se não ia deitar-me

a. ati'ogar.

-- Ora vejamos: tu és incapaz de fazer o que

fazem os homens, que não tem meios de subsis-

tcncia 'P '

i _Semduvida_

- Eu tenhocineoenta francos. . . Aqui tens

vinte e cinco, leva-os a Hermínio, o dize-lhe que

é mister que partos. Tu nada mais podes fazer

em seu beniñcio, não é verdade ? . . .Não tens

de que te arguir. . . não és responsavel pelo seu

futuro, porque não és a causado seu passado. . .

Gastáste com ella. o pouco, que tinhas. . . Agora

vae-te embora sem olhar para traz.

Antonino esartava-me cabisbaixo. Evidente-

mente ;o conselho, que lhe eu dava, tinha-lh'o ja

dado a sua razão.

4-Agradecido, me disse elle. Quem sabe se

um dia poderei restituir-tc o dinheiro, que agora
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dizer que quem as proferio é catholico unicamen-

te porque herdou csta religião de seus pacs 'P Ha

nisto exclusão de toda a ideia de consciencia. c

dc convicção 'P

Pedimos ao Bem Publico que responda leal-

monte.

No sentido em que o sr. deputado disse ser

'catholico por herança dc seus I›acs,('e-L› tambem o

contemporanco, somol-o nós, todos o são. Quem

nasce n'uma religião e bebe com o leite o amor

das crenças religiosas dc seus pais, julga natural-

mente que cllas são as melhores e as mais sun-

tas, e não se aparta das suas doutrinas sem que

um grande impulso filho d'uma inspiração celes-

te e irresestivcl impcrc sobre a sua alma.

Nós todos nascemos na religião catliolica; ti-

vemos a fortuna de nascer no gremio (Festa rcli-

giào, a mais pura e mais sublime. das religiões;

mas se ao contrario houveramos nascido entre os

scctarios de Luthcro ou Calvino,qual seria a nos-

sa opinião áccrca das doutrinas da cgrcja de R0-

ma, em quanto Deus não se dignasse tocar o nos-

so coração com um raio da sua graça ? E, incon-

testavcl que não haveria para nós religião nem

mais santa, nem mais clara, nem mais justa do

que a herdada de nossos paes.

E noto o Bem Publico que, sc existe boa fé

ncsaa convicção, e se o erro é ñlho da cegueira

do espirito e não da obstinaçüo, scgundoa doutri-

na catholica, não podem scr julgados fora da via

(lc salvação os que presevcram ncllc. E note mais

o contemporanco a repugnancia instinctiva que em

todos os paizcs e cm todas as religiões existe a.

respeito dos que rcnegam a religião do seus paes.

Donde pode pois derivar-sc a concluzão a que

o Bem ,Publico pcrtendechcgar 'E (Ha-de convir-

se (conclua o mesmo jornal) que elle (o sr. José

Estevão) não segue religião nenhuma, e que só-

mente conserva a marca de catholico da mesma

forma que os cavallos conservam a marca da ma-

nada cm que foram criados»

Como é que umjornal serio da logar nas suas

columnas a uma semelhante Comparação, é que

nós não sabcm'os. Se o Bem Publico a ouvisse a.

um seu adversario,talvcz a condcnmasse como in-

polida e indigna daimprensa. E tinha rasão; por

que é por estes descuidos encontrados nos jornacs

series, e d'ahi imitados pelos garrulos do jornalis-

mo, que a instituição se dcsvirtua c pollue.

Vamos á outra parte do discurso do deputa-

do por Aveiro, que é tomada para thcma das di-

sertagões escrupulosas dos mesmas pcriodicos.

Transcrevendo um periodo do mesmo dicur-

so, pretende-sc encontrar uma heresia na defe-

sa dos direitos paternaes tão eloquentcmcntc fei-

ta pelo sr. José Estevão. Querem ellos que o pac

não possa oppor a resistencia da sua ati'eição ás

artciras insinuaçõcs, d'aquclles que., embora, tal-

vez, com fim piedoso, tentam arrebatar-ihe os fru-

ctos extremosos do seu amor.

 

me emprestas? Quão doloroso me é pensar que

tive uma fortuna, e que posso achar-me uma ma-

nhã sem ter com que almoçar!

Continuou batendo o pé:

_E o que é sobre tudo horrivel é pensar que

amo uma pobre rapariga, e que, se quiser conti-

nuar a ser um homem honrado, hei-de forçosa-

mente abandonal-a, o deixal-a prostituir-se para,

que não morra dc fome. Pobre menina! Ella não

pedia mais que o necessario para viver simples e

modestamente. . . Quem sabe a que circumstan-

cias vao ser reduzida!

Mas a um gesto meu Antonino acrescentou:

~Ainda uma vez, agradecido; vou levar-

lhe estes vinte e cinco francosc dizer-lhe que pro-

cure trabalho!

-Logo que vistes que não arranjavas o lo-

gar, que te haviam promcttido, porque não tc di-

rigistes a outras pessoas ?

_Assim iiz: uns esqueceram-mo, outros fô-

ram (Postes amigos, do que fala Ovídio, quo sc

vão com a fortuna. lÍm chefe dc repartição no

ministerio esteve quasí a conceder-mc a sua pro-

tecção; porem encontrou-me com Hermínio, c co-

meçou a dizer por toda a parte que eu era um

devasso, por quem uma pessoa de bem não devia

interessar-se. Alvista d'isto descoroçoei. Continu-

ci a viver sem saber como viveria. . . Fechei os

olhos, e arroici-me ao abysmo. .

-Tornarci a ver-te antes de partircs ?

_Não está. má, a pergunta! . Hoje mesmo

vou fazer uma visita ao coronel, meu conhecido,

c :hnanhã irei participar-te o resultado.

i' Conf in vía- a)



Quem escreve artigos nâo cenhecerá

a adeicção aternal? N80 terá nunca sentido a j

sçlo crudelissima entre o

ente quando essa_ separação

as mais caras esperanças de'

violencia duma se

e e o filho, cspeci

ii; ari-chata todas

seu coração ?

Parece' que não. Estabelecer uma lucta' ser

crilcga entre o amor paternal e o amor de

(como se podesse haver !neta entre dms sentimos-f

tos que se derivam um do este) só pode ter lu-

gar onde se diz que aquelle que exalta a anoto-

ridadêfâcom'que o pac impede sua filha, em nome

dos seus direi-tos sagrados, de 0 abandonar no_ ulti-

mo quartel da vida, «quer resuscitar o direito

pagão de Sparta e Roma decretando' que a vonta-

de eo Mwsüopropriedade (lo-poetis-

Te paciencia o Bem Publico; doem-nos 0

coração quando ouvimos expor estas doutrinas,que

abolem todos os direitos da auctoridade peter-nal

em nome de .uma religião ue, se as approvára,

não seria de certo a do til o d'Aquelle que con-

signon na sua lei o preceito da¡ obediencia filial.

A austeridade' ' 'ternal deriva-se da propria

geração dos filhos: esde que Deus estabeleceu a

fecundidade estabeleceu logo a submissâodihal.

c Crescei e multiplicac, povoac .a terra e sujcitae-

a. ao vosso dominio, › disse Elle no Genesis. E

prescrevendo aos s os deveres do. educaçãoe

conservação dos til os, impoz logo a estes a obri-

gaçâo de os respeitar o obedecer-lhes. D'çutro

modo como poderia. conceber-se uma auctondade

ue resumiria só deveres sem direitos, e donde po-

dia inferir-se que o pac tinha obrigação de criar

e educar os seus filhos, mas que estes apenas po-

dessem prescindir da protecção paterna, tinham

immediatamente o direito_ de abandonal-a, como

a. ave que, apenas emplumadn, abandono o ninho

em que-nasceu e rcnega os carinhos dos que a

criaram? l.

Não queremos discutir com o rcdactor do

Bem Publico a maior ou menor extensão dos di-

reitos paternaes. Suppomos-lhe muito bom senso

c intelligencia para se aventurar a negal-os. Mas

ha de convir comnosco que a suas theorias es-

tão neste ponto, mais proximas das de Jurieu

e dos philosophos da mesma escola, que as do sr.

José Estevão dos erros propagados em Sparta e

Roma.

Kappa demonstrativo do numero e lmportancla da correspondencia que serecebeu nesta direcção em todo o anno economico de 1860 - 1861; a saber:

PROCEDENCIAS

Do reino e mas adjacentes.

Da Hespanha

D'além dos Pyreneos

Das Províncias Ultramarinas

Estrangeira vinda em navios particulares .

D'Inglaterm em paquetes

Do Mediterranea em ditos .

Do Brazil pelos ditos transatlanticos .

No mesmo anne economico de 1860- 1861 passaram-se nesta direcção 535 vales do seguro na importancia de rs. 5:5235205. ,

E o contemporaneo tuto *seu isto A

para disfarçar o meu se

veio com a comparam da- abandona

seu pae r um pecconunom'idesn'egramente'do

coração. ue quercrõ'porêm provar com isso ?~

Que o pac não póde,_tambesín nessas circumstan-

cias impedir que sucrñllia cabendono?

Note o contemporaneo a ação doou? v

ctoridade paternal para' impedir a de aban-

donar a velhice de seu' pac 'é singular-mente age

gravada. por essa comparação. Pedimos-lhe since-

ramento para que a retire, por que nâoalpodc se-

não dar um mau sentido as intenções , iris nas»

peitaveis, do jornal.

Temos dado já demasiada. extensão a este

angoyposooqusapemesemrespendidots-

duas unicos objecções que tem feito elevar ao

altos brados nos arraiae's tio-certa pareialidade

politica, e, alcunhar de heterodoxo o memoravel

discurso da sessão do dia 9 de julho.

Resta-nos ainda. perguntar aonde esteve a li-

bcrtinagem daeamara que e gpploudia,.visto que u meu; e depois d.

o Bem Publico nos aoóimá'dei denunciantes por

que dissemos que o seu artigo ainsultára. O Dis-

tricto de Aveiro, que não quer declarar-se protes-

tante e ue se presa de catholico, pergunta ao

.Bem Pudlico, que diz ter como rigoroso dever a

defeza dos'principios religiosos,se libertino não

é um insulto?

Creio o contemporaneo que não desejamos

estender demasiado esta polemica, que tem uma

côr pessoal, que nos não agrada. Não iriamos

mesmo tão lon e, se não nos revoltára a má. fé

com que por aãi se anda a explorar este assum-

pto como expediente politico, para guerrear ho-

mens que não teem na sua vida nem os erros re-

ligiosos nem as nodoas moraes que mancham as

reputaçõcs dos que os accusam. Não faremos ao

Bem Publico a injustiça de o incluir neste nume-

ro, por que acreditamos na lealdade das suas

convicções, mas confesso elle que as proporções

que tem dado a estas analyses alguns (não dire-

mos'dos seus correligionarios,porque não sabemos

bem em que campo militam) mas dos que pare-

ce adoptarem amesma divisa, são demasiado latas

para o fim que dizem ter unicamente em vista.

Em concluzão: um orador politico não ode

ser nem um mestre de casos nem um theo ogo.

     

   

Eneas-ar as mapalavras pelo lado religioso qua»

do ellos não' mi'ram senão a. nm alvo politico, é

sophismal-as. Prescindam de subtilesase argucias

inapropriast assumptc, ohaode convir, posto de

parte todo o espirito partidario,que as censuras foi--

tas ao discursos que nos referimos slo desloca-

dos ea pouco leaes. Discordeni, combatam, ¡nes-

mo,«se querem, as suas ideias, ¡nasrupeitem as

intenções de quem o pronunciou. E' esse 0 dever

e o direito de todos. 2 ›

A. r.

_-------

TRABALHOS PARLAMENTARES

Na sessão da dia 29 de julho continuou a

'discussao do orçamento do ministerio das obras

publims.

Capitulo 8.°--Estabelecimentos de instrucção

#80:6295400.

Depois d'algumas observações do sr. J. M.

d'Abreu e Mendes Leal, que mandaram propos-

i algumas explicações

do sr. ministro das obras publicas, foi approvado

o capitulo indo á commissão tanto as propostas

já apresentadas, como as d'outros srs. deputados,

que ainda as mandavam para a mess..

Capitulo 9.°-Pinhaes.e matas nacionaes-

62:8455000 rs.

Depois d'algumas observações do sr. José

Estevão, que mandou para a mesa duas propos-

tas a este capitulo ficou o resto da discussão para

a sessão nocturna do mesmo dia, na qual tiveram

a palavra_ sobre este ca itulo os srs. Antonio de

Serpa, e ministro das o ras publicas, e a reque-

rimento do sr. Manoel Firmino julgou-sc a materia

discutida, sendo o capitulo approvado, e indo á

commissâo as propostas.

Capitulo 10.°-Correio geral-3104475150

reis.

Depois d'algumas observações dos srs. Pinto

d'Almeida, Pinto d'Araujo e ministro das obras

publicas, foi approvado o capitulo, indo á. com-

missão differentes propostas, que sobre elle foram

apresentadas. t

Capitulo 11 .°--Despezas diversas-162z2876680

reis.

Os srs. Bivar e José Estevão mandaram pa- a 13.° inclusivé.

-_------_

*(1ARnnis

Direcção do Correio d'Aveii-o, em 4 de julho de 1861.

PARTE - OFFICIAL

MINISTERIO Dm NEGOCIOS DA FAZENDA.

Instrucçõcs que fazem parte do decreto da data

de hoje, para execução da carta de lei de 4 de

abril ultimo, publicada no Diario de Lisboa

de 2 do corrente mez, relativas ai remissão

e venda dos fóros, censos e pensões, e á ven-

da dos predios rusticos e urbanos, pertencen-

tes aos conventos de religiosas e mais corpo-

rações a. que a mesma lei se refere.

(Continuação do n.° 11) l

_ § 1.° Os titulos recebidos, os trocados e Os

que secomprarem com aparte_ em dinheiro, serão,

depois de assentados e averbados, entregues pela

sobredita junta a. corporações aque rtencerem,

as quaes passarão o competente recibli.

§ 2.° A junta do credito publico terá em es-

ecial consideração o que dispõe 0 artigo 3.“ da.

ei, a fim de que se facilite e abrevie quanto scr

possa. a entrega dos mesmos titulos ás respectivas

corporações.

Art. 9.° Findo que se'a o preso dcumanno,

marcado no artigo 6.° da' ei, para se poderem re-

querer as remissões dos fóros, censos_ e. pensões,

proceder-se-ha nas diligencias necessarias, a fim

dc que, segundo o disposto n'aquelle artigo, pos-

sa ter logar o annuncio da_ sua. venda, o da dos

respectivos direitos dominicaes, em hasta publica,

pela mesmo, forma e com as mesmas formalidades

com que se procede na venda dos que pertencem

a fazenda nacional.

§ 1.° Para. se lcvaraeü'eito a disposição cons-

tante d'cstc artigo, deverão os delegados do the~

souro, findo o referido praso, remetter logo, pe-

lo. direcção geral dos proprios nacionaes, relações

de todas as remissões requeridas e ainda penden-

tes, declarando n'ellas o nome dos requerentes, os

otros, censos ou pensões que pagam, a designa-

ção dos prazos e a corporação a que pertencem.

§ 2.” Recebidas as ditas relações _se procede-
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rá á organisação das que têem de ser remettidas na competente avaliação, devendo os louvados de-

aos respectivos delegados do thesouro, desígnan- clarar no respectivo auto, não só as confrontações

do os foros, censos e pensões que devem ser ven- e declarações necessarias, pelas quaes se conheçam

didos,por se não ter sollicitadoa sua remissão den-

tro do preso legal, a tim de _se proceder á. sua ava-

liação pela mesma forma já. estabelecida para as

remissões.

§ 3.°As relações oque se refere o§ anteceden-

te, e que o thesonro tem de remetter aos delega-

dos, serão organisadas em vista dos inventerios

originaes, a que ultimamente se procedeu, que

'ra esse fim serão rcmettidos á. direcção geral os

proprios nacionaes, e de quaesquer outros escla-

recimentos que se julguem necessarios.

Art. 10.“ Se os delegados do thesouro, para

a execução do que lhes é- ordenado, earecerem de

algum esclarecimento ou de exame de algum titu-

lo ou livro das corporações, de cujos bens se tra-

ota, os requisitarãoa essa corporação, de aceordo

com a competente authoridade ecclesiastíca, e' do

recebimento do qualquer documento ou livro, pas-

sarão recibo que será resgatado, verificada que

seja a restituição d'esse documento ou livro.

Art. 11.o Os fóros, censos e pensões corren-

tes para venda. depois de avaliados, serão inclui-

dos em listas especiaes publicadas no Diario de

Lisboa e uñixadas nos logares publicos dos respe-

ctivos districtos, concelhos o freguezias.

§ unico. O preço da venda será tambem pa.-

go em titulos de divida fundada pelo valor do mer-

cado, observando-se o que'íica estabelecido no pa-

ragrapho inicial do artigo'6.°, quanto ao modo de

regular o preço dos titulos. Os minimos serão pn-

gos em dinheiro.

Art. 12. Organisar-se-hio' na direcção- geral

dos proprios nacionaes, para_cumprimento do ar-

tigo 6.“ da precitada lei, e pela mesma fôr-maes-

tabelecida no § 3.” do artigo 9.° d'estas instru-

cções, relações dos predios em circunstancias de

venda, a fim de serem remettidas aos respectivos

delegados do thcsouro para mandarem precedcr

as partes de que os mesmos predios se compõem,

mas qual é a renda que d'clles se paga, e aquel-

la que poderão produzir.

' § 1.° Os ditos predios serão tambem inclui-

dos em listas especiaes, publicadas no Diario do

Lisboa, e atiixadas nos logares publicos dos res-

pectivos districtos, concelhos e freguezias.

§ 2.° Os predios avaliados em 5005000 réis

e d'ahi para cima, serão arrematados no thesouro,

e os de inferior avaliação sêl-o-hao nas cabeças

dos respectivos districtos, menos os do districto

de Lisboa, qualquer que seja a sua avaliação.

§ 3.“ O preço das arrematações será pago

dentro do preso de quinze dias, contados d'uquel-

le em que se fizer a arremataçâo.

Art. 13. Os rcmidores e arrematantes que ii-

zcrem'remissõcs e arrematações nos distrietos po-

dem, na conformidade do que se acha estabeleci-

do para o pagamento do reço das remissõcs c ar-

rematações dos fóros e lions nacionaes, pagar a

sua importancia na junta do credito publico, pa-

ra 0 que pedirão guia ao respectivo delegado do

thcsouro, que lh'a mandará passar com todos as

declarações necessarias, comprehendendo especi-

almente a designação da corporação a que perten-

ce o. importancia mencionada na mesma. guia. N'es-

te caso o praso para o pagamento será. de trinta

dias. As guias serão apresentadas na direcção ge-

ral dos proprios nacionaes, onde sc lhe darão ou-

tras para poderem entrar com a respectiva impor;

tancia nos cofres da junta do credito publico, que

do seu recebimento passará recibo, para em vis-

ta d'elle se expedir o competente titulo ao arre-

matante ou remidor.

§ unico. As remissões tambem podem ser rc-

queridas e ultimadas no thesouro, seja qual fôr a

sua. importancia, c o distrieto em que o praso fôr

situado, comtanto que assim o declarem os reque-

ortcadoa chistsd. Sclludos Porteados chistad.

 

ra a mm. postas a este capitulo, as quacs, as-

sim como outras que foram apresentadas depois

de discutida a materia e approvado o capitulo,

foram a comissão. ' -

E terminou a discusle do orçamento do mi-

nisterio das obras publicas.

Na sessão do dia 80 discutiu-sc a tabella da

despesa extraordinari'a dos did'erentes ministerios

na importancia de-lk'1085839 rs.

A 'Foi logo a provada.

Foi envia a. s commissão de fazenda uma

pro sta do sr. Chamiço para a suppress'áo da.

ver a. de-62000ã000 rs. destinados á despesa

de provas, arrolamentos, varejos no capitulo 11,

art. M-dcspezas geraes do ministerio das obras

publicas. '

Passou-se á discussao do mappa da receita.

Art. 1.°-Impostos dh*cctos~3:998:310534-i

rs.-Approvado.

Art. 2.“-Alfandcgas c impostas indirectos-

7:18215793 reis.

Depois d'alguma discussio foi approvado in-

do á. commissão as propostas que foram manda-

das para amesa antes e depois de fechada a dis-

cussão.

Art. 3.°-Proprios nacionacs e rendimentos

diversos-1 :670:341§606 rs.

Os srs. Aragão, A. de Serpa e Bivar man-

daram para a mesa propOstas a este artigo, e dc-

pois d'algumas explicações foi approvado o arti-

go, indo s commissiio as propostas:

Art. 4.°-Dcducçõcs de despesa-450:?475664

reis.

Foi approvado, indo ú. commissão uma pro-

posta do sr. Coelho de Carvalho.

Passou-se qi lei da receita.

Para os encargos de divida interna.

Consígnação pela alfandega grande de Lis-

boa _363:0005000 rs.

Consignaçào pela alfandega do Porto, reis

9480005000 rs. '

Seguidamcnte entraram em discussão e fo-

ram approvados os art.“ 1.°, 2.°'e 3.° doprojccto

de lei de receita; sobre o art.” 4.° houveram ob-

servações, sendo a final approvudo.

Tambem 0 foram em seguida os artigos õ °

MANUSCRIPTOS IMPORTANCIAS

Em selles

12 1:3005705 1015265

95790

25$660

45100

205460

15s010

5000

1205760

_2-985305

 

rentes nos requerimentos em que os solicita-

rem

Art. 14. A importancia do preço das arre-

matações e remissõcs cñ'cctuadas no thesouro, se-

rá tambem entregue na referida junta., cm vista

de guias especiaes passadas na direcção geral dos

proprios nacionaes, onde os arrematantes e remi-

dores apresentarão os competentes rcciboa, para

sc lhes poderem passar os titulos das arrcmataçõcs

ou rcmissões.

 

erorsn m. mera OFFICIAL D0 Duma DE

LIsnoA N.“ 166 DE 27 DF. JULHO.

MINISTERIO DO REINO

Despacho que teve logar por decreto do cor-

rente mez jubilando o professor dc ensino prima~

rio Antonio de S. José Pires Durão.

MINISTERIO DOS NEGOCIOS ECCLESIASTICOS

E DEJL'STIÇA

Portaria. mandando abrir novo concurso para

o provimento da. igreja parocliial de Nessa So-

nhora dos Anjos de Escalbz'm, no bispado de Pi-

nhel, MINISTERIO DA FAZENDA

Annuncio de qu'c no dia :3 dc'sctcmbro pro-

ximo futuro se hão-de arrematar, perante o go-

vernador civil do districto dc Lisboa, fóros incor-

porados na fazendo. nacional.

MINISTERIO DAS omms PUBLICAS, COMMERCIO E

INDUSTRIA.

Portaria declarando urgente e de utilidade

publica a expropriação de parte d'uma proprieda-

de sita no istricto de Aveiro, concelho de Es-

tarreja, e pertencente ao passal do prior de

Martinho de Salreu , para a execução das obras

do caminho de ferro. (C'ontinúu).

_~_____.___.___.__._.

CORRESPONDENClAS

Sr. redactor.

Loureiro 14 de julho de 1861.

Em o n.° 150 do jornal o Nacional, do Por-

to, publicado cm 6 do corrente, continua 0 sr. 



_de- Sama Christipa, do Couto, concelho de

- Santo V, as queixas contra o sr. Mi-

* ›' 'el 'Joaquim Gomes Cardoso, vigario geral da

hum do Perto. E principia por historiar a sua

propria vida ; e o ;facto criminoso, que pondo no

juizo ecclesiastico daquella cidade. _ _

_Da sua_ biographia vê-so, que o sr. reitor foi

,' ' _ no real collegio de Nossa Senhora

da &ag-a, no Porto_ ; e_ que de lá. se ordonára até

A receba- siibdiacono; Que já ensinára latim e lati-

' nidade, no Corpo da Guarda: que fôra a varios

concursos ; e que iicára preterido por analphabe-

_ 163-0” que é um mocetão, e, soccor-

° ride doom, -parocho em 1856 etc.

A ' A 0 seu crime consiste no seguinte periodo,

'V que fielmente, da; correspondencia a que

'- ›. 'nie reporte; assignada por elle dito senhor rei-

'-' (Em 1860, estando no Porto, ara um con-

t“ curso, fui apresentado a uma sen ora, chama-

'c da D. A. M. T. , brasileira de nascimento.

c Esta senhora estava, como está, muito do-

e ente. ' Os medicos aconselharam-na a tomar

l ares na aldêa.

c Oñ'ereci-lhe a minha casa ; que, apesar de

duvidas, acceitou.

, c Tinha, e tem esta senhora, duas filhas me-

¡ notes. Era-lhes mister mestres. Encarreguei-

("iniciou d'cnsi'nar as cenas o portuguez, o

'c fmz, e a geograp 'a; e o Paiva, de Lan-

t'dim', o piano. Com a condição, porém, que a

!referida senhora me daria de comer e beber,-

5'_ lavada, e Wida; e criado pará me

.s 'mit -

(As'qualidsdes moraes da exm.a senhora D.

'c A111. T., essas são conhecidas de toda a gen-

't te'.,- Confessava-se todos os mczes:-ia a

_ c mim todos os dias: -e exercia a virtude da

t' caridade no ultimo ponto etc. etc. etc.

l l l l
n I I o

_ c Añligia-se, ao ultimo ponto, quando sabia

I I' 'ri-qeu seu credito era offcndido.

'“' @Passaram-se um par de mezes em pleno

' "Q-,Nic copio mais nada da correspondencia rc-

' l @cidadania college de Santa Christina, porque

' ' estou assaltado, c mordido

in I. . . . . .

A . . grande , c singular a

› « m gosava com a cxm! senhora
p .

felicidade, que o

D. A.

v › _ XLT? brasileira de nascimento=em sua casou!!!

:r "'“v'óh'ipadre'l - Vós eshuvcis no céu! Como

' * ' “Pinos surriam os dias na vossa residencia

l- Cama: - comer, e beber : roupa

, ' ehrunida: e criado para fora. . . as pc-

w 'O quensa para vos divertircm com o piano: - a

Wmlis para vos acompanhar ú. missa todos

' r ls s '- o _

. v .Vósmndsveis

. 111 - Os hospedes, em these, sempre occasionnm

I l' avqncm os tem: -- a vós collega, dão

w m, porque a mocidade corre, o'suspira: -e os

um“ ;mean/nm!

' A '› Muito deveis a quem vos apresentou no Por-

”. _ virtuosa filha do novo mundo! _

M 'E *hiuito mal vos fez quem perturbou tão

“mu-:Vivaldi

* V_ Sé'sepassamm um par dc mezcs em pleno

l (l) diz'ies vós= cheio de mag-nas, e de rar

ll

Esse alguem, eivado do tetrico veneno 'da

dovosso viver, c da. vossa fortuna, dêu vol-

ta? ' inferno, e fez surgir essa carta anonyma,

Wpareceu nas mãos do sr. vigario geral. _

›'› › deste sr., que, como eu, não tem encontra-

üd'isso, não menos invejoso, fez guerra a vossa

ventura com a religião do Calvario. E como que

se-opponha á felicidade sobre a terra; ou ás

   

w

sempre em um marc. magnum

. Nunca eu vi homem tão fe-

  

 

,. ' | ,A geogra hicas que vós seminaveis em casa,

' ' main icancia inexoravel , que alcunhou

_o ' ' ,hospedasdc prostitutas: a vossa casa de

g.. V o mà; pausas a'vossa dona, tão santa, e cheia

5, I 'u l es,_ de impestôra_ desnaturada, e d'uma

,s ' ez' _ requintado, que chegou amctter as

¡_ '. dotlobo. A

__ . - ::porque'niio vê. osr. Miguel Joaquim o

s ' n * lanutra banda? Para que envcncna a

'É innocente, e caritativa clagsenhora D. A.:

. _eo _ , embora grutesco , e nada cavalhei-

' nimllumutivo, farto, e mimpso do 'ex menino

mjdoqreal collegio de Nossa Senhora da

?51W que ultra .area, sr. Miguel Joaquim, a

* A ' . _Ípta ( o foro ccclesiastico 'P

o o-facto accnsado, isto é, -o viver em

›..~«,. -Ldaquelle ex mcnino-orpham, com

.l. 1 '. A., _e filhas desta, é ponto dogmar

ou de materia , e fôrma dc Sa-

,VV ' c ~ p

de cujas transgressoes so_ o foro cc-

, assim modelado, como está, pódc, c

' 'i _spois da portaria de 21 de mar-

   

 

   

' Í¡ l?“
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Ó

r wrguoz, ciincntado no sangue

,dos ?achecos, e dos Gravi-

' '« ' constitucional, ainda não\foi der-

l _ _magos d'importancia sentam-se os

.va-_,gudwmiigos da dinastia, enceta-

I l e O[e _ '- de amdosa memoria; accuth-

El* . 'ue não desappareçam de sobre

S'. ' ' f o_ V j headache do feudalismo;

'* ' ' realeza velha, que, ferida mortal-

¡5' 7 Wide) foi dar a casca a Evo-

na meio¡ .de toques fúnebres ,de caixas

V e " leisde Deus, e das

› mais caridade ( não

de dessel);.- não sejaes os primeiros

Ir. _ osccclosiastieos desmo-

l'. ' s alibcrdade sómente de-

pois dc «os haverdes expoliado de seus bens c ri- ds' cabeça do districto ns auctoridades dormem '

(1118235 .

clesiastiea do Porto ? -Pois bem l-Tirai-o; mas

d'outro modo, que não seja aventurando prerog'a-

tivas, que as leis d'agora vos não consomem.

Só quando o sr. parocho de Santa Christina

exorbitasse no exercicio das suas ordens, é que '

poderia ser acoimado pela justiça ecclesiastica.

Mas pela mora suspeita de que possa peccar com

as hospedas que tem em casa, é demasiada irreli-

gião nos ministros darcligião verdadeira: é falta

de logica, em quem a devia ter de jure. E' carre-

gar-se d'odioso um tribunal, que a religião san-

ctissima instituira para salvar peccadores : -

religião tão sôlta de preconceitos, que o Marty¡-

della, no alto 'do estandarte 'da nossa redcmpçào,

pediu ao Eterno Pac, que perdoasse aos algozes

da sua Divina Pessoa: Peter domina illis.

Não se receie que os crimes dos eeclesiasti-

cos fiquem impunes. 0 podêr secular é d'uma

esphera de grande alcance, e á. sua optica não

poderiam escapar as preleeções brasileiras do sr.

Sancta Christina; se eifectivamente nellas houve-

ra crime. Nós não somos da Italia, mas por estas

feições da nossa terra, aferimos a razão, que os

romanos tem, para estarem cançados de soErer

o seu governo ecclesiastice , que poderia subsis-

tir desassombradamente se não se houvera tor-

nado aborrecido dem demasia. '

D. V. etc.

Francisco Joaquim da. Costa.

m

CHRONICA DISTRICTAL

Eixo 7 d'agosto de 1861.

(Do nosso correspondente)

Encetci o chronica de Eixo relatando um fa

cto, aqui acontecido; avaliando a justiça e' inten

ções com que foi praticado,c mostrando como tu .

do estava de acordo como caracter dos que nelle

figuram; tudo isto fiz com a moderação, que pu-

de, não me esquecendo do programma deste jor-

nal.

Não tive a minima intenção de deprimir os

meus patricios, mas somente opôr-me ainjustiças

praticadas por motivos eleitoraes.

E com eñ'eito obtive o resultado; pois que o

zellador desistiu dc que as mulctas fossem julga-

das pelo juiz, e não continuou a pedil-as; porem

quem senti-u foram o tal doutor e regcdor, r-se-

gundo se vê de suas correspondencias publiCadas

no Districto de Aveiro de hontem dizendo ser

uma defesa ao seu nome ultrajado. Sentiram e não

udinira';- as verdades incommodam tanto mais,

quanto os meios de as sophismar são mais impo-

tentcs. o

Em quanto ao sr. Joaquim Saldanha cum

pre-nos fazer ver, que tendo elle sido atacado pc-

lo sr. João Delgado com onomc dc ladrão, e isto

deantc de mais de cem pessoas, torceu-se' do rai-

va c nem uma palavra disse; e agora, esquecido

disto, atreve-se a falar em latidos e calumnias !l

O sr. Joaquim Saldanha desta vez desmere-

ccu o titqu de doutor com que o honram, e veio

provar que a sua intelligencia e conhecimentos

não são como se pci-suado, mas sim cómo eu in-

diquei. E' o que se deduz da sua corresponden-

cia. '

Senhor Joaquim Saldanha leia a minha cor-

respondencia c verá que eudissc, que osonhorin-

tcrveio no pedido das multas, e não_ na aprchen-

são do gado, como o sr. traiçoeiramente dia-Não

falte a verdade. Cum re-me em abono d'esta acres-

centar, que este scnlior disse quando tractava do

pagamento das multas testes não pagam nada,

aquelles tudo-quero ver se o Manoel Marques,

a pedido de quem ellos votaram na ellcição, lhes

vale' agora»

Senhor Joaquim Saldanha setem provas que

mostrem que fui calumniador, publique-as pela

imprensa, ou chame-me aos tribunacs, que eu lhe

direi o meu nome; -querer escapar-sc porque a

_ correspondencia não esta assignada, isso é que-

rer lançar poeira aos olhos do publico, mas que

só o cega a si proprio. _

Seria isto bastante, mas garra melhor ajus-

tarmos a accusação rcpito-' senhor Joaquim

Saldanha é o homem mais vingativo .de Eixo. A

sua probidade foi atacada em publico sem ellc se

desaii'routar. '

Quando auctoridade,algumas vezes caleou a

lei aos pés.

Lembro-lhe os conselhos que dava, para to-

marem o monte, quando era membro da camara;

lembro-lhe aquclla condcmnação do José Sabino,

em que jurundo as testemunhas, que a postura

da camara não podiaaplicar-se ás duas vaccas do

dito Sabino- elle respondeu ajurcm o que quize-

rem, eu é que governo» cpara exercer a sua vin-

gança aplicou-lhe a multa por uma vacca só al-

lcgando favor cm não conde-amar a outra!

Em summa fique certo de que, no caso de

querer, lhe havemos de descobrir todas as ulce-

ras, que com tanto cuidado occulta, e deixei-o a

escorrer sangue. '

Em quanto ao sr. Francisco Saldanha rege-

dor de Eixo accusei-o de mandar os cabos Helio-

doro Gomes e Manoel Loureiro lerta acompa--

nhar o zellador a pedir mulctas, que ainda não

estavam julgadas pelo juiz eleito, _e este senhor

responde «cumpri a lei quando mandei os cabos

acompanhar o zellador na aprehensão do gado»

Então, é ou não é parvalheira ? Olhem que res-

posta' Ficou-lhe o juiso a arder l

Senhor regedor conheço, que a-maior parte ,

dos seusactos illegacs dc andem da falta, que to-

dos lhe reconhecem, e pc a qual continuam ajul-

gal-o parvalheira. Assim querendo pou al-o,I acon-

selho-o a que se dcixc.dc correspon cncias,-po-

r“em se não quizer eu ainda fico :ls ordens.

Em qua-nto tudo isto se passa nas fregneziás,

  

um sonmo profundo e reparador dos cansaços elei-

E' o dinheiro o que vós quereis, justiça ec-. toraes 1 l

*t*
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NOTICIÁRIO
g_-

Policia ¡licenca-Nada sabemos de re-

gulamentos de policia sanitaria, nem do art. 249

n.“ III do Codigo administrativo, nem mesmo do

decreto com força de lei de 3 de Janeiro de' 1837

que elevou os administradores dos concelhos á ca-

thegoria de subdelegados natos do conselho de

saude.

Julgavamos, (tal era a nossa ignorancia) que

toda esta 'bateria de leis marcavam no caso sugeito

as atribuições dos administradores da quelles con-

celhos, que não fossem sede de governos civis,

porque nestes pertenciam todas estas funcções ao

elegado de saude.

Em Aveiro, cremos nós, qucha um, mas,

verdade seja, que é como se o não ouvera, porque

vive e tem vivido sempre a 9 leguas dc distan-

cia, da séde do governo civil; e ó. cinco ou mais

annos que aqui o não vimos nem de visita. E' um

escandalo com grave prejuizo do serviço publico

masque provavelmente alguma disposição de lei

hade auctorizar.

Para nós bastarnos a confirmação da nossa

accuzação de que não ha em Aveiro policia mc-

dica, e ficamos sabendo as razões da existencia

deste facto.

O administrador e. empregados da adminis-

tração não odem velar por isto pela exiguidadc

vedào-lhe esta policia essas muitas leis citadas; o

delegado de saude como não póde estar aqui eem

Arouca ao mesmo tempo é-lhc impossivel cumprir

ou fazer cumprir essas leis e regulamentos os

quaes foram feitos para todo o paiz menos para

Aveiro.

Que podemos concluir de tudo isto?Que con-

tinuem a vender tudo o que essas leis e regula-

mentos prohibem que sc venda, e aquillo que de

facto se não vende n'uma terra mcdianamente po-

liciada. .

Isto em quanto a po icia medica.

Mas o chiciro dos carros por alta noute?Mas

esses animacs que vagueam pelas ruas c praças

da cidade? Mas essa variedade dc medidas na

praça d”.^.veiro? Mas esse constante roubo nos

pczos dos açougucs? Mas essa pessimo. qualida-

de de carne que ahi se vende!

Agora será. um nunca acabar d'art.” do Cod.

Adm; regulamentos policiaes, posturas municipaes

accordãos do conselho de Districto e até do dlEs-

tado a provarcm que toda esta magna catcrva de

leis administrativas, veda esta policia aos empre-

gados municipacs c administrativos e que podem

e devem continuar todos esses incominodos abu-

sos, c roubos .que equiparam Aveiro a aldêa. me-

nos policiada.

Parece-nos que a camara tranzacta alguma

cousa fêz em quanto aos pczos dos açougucs, es-

tabelecendo o rcpczo,c até havíamos de jurar que

foi isto approvado pelo Conselho de Districto, e

para que añscalização neste importante ramo fos-

sc mais facil obrigava. os caruiceiros a só corta-

rem a carne c venderem-na nos talhos publicos.

Mas os carnicciros preferiam pagar a renda

dos talhos e darem-na em suas cazas, e nunca.

vimos o tal repczo, nem executadas outras pro-

videncias que a camara do biennio passado ado-

ptou neste objecto e que sc fossem cumpridas não

comcriamos'cm logar de carne de boi sabe Dcos

o que, 'nem seríamos constantemente roubados no

pezo da carne.

Isto são cousas pequenas que ou não mere-

cem resposta ou responde-sc que estamos aposen-

tados cni uma conezia ou beneficio simples que

não cxercemos e que estamos a cscarnecer quem

tem ordenados pequenos, intrigamos, conilagra-

mos tudo etc. l Il

Severldade clcrlcal.-Dizia um perio-

dico da capital que a commissão de italianos que

ali se organisára paraprcstar as ultimas honras

á. memoria. do conde do Cavour, não podera ain-

da encontrar um sacerdote que se prestasse a re-

zar uma missa por sua alma, e que chegara mes-

mo a recorrer a s. em.“ o cardeal patriarcha,

sem obter ainda resultado I

Não sabemos se ever-dade; se é, deplorâmos

esta severidade com ascinzas de um finado illus-

tre. Parece-nos que o clero portuguez não incor-

reria n'as iras do Senhor Deus de Misericordia

por ter dirigido preces pela alma de um catholi-

co, que,se commettcu erros durante a vida, mor-

reu como christão.

Cremos que o conde de Cavour não precisa

d'essas precas para lhe serem pcrdoados os seus

pcccados, mas se precisa não será uma tremenda

responsabilidade para quem o priva d'esse modo

da posse da. Celestial ventura '?

No entretanto, olhando a. cousa por outro

lado, bom ê que a disciplina ccclcsiastica tão re-

laxado. entre o clero da capital, seia neste ponto

posta em todo o rigor, para o ser em alguma

cousa.

nistlncções aeademlcas.-As facul-

dades de medicina c philosophia. na Universida-

de de Coimbra, votaram em congregações do mez

proximo passado os seguintes premios e distinc-

çõcs aos alumnos abaixo mencionados.

*ACULÓADE DE MEDICINA

1859-1860

4.° anna

Partidos por ordem da matricula.

_, _Manoel José da Silva Pereira, da Cumicira,

districto de Villa Real. -

Fernando Augusto de Andrade Pimentel e

Mello, de Penacova. .

de seus or enados; aos empregados municipaes_

  

Philippe do Quental, da ilha de S. Miguel

José Carlos Lopes Junior, do Porto.

Ahtoniô Fortunato Vieira da Cunha Meinl

les, de Penafiel.

Manoel Maria da Rosa, da ilha do Pico.

Premios pela mesma ordem.

Julio Cesar de Faria Grâça, de Villa d

Conde. '

Adolpho Bernardo Frolick Lakmyer , d::

Lisboa.

Accessz'ts pela mean ordem.

Fortunato Vieira das Neves, d'Ovoa, distri-

cto de Vizcu. -

Antonio Nunes da Rocha., de Framinhal ,

districto de Villa Real.

Alvaro Vaz Cardoso do Amaral, de Fataun-

ços, districto de Vizeu.

~ José Maria Avelino de Amorim, de Villar¡-

nho das Cottas, districto de Villa Real.

1860-4861. '

Não se deram distincções academieas no õ.“

anno e ficaram para se distribuir em outubro as

do 4.°, 3,“ o 2.° annos.

FACULDADE DE PHILOSOPIIIA.

' 1859-1860.

1.° anna.

Premiq.-Antonio de Avelar Severino, filho

de Manoel Severino de Avelar, do Fayal.

1.° Accessit-Manoel Aprygio de Carvalho

Severino de Avelar, filho de Manoel Severino de

Avelar, da ilha. do Fayal.

2.° Amarga-«Pedro Augusto de Carvalho,

filho do barão de Chancelleiros, dc Lisboa.

1860-1861

2.° anna

Premio-Antonio de Avelar Severino, do

Fayal.

1.° Accessít-Antonio Mendes Lages, filho

d'outro, dc Loriga, districto de Coimbra.

2.° Accessit-Simão Coelho Ferreira, filho

de João Ferreira Carreira, dc Unsanto, districto

de Vizeu.

3.° Accessit-Joiio Candido de Moraes, filho

de Candido José de Moraes, de Angra do lle-

roisnio .

4.° anna .

_ Cadeira de botaním.

Premio-João Pacheco Alves de Rezende,

filho dc Fernando Alves Maia, de Arrifana, dis-

tricto de Aveiro.

Corveta 1.° dc clezcmbrm-Damos

os parabens a cidade do Porto (diz o Diario Mur-

cantil). Esta cidade, que foi a primeiraalcmbrar

os festejos do 1.° dc dezembro era sem duvida al-

guma a cidade a quem competia defini-lose enca-

minha-los sem quebra da. sua dignidade, c com

aproveitamento geral. N'uma reunião que teve lion-

tem logar entre alguns distinctos cavalheiros da.

Sé se lembrou que a maneira mais conveniente de

solcmnisar tão fausto annivcrsario seria UNICA-

a seguinte:

Offerccer esta cidade asus. magestade el-rei

uma elegante e bem construida. corvcta, feita nos

seus estaleiros, para augmento da nossa marinha

de guerra, aqual se deveria já. dar começo, abrin-

do-se assignaturas ao publico, nos diil'crentes jor-

nacs desta cidade, nas quaes se acceitasse toda e

qualquer quantia para que as classes menos abas-

tadas podesscm partilhar da gloria que resultaria

aos auctores de tão generosa empresa.

Achamos esta lembrança tão util, tão apro-

vcitavcl, e de tanto alcance politico, que só faze-

mos votos porque ella sc realise, e seja nobrcmen-

te imitada e seguida. pelas outras cidades c villas

do reino.

Congratulando-nos, sinceramente, com os au-

thores desta lembrança pedimos-lhes que não af:

frouxem um instante em tão arrojado e patriotico

empenho. ›

0 que fazem a habilidade e a pa-

cicnclal-Na exposição industrial portuense

lia-dc figurar um primoroso quadro representan-

do uma paizagem, que uma illustrc daina dc Vian-

na_ tenciona cxpôrc que pelos matcriacs de que é

composto, ha-de attrair toda a attenção e ser dc-

vidamcnte apreciado. O nosso estimavcl collega da

«Aurora do Limas, da a seguinte noticia a res-

peito de este primor artistico.

«Tivemos occasião do admirar um primoro-

so quadro que exe!ml sur.“D. Carlota Coelho dc

Vasconcellos Porto,d'esta cidade, dama tão distin-

cta pelo nascimento como pelos dotes do coração

e do espirito, concluira depois d'um improho o

esmcrado trabalho, e que tcnciona mandar :i pro-

xima exposição industrial do Porto. O quadro rc-

prescnta uma bella paisagem, cujo desenho é de

imaginação, cm que avultam um castello, uma pon-

te, uma ermida, etc.

«Na execução d'cste trabalho ha sobretudoa

notar os materiaes nlcllc empregados; pois que to-

da a paisagem ó feita de sargaços naturacs e di-

versas cores, da ilha do Fayal, e o castello, pon-

te, etc., são compostos com o :image de troncos

de figueira.

«Cremos que este cxecllcnte quadro será di-

gnamente apreciado na exposição do Porto, onde

não faltará quem admiro e exalte o talento da nos-

sa illustrc e distincta contcrranea.r

Novo Colombo.-Um aragonez, segun-

do conta um jornal hespanhol, pedio ao governo

daquella nação o titulo d'almirante dos ares, co-

mo Custodio Colombo obtivcra o d'alznirantc dos

mares, porpondo-se a descobrir um apparcllio pu-

ra subir ás nuvens.

Parece ue o homem, que se chama Dondon,

vive encerrado em uma casa, onde tem uma altís-

sima chaminé de ferro, que lhe serve para as suas

experiencias. '

Que mais tarde ou mais cedo se virá a des-

cobrir a navegação aeria,o que hoje ainda nos pa-

reCe impossivel, como aos nossos antepassados a-

rcccria a invenção de tantos inventos mnravil 10-
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sos que hoje nos são familiares, se delles houves-

sem noticia, é para nós de fé; agora que seja otal

Dondon que tenha o merito da descoberta isso é

que nós não cremos. . .

Chegada. - Chegou a esta cidade o- sr.

Valentim de Mazade, engenheiro, chefe da 4.“

secção, que vem tomar a direcção dos trabalhos

dos caminhos dc ferro que se achavam conñados

a mr. Lecrenier, que foi mandado recolher cp.-

pital para ser encarregado de uma commissao

mais importante.

Este snr. vem para o ñm especial de effe-

ctuar as expropriaçõcs relativas a esta secção ; e

terminada esta commissão volta a Lisboa, e em

seguida virá fixar aqui a sua residencia para dar

começo aos trabalhos da via fer-rea que devem

eneetar-sc no dia 1.5 do proximo mez de setem-

bro.

Cometa excommungado.-
O Times,

fallando da appariçito do cometa, diz:

«Poucas pessoas acreditam que estes corpos

celestes tenham alguma cousa que ver com as ora-

ções terrestes, e não obstante assim é. Ao appa-

recer o cometa em 1456, que encheu de constcr-

nação a toda a christandade, o papa Calisto III

declarou, que este cor o era alliado dos mahomc-

tanos, e mandouque to os os fieis repetissem aAve-

Maria tres vozes ao dia em logar de duas. Tam-

bem mandou que se tocassem os sinos ao cahir da.

tarde, costume que tem subsistido até hoje nos

paizes catholicos.

A'Ave~Maria accresccntou-se a oração: -Se-

nhor livrai-nos do domonio, do turco e do come-

ta-c uma vez por dia se cxcommungavam estes

tres odiosos personagens. O cometa por tim de-

pois de supportar durante alguns mezes uma err-

communhão diaria e maldições sem conto, mam-

festou symptomas de retirada, e a Europa respi-

rou com mais liberdade quando elle desappareceu

do firmamento»

_M

CORREIO

LISBOA 7 DE AGOSTO.

(Do nosso correspondente.)

.As noticias que nos trouxe o correio estran-

geiro se não são (1711111 grande vulto, nem por isso

deixam dc ter bastante importancia.

O plano adoptado pelo general Cialdini pa-

rece que vae surtindo muito bons resultados. Por

esse plano foram desconcertadas as combinações

dos guerrilhas napolitanos, c já. hoje não lhes se-

rá tão facil a retirada 'para o territorio romano,

não podendo contar tambem com os soccorrosquc

quasi livremente lhes enviavumda séde do gover-

no pontifieio. °

Isto de roubar c matar individuos, assolar e

incendiar povoações inteiras, em nome do altar e

do throno, sempre me pareceu um dos crimes

mais atrozes que se pode commetter. A guerra,

como a intenderam os chouans e os vcndeanos no

tempo da revolução franeeza, tinha uma razão de

ser; mas que o roubo e o assassinato pretendam

levitímar-se com a supposta dcfeza d'um principio

religioso politico, é o que o' direito europeu e a

são. razão dos governos e dos povos não poderá.

reconhecer nunca;

Falla-se em mudança ministerial em Turin,

que já talvez a estas-horas esteja realisada. Attit-

ma-se que saem todos os ministros, com excepção

de Ricasoli, e apontam-se para entrar na nova

combinação Ratazzi e o general La Marmora.

A questão da Hungria está. cada vez mais

complicada, e receia-se pelo desfecho que tera.

Diz-'se que o governo de Vienna está resolvido a

tomar medidas energia-as e que se acha preparado

para futuras eventualidades. Veremos.

Passa como certo que o rei da Prussia virá

ao acampamento de Chalons, c que 'depois o im-

perador dos francezes ira a Bruhl pagar a visita

ao rei Guilherme. O rei da Suecia é esperado a

todo o momento em Paris.

As folhas do reino visiuho dão a estas visi-

tas, bem como ás eonfereneias repetidas que, di-

zem, ter havido entre o imperador Napoleão e a

rainha Christina, uma grande importancia politi-

ca, cujas consequencias esperam. que ainda se ef-

fectuem neste mez d'agosto. Não añirmo, nem

contesta, porque me faltam os dados para poder

emittir um juiso seguro sobre .tão complicadas

combinações. Entretanto, desde que li n'um pam-

phleto iberico que ainda no dia de S. Thiago des-

te anno, já passou, tremularia a bandeira hespa-

nhola nas fortalezas de Portugal, começo a duvi-

dar, e creio que com sobeja razão, da imaginação

invcutiva dos nossos desambiciosos visinhos.

A proposito deste folheto a que me refiro,

de que é auctor o sr. D. Pio Gullon,'appareceu um

excellente artigo no Jornal do Commercio daqui,

e que é attribuido ao sr. Latino Coelho. O tra-

balho do illustre escriptor tem continuar-sebo, e

promette.

Cartas de Pariz com data de 31 do passado

rlcsmentem o boato que ao principio se divulgam

de que o assassino do rei da Prussia não tinha

cumplices. Afiirma-sc agora o contrario. Diz-sc

que Oscar Becker era agente d'uma sociedade po-

litica, que tinha por fim assassinar todos os sobe-

ranos da Europa. Parece que, em consequencia

d'algumas descobertas feitas tem sido presas

em Paris varias pessoas como iniciadas naquelia

sociedade de regicidas, e que ainda se espera mui-

to do processo que a justiça instaurou sobre o

acontecimento de Baden-Baden.

Tivemos aqui na segunda feira uma sessão

na camara. dos pares, semelhante a outras mui-

[IIS de que aquclla casa tem sido testemunha, e

que são uma vergonha para nem as promove.

O sr. marquez de Vall. a fez eavallo de ba-

talha dium artigo que oPortuguez publicara contra

o sr. cardeal patriarcha, e servio-se por esta oc-

casião de termos c frazes improprias d'um fidalgo

   

e d'un¡ homem que se diz liberal, e in '

de serem repetidas n'um senado. Não gosto do

Portugues, lamento sinceramente que ainda na.

nossa imprensa haja um orgão que tanto a en-

vergonha, mas não posso conformar-me quoum

par do reino, criticando a linguagem e os exces-

sos d'uma folha periodica, nze no parlamento d'u-

ma linguagem em tudo semelhante que condem- l

na no jornalista, e caia em excessos indisculpa-

veis. Foi uma sessão perdida, e mais um argu-

mento favoravel para os que pedem a reforma

daquella camara. -

Entra hoje cm discussao na camara dos pa-

res o parecer sobre a preterição do filho primog:

nito do barão de Chancellciros. Neste parecer

o voto contrario , e em separado, do sr. Joaquim

Larcher; creio, porém, que o parecer será appro-

vado, e que tomará assento naquella casa o sr.

Sebastião de Carvalho. Se a sessão acabar a ho-

ras de o poder informar , dar-lhe-hei conta do re-

sultado da discussão. , '

Na sessão de segunda-feiranna casa electiva

foram approvados varios projectos, que tendem a

fazer as seguintes refermas:

l -Fixando em 1005000 rs. por cada cem ki-

logrammas o direito do mel, melaço, e melado

estrangeiro que cnh-ar na alfandega do Fimchal

na ilha da Madeira, pelo tempo de 3 annos desde

a data da promulgação da lei. '

-Limitando no leito do rio Pinhão os dois

concelhos de Alijó c Sabrosa, no que respeita aos

ramos judiciarios, administrativos e ñscacs, como

são oDouro pelo sul, o Tinhela pelo norte eo Tua

por leste.

-› Creando um circulo dcjurados na villa da

Barca.

- Concedendo á misericordia de Figueiró

dos Vinhos a egreja do convento do Carmo da

l

mesma villa, e a camara o resto do edificio. Es-

ta proposta foi approvada depois de algumas sen-

setas considerações dos srs. José' Estevão e Pinto

dc Almeida.

-Obrigando amanifesto e a direitos eguacs

ao que éimportado para consumo da cidade, todo

o vinho fabricado em Lisboa.

- A proposta para a compra do caminho de

ferro do sul foi julgada urgentissima, e remetti-

da logo as commissões dc fazenda e obras pu-

blicas.

Na sessão de hontem discutiu-se o projecto

do lei que auctorisa o governo a applicar s pro-

víncia de Angola no proximo anno economico o

subsidio cxtraordinario de 150 contos de réis. O

projecto pela sua importancia era digno de todos

os cuidados da camara, e a discussão foi digna e

hein'a muito o corpo legislativo, que o approvou,

reconhecendo a necessidade de dar impulso ás nos-

sas possessões de além mar.

A associação patriotica em continuação do

que escrevi nesta correspondencia tem publica-

do o seguinte annuncio:

c No. sala das sesaões da Sociedade Patrioti-

ca e no escriptorio da Democracia está. aberta. uma

inscripç'ão para todos os individuos do partido

liberal que se quizerem filiar naquella sociedade

formando o nucleo do grande partido popular, cujo

programma é sustentar a' nossa liberdade, cuidar

dos melhoramentos moraes e materiaés do paiz, c

conservar a nossa independencia»

Na reunião que o ministerio fez para aaprc-

scntaçâo da proposta para a compra do caminho

de ferro do sul, todos os deputados lhe louvaram

o procedimento. Na da camara alta porém é que

encontrou opposição, mas espera-se que a propos-

ta passe.

Vae sair para Tanger a corvetaavapôr Esta-

phania que, segundo me dizem, leva ao impera-

dor de Marrocos um brinde delicado que lhe faz

el-rei D. Pedro V.

Acaba de publicar-se um folheto anonymo

contra a companhia União Mercantil censurando

o governo pela proposta que apresentou as côrtes

para garantir o emprestimo.“

Eti'ectuou-se hoje o ultimo concerto de mad.

Maihix de Lerard, pianista franceza que não des-

agradou aos amadores, não pelos seus encantos

individuaes que já. se vão esvaecendo, mas pelo

seu desembaraço artistico. Os concertos populares,

diversão grave e delicada, que nloutro paiz mais

muzico duraria eternamente protegida pela. con-

currencia de afinados ouvidos, e bem recheadas

bolsas, vão acabar por falta desse impulso. Em

compensação disto tem attraido admiravel concor-

rencia uma phalange de cães e macacos, que fa:

zem mil esgares e momices no circo de madame

Turnoiu', macaqueiando a humanidade, que cor-V

re frenetíca a applaudil-os l

A actriz Emilia das Neves esta ainda em Pa-

riz, mas deve regressar a Lisboa até ao dia 27 do

corrente, em que se lhe acaba a licença. t '

O Egas Moniz, drama do sr. Mendes Leal Ju-

nior, e que obteve o primeiro premio no concin'so,

ouvi dizer que não sóbe à scena na noite de 16 de

setembro, como 'a se atiirmou, e era de toda a

justiça. O consc o dramatico premiou-o, mas da

repartição superior dlinstrucção publica não sahiu

ainda a confirmação official. Não foi, portanto en-

viado ainda ao theatro, e como é obra de muito

estudo, não haveria tempo para o representar CO?

mo o assumpto pedia, e o exigia a justa reputa-

ção do seu illustre auctor, c a propria dignidade

dos artistas. Diz-sc que é necessario despender 4

contos de réis ara o pôr em scena.

Tem tido lbastante venda 'as duas obras re-

centemente publicadas, e que muito lustre dão as

nossas lctras,- As heroi-nas portuguems, do sr.

Pereira da Cunha, e as - Cartas e lendas penin- '

sulares, do sr. José de Torres.

Tambem se tem vendido bastamte olivrinho.

dos-Pi'inwíros 'versos - do sr. Eduardo Coelho;

l c o publico espera ancioso a 2.“ edição dos-Con-

tos ao luar- do .sr. Cedar Machado, obra que tem'

tido uma extracgo quasi fabulosa.

A actriz Emilia das Neves foi convidada em

Pariz pela sr.“-D. Emilia Kruz para. entrar n'u-

ma recita de salão, aonde hão de reunir-se todos

os portuguezes e brazileiros residentes naquella

corte, e as primeiras illustrações francczas.

Á'. hora em que escrevo debate-se na camara

electiva uma proposta apresentada elo governo

em que pede um contingente de_7,2 mancebos

para o exercito no futuro anno. Não posso dar

o resultado da discussão, porquc a hora esta adi-

antada.

Na camara dos ares nada tem havido até

agora de importante. 8 sr. Franzini pediu escla-

recimentos acerca dos assaportes. A preterição

de que acima fallo do fil o do barão de Chancel-

leiros, começou agora a discutir-se e não encontra

grande opposiçâof Nada mais posso dizer por o

correio estar a partir.

- Consta. á. ultima hora que viera ordcm- de

Londres para a companhia ingleza do caminho de

ferro d'Evora e Beja comprar-ao governo pelo

preço justado com o sr. Salamanca o caminho

e Barreiro ás Vendas-Novas, deduzida a. estima-

ção dos privilegiam a

EXTER lOR

As correspondencias de anin fallam na pos-

sibilidade da crise ministerial. Uma carta de 26

chega a julgar possivel a saida de todos os mi-

nistros actuaes do rei com excepção' de M. Rica-

soli e Cordova, o qual tomaria a pasta da fazenda

do novo gabinete.

M. Mateucci era indicado para o ministerio

da instrucção publica, e Mr. Conforti para a jus-

tiça. O general La Marmore. é, apontado, na opi-

nião publica, para ministro da guerra. Parece

até que mr. Ratazzi, um dos ministros da nova

combinação, não entrará. no gabinete sem contar

que tenha por college. aquelle illustre general.

' Em Napolcs melhorou muito a situação. A

Italia diz que o cardeal arcebispo foi convidado

a deixar a cidade, como providencia preventiva.

Parece ter chegado a Pariz um telegramma dc

Cialdini, dizendo que batêra um bando de guer-

rilhas, prcVenindo assim o movimento reacciona-

rio, que se preparava. Este despacho vein muito

mais explicito no que abaixo transcrevemos, _que

nos chegou por intervenção do serviço particular

telegraphieo das Novedades. ~

Turin, 1 d'agosto: - Uma. participação do

general Cialdini informa que nos 3 dias anterio

res, areacção dasprovincias napolitanas tinha cm-

prehendido um movimento combinado em quatro

diderentes pontos, em Bari Otranto, Gargauo e

Capitanatra da direcção de Sora. Os insurgentes

foram desbaratados em toda a parte com grandes

perdas; e as do exercito foram insignificantes. Os

guardas nacionaes portaram-sc com grande valor;

os soldados bourbonicos debandados apresentam›

se aos centos a submetterem-se.

O plano do general Cialdini, segundo uma

correspondencia, é bloquear os estados do papa,

especialmente o territorio denominado- atrimo-

nio de S. Pedro, foco da reacção. Esta elecerá

um campo eutrincheirado em Yamica para vigiar

as &onteiras romanas, e dirigir-se deste centro pa-

ra as povoações, onde se manifestarem movimen-

tos d'insurreição nas_ províncias de Lavore 'Moli-

sa. Os guardas nacionaes que acudiram ao cha»

mamento que lhes é feito serão apoiados pelos ca~

rabineiros, e pela tropa de linha com artilheria li-

geira de montanha. Divididos em columnas co-

meçaram pelo norte a explorar todo o paiz, ser-

ras, valles, bosques, -c planícies, levando diante

de si em'montaria. ós insurgentes para a parte do

sul a tim d'encorrala-los _na extrema Calabria.

Barcas canhonciras operaram simultaneamente pe-

lo litoral de levante e ente, para impedir toda

afuga or mar,eaentrad: dc quaesquer soccorros.

¡Fma carta de Na les dirigida áPatrie con-

   

tém o seguinte : - a

teve uma verdadeira satisfação do novo logar-tc-

nente; - obarão Stocco, que fórma parte dos

mil homens descmbarcados em Marsal, emr. Mos-

ciano, timbos chefes da revolução calabreza, fo-

ram nomeados governadores dc províncias. Orga-

nisam-se e armam-se por um novo systems os

guardas nacionaes mcbilisados. Dividem-se em 2

companhias por districto, de 120 a 150 homens

cada uma, de modo que reunidas formarão um

contingente de 20 mil homens, dependentes do

ministerio da guerra.

e .movia-'Emo DA

BARRA

Aveiro õ ele agosto.

SAHIDAS.

PORTO, Hiate ort. Fenix, mestre João Nunes, 7 pes-

soas de trip ação, sal.

JDEM Hiate port. Lanceiro, mestre João Paes, 8 pes:

sous de tri nlaçâo, sal.

ALICANTE, iate port. Aveirense, Mestre Manoel José

Gonçalves,8 pessoasde tripulação, 'madeira de pinho.

PORTO, Rasca port. Moreira, mestre Lucas Henriques,

8 pessoas de tripulação,

ENTRADAS EM 7

LESSA, Cahiqlíe port. Perola do Vouga, mestre Miguel

Vicente, mesmas de tripulação, bazio.

PENIXE, C 'que port. Senhora do Rozario, mestre F.

Carlos, 13 pessoas de tripulação, caballa.

EM 8 -

PORTO, Hiate port. Gavínho 1.", mestre J. L. Gavi-

nho, 6 pessoas de tripulação, barro. -

IDEM, Hiate port. Razoilo 1.“, mestre J. Razoilo, 8 pes-

soas de tripulação, barra' ' ,

 

  

 

ANNUNCIOS

elo cartorio do escrivão Nogueira, cor-

rem edltos por espaço de 60 dias a cha-

elemento gar-ibaldino ob- _

mar o réu ausente Antonio, solteiro, filho

de Antonio da Cruz Gabriel, do logar dá

Fonte de Grau, freguezia de Covão do Lo-

bo do julgado de Vagos, para vir fallar á

culpa pela querella que contra elle deo o

ministerio publico pelo crime de morte

perpetrada na pessoa de Antonio João da

Rosa, do 'dito logar de Covão do Lobo, com

a pena de revelia.

 

Pelo cartorio do escrivão Nogueira, no inventa-

rio a que se procede por fallecimento de D.

Maria Ernestina de Castro Themudo, desta cida-

de, e por ,deliberação do' conselho de familia, se

hão de arrematar para. pagamento de dividas no

dia 25 do corrente mez de agosto as 10 horas da

manhã no tribunal judicial desta cidade, perante

o doutor juiz de direito da comarca, os seguintes

bens: = O dominio directo de uma azenha nos

Moitinhos, limite d'Ilhavo, que parte do norte com

Francisco Antonio Santo o Novo, - do sul com

herdeiros de João Antonio Sant'Anna, do lugar

da Preza, e com o mesmo Francisco Antonio San-

to, ambos d'Ilhavo, -- e do nascente com a estru-

da que vae para. o Barreiro c Gandra, paga de

foro Manuel Saraiva, da villa d'llhavo, 10 alquei-

res de trigo, e foi avaliado pelos louvados em rs.

605000. - O dominio directo de umas casas so-

bradadas, sitas na rua do Arco, desta cidade, que

partem do nascente com casas de José Calafate,

e depoente com casas @oito Ruço, epaga Gui-

lhermina Girarda, desta Cidade, de foro 1600 rs.

e foi, avaliada em 32,-5000 rs. - O dominio dire-

cto de uma propriedade de casas caido com suas '

pertenças no lugar de Verdcmilho, coniina do

norte com o caminho e servidão dos aidos, -do

sul com os herdeiros de Domingos Carrancho -

do nascente com Joaquim João da Reza, ,-- e do

poente com a estrada pública, o paga Manuel

Velho, e mulher, de Verdemilho, o foro de duas

gallinhas c 25500 em dinheiro, que foi avaliado

em 58155000 rs. _ O dominio directo de uma ter-

ra lavradia no Arieiro da agra d'Arada, que pos-

sue João Simões Maio, e mulher, d'Arada, parte

do norte com terra do mesmo João Simões Maio,

do sul com Maria 'Ferreira Borralha, d'Arada,

do nascente com a viella que vao para. a Caldei-

ra, e do poente com D. Clara ltohalla, mulher de

Joaquim de Sequeira Moreira, desta cidade, e pa-

ga o dito João Simões Maio, e mulher, o foro de

4 alqueires de milho, e foi avaliado cm 24ã000

rs. : - e por isso toda a pessoa que uizer lan~

çar nos ditos bens, o venha fazer no ia, hora e

local acima designados.

Pelo cartorio do escrivão Gusmão correm

editos'dc vinte dias para sevender em

praça uma morada de casas de nm andar

na rua de S. Roque desta cidade, que r-

tem do norte com os herdeiros de# oa-

quim de Deus da Loura, sul com João des

Santos da Benta, nascente com a mesma

rua de S. Roque, c do poente com a tra-

zeira das casas da rua do Esteiro; avalia-

das em 763800 rs. cuja arrematação 1m

de ter logar no dia dezoito do corrente

mez de agosto, no tribunal de justiça des-

.ta cidade de Aveiro , pelas dez horas da

manhan. '

elo cartorio do escrivão Nogueira correm cdi-

tos por espaço de 60 dias, a contar da data

de 22 do corrente, a chamar o réu ausente Anto-

nio Vicente Soares, da villa d'Ilhavo, para foliar

á culpa na querella que contra elle deu o minis-

terio publico, Manoel Nunes Barné, da Vista Ale-

gre, pelo crime de estupro.

AIugam-se as duas mora#

das de casas, silas nas ruas

v _ de Jezus, e do Ratio, que

.. - são propriedade de .lose Si-

mões de Paiva.

  

 

andem-se no escriplorio de Pe-

reira & Filho, rua dos Mercadores

n.o 9 pezos do novo syslcma em se-

ries (1020 lilogramas ale à heclogra-

ma a 3$000 rs. cada serie.

da A feira, que se faz no logar

   

,o vinte e sete de cada mez,

é annualmente no mez d'Agoslo no dia '

quatorze; e consta de 'gado e criações

de toda a especie, comes, e Indo o

mais na forma do costume.

RESPONSAVEL--Minwel C'ypriano da. Silvei-

  

m Pimentel.

 

Typograpllla do Dlstrlcto d'Avelro.  


