
la «lo

não

'ivam

lillú-

Nida,

vem-

) BO-

- Ill"

(IM,

quer

urm,

e fu-

"lou.

wilvn,

n &

ge.

__.

/A

rín o

›,qne

B'OI

. _até

¡ni-Ho

emo-

I'eçml

¡uem

'8888

5.'

l n

ullxo

3 de

¡Isi-

).

i

mta l

l

1

000

440

;120

150

Ilso

cor#

mm

!ção

:006

300

l200

'440

l ll“

par¡

“É“:

unit

Jos;

iai;

  

Precos: (com oslumpllhal

Atum, 3¡de rú'u -- &it-lmwn'e. 16770 rúia -

'l'rinmnlrm 93:3 nim

n

NUMERO 309

HEIBU

A agitação mmnifmtudn pulos partidos no

prnpururcm-se para as «eleições «los I'eprnm-,nlanwn

(lu puro, ¡nl-lulu não «lequertnu n governo, que

¡uu-nua estranho n esse ucto que a lvi Inc permiltu

ilirigir.

Ben¡ Innin elle se :mim continuar.

A intx-rfe-reuviu (lil'uulu dos governos nu

aum-:ugio popular, além «lu avr lllll uolvhiuma

gl'ljñHl'il'U (lu luiuríi-ii !IHU/lnnli'nlnl (ln sàwlvmu

«un-Lituriunz-.L é» m. !vrlluonldll (los «mimin-

çus que nxpm imvntum us cuca¡ li'gírdnõ da publica

Inlluinislraçâo.

'l'enum nnmpm ¡mgnudu pela emcmla da lei

rlviíorul, pedin-io que m-jzuu \'eclznlih á* nuulurnln-

«las xulmininlrulívzm na vli-¡çõrm ¡mpulnrum b'r-m

e t1 colutliçño exprch luul ¡uulcm Ullns clnumu'-
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“O el" q'l'llllu “H POVOS “à” llUllVHl'Plll bl' ,

cado n (lusrnvolvinu-ntn ¡n'ucisn para recunlnccu- ,

rum ns sous (lll'vilns c fazei-us \'nlnl'.

anmlu o govrrnu quer l'nzur vingar n (ru-

pl'h'lw n «lr-¡çñn (los nem “duplos, uu :uu-¡minlmlcs

louca nlmsum m-mpru (lu sun puniçhn, ¡umdu um

¡U'çãü Inc-im que n lui-i lhe* “Tm ¡ua-unitle c-vm (“na

¡'Om'clum u libul'llml" «los menus instruulus e mula

únmrntus. An runlribuiçõns e u ¡ccultnnwnlu añn

us phnntmnnm (ln :lute so liunçll lllñn, l-or lnutu do

governo, cm tmlnn as (.-uulnnclunw .

Cuntralnem-Ho, lml' ncc:mõ<-s tar-,24, Cumprumu-

505 que. ¡nn-iam (zumplulnnwme n ncçño :ln junina-n.

Não lm n'isln licçñm .liEl'Ul'ílu-NU n hinlu¡ HI. :um

ultimas eleiçõus, e mediu-.m um inn-[mms nas mm-

Iõqumlcius que_ (l'ellau t--m climunndo, qnt-41 ¡II ou¡

do que “N'S'SVBI'HHIIS sclú !H'CSlci il ¡ll'llíllôuelK

_ A! mnhim-s não: m rI-gulnrimun; nn lei< (ln

yourutmnnnlu uñu se uxwulnm; muilon mtentwlm

.lilo oucultnulua ; nmitns falta* :n-.ulmrlnninsâ e u

c'mum do tmilw mllle* depumle immutlmtnunznle

da lu¡ (lu rncrutunwnlu.

' Aa ¡umtul'illmles sI-mlvru mirando n (lc-peu-

, (lunciu em que tocam (lo vêr-su cumn agenda-s

eleitorneñ ¡Iarn :ulcluirirrm OI¡ mnsurvmrm :m-

wympntliius de Meus anlmiuislrmlus, hallnlu por

cima. de lmlo qm» ¡masn ul'ionm-Ih'm, nñu puuunu

Vezes cnluuulu u lei com torio u ewmulalu.

As nuctiiriclmles :ulmínistrutivm unruumn de

força e ¡lulu-pomlcucia para u (lvscmlmnllo das

muitose expinhunm (levem-n (lulu n lui ¡nns ¡mlvõun

A A depemlencia, [neném, em que uniu; du

popularidudu, nn qunl nan-nm ul cunlizmçu alo

gowmn, null, as pôde, (l-eixnr seguir 01 thutmuua

du justiça e recliulñu - n'usBu cmmnlw cncuntlnm-

Ie intlummim que em'mu-n mm.

Precimuntambmn de 'JI-.m npnn'uilnrcm o

temp", tão pywínsn, n qm-m pewm ¡nnunu-rzu

obriguçõus; e as Iurth ell'lIOI“HH.(llüllltlU H'nluilam

¡lmnm-ulum cuidados ami-luna u ¡nulimlua, que

datsun"“ destinados no regular luO\ ¡mn-nn¡ dm n0-

gotzimt public-us. Dois e noz meus, nulo wquccnlu

ou nbnndonmlu.

Emas inn-onvc-nir-ntcs que descrevenma run¡

' côl'es as Ill?,le carlegmlàw, deviam tur Hlllllnlti'll-

(lidos e remmlimlus. U gm'vrnu dexia ¡Iummrur u.

eleição ¡loq «em nll'eiçuzulnu pulam“, mnu numca

Olnpl'I-gnllllo n'unsc trnlivo us empmgsuluu adminis-

lrntivng_ Eme.; deviam rum-urmr ni urna. com o

leu \'nto livre, Culllu simplx-s culmlàm_

Em quanto n lui nñu su n“mzn-r á practira

de lu¡ muito ¡sc-guida d'os gore-nm inwn-irn-m mm

eleiçõru «lc qlepntmlm, Murilo dignos Ile lIIllHn' os

quo 0 Íizel'em ln-gul e cunvonivntvnwmu.

E sem assim que u :n-tlml ¡nu-uccclu nn o-la-¡çño

n que \'uu pn'uculurrzm? Muito é !ml'u (ler-ejan

Agunrdcnms um ¡nom-o. O u-myu nus ensmurú.

-----.-_--

Lineu-dade d'imprensa

WII

Egtnmns chegados n uma. das partes mais

BISTRIETU
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comtluin na practical em 0mm."nlvmt-nln m'uuída

n “Irinlãn runlrm'iu, nlu'nçulnio-m u Nynlunul (las

(lvrliualurizm, uu ¡lu 11:!quIlhnllilillllilu uniu-z¡ c- RIM'-

(-vsvzivn, e nunca um ¡HIALun-s se ¡ir/.ln u-Il'euliw¡

l msn I'c'›¡)|›||s¡1l›iliulndé, (lu.- nlialn n lu¡ HÚIw-ule

l n (Elles inulõce: ullnn'muus ,mis num mpugunm-iu

para rs-u ¡warm-n, mas 'ml ¡ga-ni.. u- Im¡ ¡Iulolv'

Mllilminnms n. puma (JW-sm Ic-pugnzunciu u cl--h-ilu

da 'uma inlmligrnrin u (lu “057:. ruzim. U 'Durv-

w-r (ln coquni-esüu w-io ¡nnóm clima-¡'-uus, qua- nñu

eiluvnlllni mu ull'n, u (llln um¡ c-ml 0I| !num-q“, ,mr

(law, sululxrv :.guuinH-l I' li~ullgenu \'I' ulu , Íl'll'

n nus-a uplllm u e

t tus n uucuurímulus; mas c-aln ciwuunlnncin é nimle

(lv. mui!" llluiur ¡Ill'um-(a lmllllcu tl Rurinl ; “erva

du ¡Ir-Nm á mui-:r midI-m-¡sn n caule-Ha, urin-um

spt-(ação, u vurnqmln, u n imlwp--usnvul rlz-nvzu v

¡nun-inn.. qule ¡lu-rum mmpru ¡nun-»iuln :i !uppruvnçñu

o n-(lncçuo «ln [miau :n leis, '--utquu Ilusglnçullu-

Im*an na ¡u'nth-u , u ¡ml ral¡ -âlH tluu :L muglwnl

u clns hmm-,JN mui* c'uqu-lun-

v  

l

, sàu ucmlllrh, :só ~c Uau-m riu #Oplllrunzcl :usu- lnlt'eJ

us á Iumlnln «lu \'--ntmlu e 'lua ¡uuxõun Ilus homens.

VL!” l-O'itu; euu'c-mm na unmym ul.. url.. 4°

e aI-llx §§, c-m ill!" se e-tulp--lm-e o ny tema um.

tlc't'lnLHUrHH, uu u I'vsllulhlllllllllü'lü |lo il'êl u hllU'

(“0.8an «Im l||llc|l(i~, (union-.a, (lunLN ¡|le lylm-

grnplniih, e vmult-nlmea (l-H PIN'lllIIUi lltlplc~7~(l\'.

Impugnnmm com Io-lu a fungo .la ¡.mxn

n 'nn'nzuln InLu-llgenciu, u cum u sinvuru cnuvicçím

¡'(gdllhllllc dns unpunnm (lc "usam (nunk-no, ¡tr-Lã¡

¡le-glauçudn dnutunn, ¡mrlluu c-llu é Hum lllnj'l",

um th-alhll'ndt) wnuu-m-nmr, u u main rc-¡Ilc-Ineu-

siutl nnlillu-sn (lu nun ¡at/.fm c (lu lmlm m ¡mn-

Ulllltm tie il|lm¡›rmlcm~m miminul, ;m lmssu clnw

l'c-rc mm (alimento I» juan» inn-nm e- ¡lu «mm-(lndu.

Nau nus vunçmumm um só Ilhuuc'lltu c-ul

(leumuntlnr u \erumlu (ruin nussa¡ !ulcqumiçànl

pur qm.- ¡ssu e~tú mngtstralnwntu i'unlu nn ¡nua-nur

du runnnisníw, pula «Indo ¡num-nmu-m m l-ituruu,

e rm ¡rl'cm'nçu du (Illsll sa-ain um prijizítu zero

tudo quanta nó* tnnlussumox (Ilzi-r cum urlnçàu n

Cau: :hmunpta

Fui n 111mm: c Há'hln. ('UH¡IIIÍ~'H?¡I› (le lu-gilu-

ção qw'm no m-u lJl'lll I'lnbulzuln ¡nzu'u-(n-r w I-ul'nl'-

rcguu de uuulll'lnllill' u mpvllir cum Indl. :x sua

CUlubH'ul um lul ›y~b~nm; u 'sc-m nlúu-lu u murc-

gmu uxumpnnnu-¡w-uln, 'nulo-lllu-uuuln ¡iu- main a

mma ns unaudus, u u.~rnn(l.nlu, u, immomliIIu-lu,

u ou inrvlnmuvvl~ ¡lummh u «lim nos (“unnluzilin uu

plan-lim¡ 0-5". ullhr'u u Inwl¡¡1u.~¡<i\'u-l :yum-mu, que

n pruplin (“Osllllliñ~5¡c› (ll'l. nuñu Pó“ll' (ln'fcu-lcl-nu

a ::In butjurwwmlem-iu, ¡mr .m- ('Outrnriu ás

mais Nàn l\l('i:ln :lu clircilu r'imiuml, v ¡no-«lua em

presença' (l'elle “3114.":qu «ln jusliçu lira illu-Ii'lu,

o mim-e nem Punição, ml quelxusou nu-m quumin

mpernuçn du dvsngw'nvu; a. murro-.mu nñu é

anualulmlu, é :l c-slutuu 4h- l'nm'llinu, é Ilib'lllu

pula. u ('ulllllllllu, é .'tüx-;n-i_~simo ln~ll|lu|0u10 .In

dvsuunalimçàn suclnl ; :u honuu o. n vicln , l-m'

main limpas e innlnullumn, nñn usvnpnm u tñu

;Lmulmlur «xlcuninhç n lv-i ¡In-iqu nl" m-r salva-

gnurcln ; H. ju~llçn é nlten'm um Homo; e. u xin-

clwtn L-¡ulic'ulnr nu n imhñi-n-uçn gv-ml luiu ele

a ncudil n simillmnle inn-um¡ n Suo mtas m4 lux-

lllalei ,mlunns (lx) lnum'ur (lu ('unlllliwlñu , (lllu

tm'min-a |l0l' dizer ulul silrmçño ó un-lmlviwmnnle

a deplomvel a Nàn'pótlu diz-w w "mis, Int-In m"-

llI--r ¡uu-n lil'nmr a num-:lulu cmulmunnçñn u c-xlur-

lninio d'un¡ Myalvnm l!

lhgn-m n \enl:ulr-; _iámais nscriptn algum

(l'cslu ¡numa-7.a um tuu'hull (nula: :w mc--liulm como

&
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a

('Ntu lllnuuom ¡mrm'n-I' : Inñu um: vulmlsua :u »um

l"il|ll':l, t' qllnlllu mms :l I|'|-ll"lllns, lnuln “miar

rm ¡p.lnl'nzcl' (a :enthl'nçñu (lm- heuliulllo* . ¡'0|l|||".

nl¡ Bu mwunlnun (leseurulrillm Cum truçm :lu

vvrtla-¡viru nn-slm un muis ›0¡iul0~x u #nlutnl'uu

¡ exlumws n» nuns :Jum (-.lomnntcw u ¡nec-vila¡ (lu.

; \'erclmlen:tn-irmã" gorernmixu e l(!¡_li~lnliurll, un'

(luzitluu Os impulms e lluluunilm'hm Maritimo-"tus

“dm."weiq (m Proim-(o , - a (lua [rw-cn da rush (lu um lmm curuçãu, e “Numb“ :w mais solivlna

ponhnlnilhlmlc ¡muul «los ('l'lllh'H d'uhum de lilwl'-

clmlu. d'imlu'rnm -, e qua fm. ul›_iI-(°tu (lu urtign

4.° u arm '

Antes porém de 'maia mula (lim-mos de Ima-

mgmn, ("w fulgnums muitu ('.ulll :l leitura (Ín

pait'cer da ¡Iluntru q-ummimão de lt-gÍ-lnçñ-o, 'nu'

venuun pl'm'lalnmlu a ideia em que !rn Illulll) ea'

tavnnws rum Irlnçñu a mtu wenn. Hlvjuvln. '

Dude a ¡mblwaçãu (lu lu¡ (lr, 19 ll!“ OlllIIlH'O

da 1840 fui nc-mpm mmm opinião ('Ollhhdllelf

lllS'al'lHW'l , que n reslmu-«nbilic!mlu lwnul «I'ma-.q

crimes ora unica O"X“lll-ÍHHIIG'HÍZI"lluu millmes

dus jnrmmn', sem qm; ¡nulnw-r se¡ ¡ml-«mtu u nmis

outra alguma pano!, ¡mwlm- :nsilu o yn-SI-rcxilu

a literal dikpowiçñu \lo m t. 3." § 1." da x-¡tmla lu;

basuu para a hou exista-nua mural e ¡mliticu «lu

suuiwlmle.

Qual não foi ¡mrI-m a lux-*Ka aulnuírnçñu n n

NOSSO v'-|0:ull0 :IO \'1'1 Ino* Ingo um \|julllllãl, "na u

romlm sno, (lc'¡~ui~ uh- ,norlnmm' um» ¡Hinvirioi

1- imius, :uluuçuu 0- Bmw-íonou HO |)|'nj0|'l(l 64:¡

mmum (louuium ou tvlnu :uh-nulo o- ¡It-¡Ilnl'uvn-l,

que Fila cum Inllln ruralgnlu 1- ('ulnii'çño vom-imu-

luill'n, ¡vln-lliin u nnnliwmuusúmY (“om rn-rdml.i¡u

nulJJOH U IliZI-Ill-›~ ; é ¡HP-'l n Vêl II ¡'O'II ns ln'ulllius

ohms 'nun .c m'l'wlltnF .\

l-ulln cunclm- .nm-im a lemntn (l'mluu (“un i'll-ru-

:nlnllm'lu

-, n

¡'IIHIIII|~~;|4I II u le¡

açõi'* l «lu oluriolus

 

51h.", › :l \'I)¡'.'|

a Çc~nlllll~›?|c›_ Entrn_n :nlrnnçzu' 'lilun lnnçn um::

v c rejornm cumpluluz da' legislação que regula¡ os
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prim-¡N-m d:- plnilunulnlliãl mecinl e «ln lmu rir/.Fm, 1 “"'l 'leur', e (lelquMl

c abusos da ¡mprensa, n o :lt-ixar sem rmnmliu a

u m'tlml "nun-lda n I-uI-Í'uuâu tlns lc-is e (ln ¡urin-

c ln ¡nl-unem. tem: por mais acertada aceitar u pro-

Il ptmht !lu governa ('unm um lmss" pul'u rllluloi, e

a talvez gn uximos o~m1i~4 rn'lit'nvs nu-llnumncnlomn

E' vmhlncíennnwnlu llII'UllllH'l'llt'nHVit' I'. enl-

gmntica mtu unn--llrñn 'nun nóa. 1-. (-remus que 0

Nl'H'l pura Ioclus mim-lies ¡lun- (em-mmqu TÔ!“ ml

t'O'IHHB ú luz 'lu razão o- !ln NI'iI'IIl'IH. A I'Olllllli*!ã4|

l" COHIH-Uo'll u nI-.uceiui-lzulu (I'unm I'ufurum l'nmlbll'til

\iuIHU-*Sl 1! salutar; nllingiu nmsmu, “mm-beu a

¡'lommnuu I'llul e [ln 'lcnin ?nl-l', mm¡ “Ein ll'nlnu :lc

'ruum'gui-Iu_nem [mm i~su I-mln'uuuu ¡nn-ins nlglllls,

quando pOr/iu e devia faze-Zu, 'mr que mula ¡nuliu

ulmlnr-lme om M'lllilln algum: fu'. aimln "mid, n-n-

Ile cluin ¡nulo-u q-su--nllp-u u ¡nu-m', por que ¡wtulwle-

ceu u u' ruçnu n sysu-mn, que .-llu tinlm nltmm-II

l." l'lblull'llllliulu, I'ln'uunclu ¡nu-emu u IllZI" ::(1110

III¡ Mydenm ¡'l'v-:n'n uma ~itlmçñu Vo-Islmleirzunen-

t" IlvplÊ'nmel, III-l' que ¡'mu ella não lmviu ll'Í,

IP'III Jllslilyl, n“lll puniçñu cln- Prima, num «laug-

ul'zn'o ¡uu'u o qua-nm n, Iwm Magnum- 'u para a

lwmn H \Iclu Ilu riclmlñn ele. I'll'. _ '.__ _ ¡stn nilu ne

rquInv-ntu nem .ue nlvlinu, basta sómente recom-

IIn-Iulnr n um¡ lu-itnm l l !

Qnuna t'mmu porc-m Mens duviclus vmn que

a i'lllllllll'hñu me viu atalhmlu, a I'ma tumo mmlu

e ¡mvôl' lhe wmunlmu? nñu o (lim nlln; u (lcviu

(lr/.e-lo ('Om tocln u. Í'runqm-zn nus sans unnuliluiw

m*- QIIHI l'ui :| cmwn, u mutirn, un essa temível

e possante Hercules rlujitbulu que ulll'lgOH n cum-

mí-~ãu n ~:u-nilir-m' 'mr u-n tal mwlu un num run-

Vlt'çõI-M, os ¡u'iuvipim (lu .scivnn-iu u :lu (lim-ih), m1

tlicIumI--s :In lmn mzi'w, n ln-m «lu Hul'imlutlt', u u

mm

 

u_ .au-.inn. nll m'm ¡unlnliq-mlrm. uñn uPl'ñu I'Huriluidnn.

lunar-'sm lllmnl :lu um¡ "uniu ? Tman-m ella¡ u '

nàu cha; num m¡ full" dnlln ulin-mns nó~^, - que

n'um guw'rml ¡'umtilIH-ímml, n um fura (lui vur.

(Incluir-u ¡nim-ipnw, é ¡numl e intrivnne4'm1u-nte

impuhixwl exi~liv l'ullnfl nu umlivu algum qui-jun-

lillcluu n ¡lou-ulpe um lnl ¡nrm-mlimcnlu (e "burra-

çím: «sua 'é :c |lr~|›r|u,e «ln-vv :il-r u ¡uralira (lu uyn- '

lmuu row¡ [illlciulnll ; mam ¡u'nla ser (intra.

“um Snln-uum qlu- n uniu¡ mms" (lu lllclo No

fu¡ n cnn~illwrnçñu do um' u l'l'niet'lu do guvn'l'un,

(1 llân (.Il-'r-'I' n ('nmllli~5?m (-nnllarinl' u 'mlm'l'r e

u HJ'SII'UM (ln nnlnn Iuiui~tnn, I'lllllOlll I'll“ tivewe

(lu N¡|('.llll('n|', vmnu ~:u'|'illruu uq :all-:8 ('nn\'i('çÕHR,

na \'vrdmlniv'm ¡mim-¡Iniun (lu lllOlnl (e ¡ln M'iellcln,

:t &ln-min 'ln syah-mzt I'nprnuenLuIix-o, 1-. o bem du

|I3|ll'l›l; mas( quo lnulo ¡alo eu (liga a faça "o se.

culu l9 é o Que admira, e fn'l. ¡msnuuz

Unewgmçculu é u ¡miz em que tum¡ prinI-ipins

na ('ll'\lllh á vntlmgmin ale ›y.~l(.-ml|, c mu que n

¡npc'c-smutnçño nnrimmi está rn-(luzuln a uma "nm-a

chance/'lu (los ministros.- n su-r inn. assim é I'llt'llml'

eliminnl-n cl'nmn um, ¡mrqnu no ¡nu-nua ¡nmpzumm

n 1'llIII'Il|H «limpa-zu, qm- elln nm I'nllaiu, n (-vilnnnm

eu““ llvsugrnlln|cin wanna. Não é cl'ustn fórum

que nóx vomprelu-n-lmnm u nha Inimi'u¡ «ln (lx-pu-

lanln; muu 'Il'lu ¡lm- su- vô estxunu-«r em ,um t'a-¡tn erru!

l'nl' null" lwlu, quem é :um I'nz IN leis 'P não

na mini Inu, ml üñn :u vôrles ? n nntnn pv-rguulas

  

   

Pneus: (sem estampll lia)

AMM, "Nm" réis-Semestre',15560 "Sig-

'|'rimentrc,HlN| réis.

  

m-iptor o fulminnr a prevm-ivaçño e o eacmulnlo.

E' 'mr ¡uw que nós lloju contimnunou n

¡leaxloln'dr o alnlzuio, que cncolu'e na uluerM cm¡-

ccrums tln nr. I'ucebetlnl' de Sever (lo Vouga,

¡uu-u a* oxpm'mm nn publico, n lim de ser pur

ellu julgmlomegnlulu n onmmiulmle «le sem¡ clelirtou.

(,'uusvrvnl-n pur mais ¡enan é um nl!“¡blllo

(umha a nnu'aliclmlv, contra a lei, cunlrn I¡ justi-

ça e cnnll'ua liberdade, me são as torpesal, que

u manu-1mm! i

o Em 1864 foi (-lle derrubado de egnnl empre-

gn m) unitu unimmo, ingente e uslrululuuo de uma

mlllliclãu (-nmlmcm.

Domin «ntñu não tem tiílo força para Oppôl'

a lwnm (loe llillmplnm dns Mm Hul'dídm paixao!,

qm- num-.n «leixmnm 1h- llm snblevurm 5mm má¡

incliunçõcu ('onll'u tudo o que n nmrnlidmle fulmi-

nu. llojoe u ¡nrnliru (ln nml ó o lnylnnn (ln maior

gloria, qum n nun coração «nlôa aum grnnllo (mm-

plucvnrin, nn nrrulmmn'nto (lu ¡uniol' unllmsimmo.

Nâ'n 1m c-sliumloa «lc «lignirlaclm nrm brio»,

npm ¡nl!n(lunôr, qm- sejam capazes (ln lim abran-

(lul' e numllq-rer n. nun nlum ¡u-trilicmln pelo mal.

E' um reccbcdur nem pau', e um rcgcdor

sem Pgunl .l '

Além (le ser um ignorante um tudo e por

tudo, ¡nn- ruin mmivu ultrapath n capim-.rn dal

suzumu-ilmiçõun, para atrnlwllnr atrozgnenta Il

lui, sultn (ln- prazer, quamln «u lhe depara ensejo

para smrriiiran' Im lmrrialu lmlucnuutn da sua vin-

gança u innou'nvia e u puhreun: por quanto luva

u unrlm-ín e u nunca wish) ulcscnmmentu (lo impu-

tur ínjnut-nu-nlo n uma pobre umllmr, Annn (lo

(Ju-mo, tlu lugul' do Ucdrim, n falsiliraçño (le um

I'eribu Ilu ¡mgumeutu (lu regim'u pela cumpra da

uma -n-m, ¡imundo-a vmnluzir em t-unlmlía al. villl

dv. Su-ver. qllnmlo é curto que nmlwd'iuto havia

ncnntecidn.

A ¡min-n mullmr, com na nlllOl inundada¡ de

Ingrimns, e «um ü mais niguiliuutivu lnnuwuuia,

estampada no sc-mhlunln, não deixam de nñirnmr

que estara isenta (ln crime que o brouro recebe-

(lOI' e rn-ge-dnr lhu um ibuiu ; pois em l'órn (le toda-

n (luvitlu que nquellc rrcilm llu: fôr" dzull) por elle.

O I'c'cc-bmlor tnvtu'nrirn, forimlo-lho n sua.

reputnçãu (-mu pnlnvrnn imluccntun, não deixa do

u (llesmv'nlll', :né qua, :Ippurvmndu nm tnbelliào,

e analymmlu o lul rc-vilm vom I'vligiusn “Menção,

foi I'onlrul'imln, pur declarar que a assignatura

(ln rm-ilm em u prupriu (l'ellu I'erebellur, e fui por

re-¡mml--m I-mlu-gurit-u e triumplnmtc-nwnte IN,

auigm 13. I'Í) § Íi.°, 45 t'. 46 da C. ('onmt,; e

n'í~-I0 wtf¡ (lllu lIlIlu cl'umu \'v-z para smnprn.

O llnru mini tm, ('uluu hmm-m (lv. cunsum-

l

Imuln 5:1l)"l', e (lv. run-unhuuivln lino e 'Il'l|(ll'nl'ls|¡ i

lmnvu jámniu 'nulin impugnnr Ile bum l'é, e mu¡-

l'l INF-Him (le-prt'xnr em \'m'clmln-¡ms princípim e

ju 1m musialnrnçõus :qm-suntmhu pela cuunnínqíín

llu ¡mr-¡nunc- gem¡ (ln &miuda-Ie; mas, que não

:u-a-ncclilnmus, nu c-llu ¡mp-:gn:an sómente por

gucrvr impugnar, wrín im. uma. veulmla-irn ca-

tar-ricos, u d'lmuwns ml'urrus não ue fui, nem

«ln-vv ¡ir/.Numa who ; I'c~¡u-itrmme n cmmniwñn :u

Ruan vunrivçõeu, e sómente mtu», cumprisse o

á. camara fumar 0 Nato,

rumpnínulu tambem u seu: vluulu'u onda um rrli-

giuaaunmtu u s'm ulnignçño, e vá a. ¡espunmbi-

litlml'- a quo-m tnuul'.

Enix¡ mau-riu cuutinuzu'á a. ser o objecto do

artigo ¡Innmt-(liutn.

Flag“, em \l'uivm 23 de

juulw du 1864. SulÍemaMIanuel).

›_---_---

0 recebedor do cameclho de ever

do Vouga

ll

Snnnu'C mexeu-areia nm portar uma n uma

na ¡'nizns rlz¡ aux-me «ln c-nrlnpçau á. munln'u !lu

qnul algun. (unln'n 'a-lo- «apurninlmm n lui n m-ll

lJI'HIth'I, ¡Inru tluuiliwu'em m¡ 3mm ¡u-rvvl'~05

¡nslim-Io-, 'vma But-.immn Num paixões omulmnna-

\'u-lw. 1- Putz¡ i':|\'lll"'1'1'.ll*lll :l *eus llll-'HHH'B ¡unti-

vnlulex ninnm unhn tea uu caraca-la.

FO¡ gtmlvle u Emma du [msm \'idn de es-

¡sso gurmlo u lllnllo (ln vingança, que PITPRI'RVR à¡

¡mbre mullwr, rancor-dando com o que dizia o

tubelliñu, u ¡mudo-u. rm liberdmlu com n» mais fria

dual'uçato-z, ¡urr \rs-r almrtmlnn 0a seus (leuejus. '

Não .w anti-*faz tule famigerado heroe (21ml l

mesmo injuüm, que exm'ceu nobre esta. pobre mu-

lll”¡', para. dm' (fxllHlllnü n ul"“ Vingança m8“-

(luiulm. Não pnrun, nem para a carreira vvrtigi-

nusu de Iullltlmlei, injustiças, esczmdalos e ¡mmo-

nulidade-s.

A sun lu'mlcn estupidez e a!! nuns paixõel

iufrenes arrastam-HO nos maiores nxuausoi.

Depuis de sulum-nr u roluplumidnde feriu¡

do crimo, invidn tutlns un forçna pur» prender

nas gnu-as na mms viclinms, n lim de dispôr

(l'cllnn n aen tnlnnte.

Jnuqnim Tavares (le Araujo, (lo logar (le

Cetlrim, fui, hu ponho, "mis uma victimu da sua

vingança, que vala sempre nus trevuazdn sua re-

quintndn llllllllndtl.

Mnlsinuu :lquullo pobre homnm de roubo á

fazenda mu'innul, fundando se nlvivnuamente em

não ser vo-rdmleiru a :twigllnllu'u do um recibo,

qua u cmngiu a apresentar ;. quando é verdade

que tal denuncia em n count-quencia de uma ran-

cnrusa vingança, qu" o mcnudecin, contra uquol.

le Imm lunnmn; ¡mn-que prnvml a falsidade da

m-I'Ilünçñn (lo Meu pal'ueguidur , muutrundo não ló

que não llle linha ruubmlo n ausíglmtura, como

ullegavu o seu delator, mas até que era propria.

mente n d'elle.

A dexlwito d'istn instaurou-Io logo proeguo

coutrn o ¡mim-ente A vazio, nuxiliundo o Br. re-

cebmlOI' mn tmlus ou seus eufurçuu para isso a

despuwiml e «bjaum nuciu de malandriua, (le que

ella é u chefe.

Nñu vala" ao pobre homem mostrar n um

innnuencin cum prnvm incmncuusm. Fui promul-

cimlo, pela que se assenta“ nn bam'o dos rem do
tribunal d'Agumh, Im (lia. 28 d'nln'il proximo

¡nm-min; uma a nlmulvíção, quo ao eat-0mm na

sua inumenvia, mulugrnn lhe ou seus esfurços do

vingança, unilltlu (lu Irilmnal illilmdo dos ala'nan e

(Hinn-s fulmv, mn qua n e-mmwlluira com ardis o

!cunho-Ina m=u-hinm,õe›~, para o torturar.

Vollml-mm, u a o
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CAPITULO II
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Tabellíãea de notas fora das cabeças de comarca '

ArtÃ 85. vanr'ño de emolumentos:

Em todos os actos da sua competencia manos

a quarta. parte'do que tica taxado nos artigos 81 p

Q 8,4'. '. a r q. › t à

Quando os emolumentos, calculados com esta

doducção, Contiverem frm-çõns em réis inferiores

á.,tnais_pgquoiut tunada de cobre corrente, dove

mldicionar-se-llnes a. fracção que for hours-laria.

para. completar asonnnn innnediatumenle supe-

rior, e 'pagnvel eur'moeda corrente.

“CAPITULO HI

Disposições commum 'a todos os tabelliãec

Art. 86.

1. Os tubnlliñns são obrigados a declarar

nas eneripturns, e mais papi-is lançados nos notas,

tl'anlndos, ceitidõt-s e publicas fórums, a. impor-

taucin du raza ou salarios que receberem; e ln-.In

anuim se leVnrem busca, do que anum, o quanto

em conl'ormidndo, e com ns penas do ordenação,

livro I, titulo 78.'

2. São igualmente obrigados a ter, além

do livro deuotns, umis tmn livrm numoradm e

fabricados pelo juiz coiintente, e que dovmn

ser apresentados com os livros de notas ein cor-

reigilo : Í

Um para os termo: de alsn'turn de signaes.

Um para 0 registo do l't'l'UllllUcl"|01th de

¡ignaps um; certidões de missas.

Um para rc-giílurmn por extenso: 1, as pro-

cllraçõos, substnlmlei-imento* e rvviygaçõos (lb-.des

actos, quando 'os iltlel'uxsutlus queiram o regido;

2., os instrumentos dc ocutrntos e nctos lavrudos

fóra das notas. A '

3'. "No !corpo dos actos lavrador¡ no livro

de notas, 'sónw'ntn podem ser copiados os Conhe-

cimentos delcmutribuiçño de registos, e de qual-

quer imposto estnbole-cido para ossos notou, lmul

como os'flncumc-ntos, que por lui forem manda.-

dos inserir por tool'.

4 4. Todos os outros documentos, como pro-

c'uraçõés, alvarás de licença e nuctorisa a“m, e

certidões, serilo sempre copiados nos trmludos e

c'retidões dos actos a que 88388 documentos dizem

respeito. '

_5. Uns e outros documentos serão cuida-

dosamente_ archivados e guardados em boa ordem

pelo tçtbelliitojuntamente com os livros ue notas e

of ma'is livros do cartori«›,~mn lilnituçñn de tempo,

é _1mnçrypoderño ser diutl'nliidou do mosmo enr-

torio. Todos os que succoderem no oñicio, a que

o cartorio pertencer, sorão smnpre I'esponriaVcis

pela sua bon guarda e romervaçño.

6. Nos actos (le procuração geral ou espe-

cial nllo devem os tabelliñes servir-se dos formu-

la'rios impressos, Ilumina nas proonrnções forenm-s,

senño quando os poderes fbrensm doclarados n'es-

ses lbrmuhu-ios «ao necassurios ao acto, para que é

constituida a procuração, e expressamente outor-

gados pela¡ partes. _ ~

-I 7. Nas buscas, as partes farão o preparo

da importancia total dos emolumentos. Nos tras-

lado!, certidões epublicas formm fui-ao o pro-paro

de tres quartas partes doa-emolumentos provavel».

. 8. Quando o acto lavrado nas notas esteja.

fóm das circunstancias ordinarins, ou pela sua

complicação e ditüculdade, ou polo lsmpo despen-

'dido e trabalho empregado, quer no exame de

documentos, quer em conferem-ias com os interes-

sados, quer em outras diligenoias¡poderá o tubul-

liilo pedir mn supplemenlo do honornrio, eu¡ pro-

porção com o trabalho extraordinario, que tiver

tido, _o qual será arbitrado pelojuiz, que om Lis-

boa e Porto será. o que estiver de semana parao

expediente ordinario, com audiencia. dos interes-

sados no caso de discordancia 'entre estes e o ta-

belliâo, e procedendo a informação que julgar ne-

oessan'a.

TITULO XII

Disposições gcraes

Art. 87. As presentes tabellasma parte em

que esuibelecem assignaturas, emolmnentrw e sn-

larios por acta¡ n'ellas expressamente declarados,

não hamilton¡ interpretação extensiva nrm ainda

por _identidade de rasão. Os actas, que nas mes-

multabellas não são expressamente comprehen-

didoa, snri'to praticados gratuitaun-nle.

Art. 88. Quando houver rnsñododuvidar-se,

por um acto qualquer dos i comprehendidon ex-

pressamente n'estas taballasise deve maior ou me<

nur ttsaiglmtura,mnolumento ou salario, entender-

Ie-ha seinpre dever-se o que far menor. 4

Art. 89. Tudo o empregado que receber

emolumento ou salario por acto que exprennmnente

nñoesteia marcado n'estas tabellas, ou maior do

que. o tarado n'ellas,será neinpre obrigado arrepor

oe'xcesso, salvo o procedimento criminal quanle

haja logar;- e o juiz- que, por seu despacho, orde-

namo auctprirur uma conta illc-gal, licará sujeito'

#responsabilidade civil ou criminal segundo as

circunstancias. ' ' '

, Art. 90. O juiz ou outro qualquer empregado

que _levar emolumento ou salario ds algum acto,

como se fosse presente a elle praticado, sem o

ter sido, pagará o duplo a favor da parto aquem

a finel pertencer receber as custas, snIVo qual-

guer outro procedimento, no caso de ter logar.

“177" f'*«*77~'-';f_ M'im'g1f”'aós agentes @homens publí.

edo'seráifurvuliadi) tios ¡mrtoríou o exmueile quare-

quer uutm ou contas n'ollçs feitas, s'rm drprudcu-

fria de despacho do juiz-,para podorem cumprir

Lineu dever ricerca do mimo do rec'rlwr ou contar

mnolmnentos ou salarios-"nâo devidos, ou de ou-

tros quaosq'uer crimes. e _h

A l Art. 92. O cuido-cimento dos criam: de reg

reber ou' contar salario-t não devidos', comum-iti-

(lO'l polos ellllu'antluu e jfnliriues tnlmlliãeo de

qualquer cmnaron, qualquer que suja o julgado a

que pertnnçiuu,_é da competencia exclusiva do

illiz (le direito da respiro-:tiva (jonnu'oa, c rm Lis'-

bou e Porto do juiz rriurinal do distrirto cn¡ que

residin-m, e serão julgados n linnl sro¡ interven-

i ção da jurados, ltiin smulo exequiVi-l a sI-ntrnçu

deliniliva do primeira in«tau«-ia,«¡urr nlNuan quer

cimdmune, sem ser ronlirmuda na relação do dis-

trlcto. ,

Art. 93. A fazendo nacional, o ministerio

publico, e os presos notoriamente pobres ou qua-

livilicudos como trios, posto que m-julu nur-torna

ou recorrentes, são exreptuudoa do pngnmontc da

nus-ÍgNHh-irns, emolnnn-nto-c e nltlttrimn mo suusvrou-

poclivm 'nun-emma, (pune quer quo ollsu Rojam. Es-

tesirontinunrxo seus tm'an indo¡implanta-manto

do p"“pm'o no juizo ou tribunal em rpm se ai-lm-

rrm, ou n'outro qualqum- a que subitem; sendo

pmém n linnl rondomnndn alguma parto que nñt)

guie (lu isenção soln'editu, NH onln'urño Í'.X(N'Uli~

vamu-nto nn fórum dos urligm 130. e 13|. a* as-

signnturns,t-nn›luineutos e nularim qua lorem dr.-

vidos palm actos do processo nu conformidade

(l'estas lulu-ill“.

§ univo,.Qu:¡mlo rm prayer-.sao crimn houver

parla quorc-lnuto :dum do miui~tt~rio publico, não

lion aqui-,Hu didpi-nsndu Ilu fazer os devidos prepa-

rou, não podendo Innélll num-a ,a falta d'ellea im-

pedir o andamento do pmcosso pronlorido pelo

ministerio publit'n.

Art, 94. Num os juizes, nem outros alguns

emprogndos ¡Indlerãu I't'i'let' useignuturua, &Imolu-

montua ou salarios vencidos nos exe-t-uçõrs da fu-

zendu nacional, sem qlln nata soja paga do que'

lhes for duvido pola room-tiva exacnçño.

§ unico_Qunndo porém se cont-eder aos exe-

cutados sunpençño de eXt-.i-nç'ño ou paganwnto em

prestações, a execução poderá. prouognir pelas

vu<tns vonridau, se o mesmo executado não pu-

gnr voluntarianzrnto. '

Art. 95. Os juizes, curadores das orpbños

e escrivães pí'l'Í'i'lIÍ'l'üU os emolumentos e salarios

que lhes vim ntxndns pnrn os conselhos de lami-

lin, nouwntc até no nuun-ro do tres, se tanto-4 fo-

rem nm-nssnirou para os tnrmos ordinarion do pro-

cesso do inventario (lostlu o seu principio até o

julganu-nto du partilha. Quando porém 0 cura-

dor requerer alguma outru reunião do conselho

e llle l'ol' deferida, se fará teX-ui'litilu, á c-xw-pçño

dos concelhos que se reunirem para. He tomarmn

as contas aos tutore4 dos actos po-tmioros nojul-

gumento ¡lapnrlllllu oII dos I'eqllf'l'itlos por qllnl-

quer pessoa que não seja o curadmxA ida d caixa

(los orphñnn e abertura d'osta para cntrndu o saida

de dinheiro e joias d'elles, será «x-ofiicin.

Tumhom serão rx-oñía-io todos os actos que

se dirigiu-cm a axsoldadar os orphñOs.

Art. 96. O Juiulslul'lo puliln'o vonne, Como

agento da fnzmula nnoional, nas axei-lições liwaos

os 2 l/Z por cento, quando o como lho são to.-

xados por loi, e um jlhtilionçõcs e llabilitnçõi's

cm rpm intervir-.1'. n roquernnmnto de parte, não

sendo ¡no-nor, e unicamente pura interesse d'ella,

voncerai os mesmos emolumentos que o juiz, nos

actos em que ambos intervir-rem; e como curador

nato dos orphi'ios, nas romurcus e julgados res-

prrtiVos, os emolumontos estabelecidos no artigo a

28.dus presentes tabellas.

Art. 97 O* 6 por (ienlo, de que trata o

artigo 656. da I't-fm'mn judíninl, silo ('nnlmloa logo

que linde o pravm, e vein-.Mn-se dus quantias liqui-

das que depois da ¡mnhoru entrarem nos Cofre-.s

publiva por elfoito (lu arrrmnlnção de bmw; mas

se ibrmn pagina por qualquer outroouodo antes

dlrsta ter lugar, tiram reduzidos a Inntnde; só.

mmito têrm direito a I'PUFbPI', n (pinta. respectiva

os empregados doi-.laraiwlos no ('itutlo artigo que

estiverem servindona dolu em que se lizer o pa-

gnmcuto z't fazenda nacional. .

(Continúa.)
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CORRESPONDENCIAS

Sr. redactor.

Aveiro, 22 do junho

de 1864.

Foi ha tampos apresentado á camara muni-

cipal d'entn cidado um relpteri'un'nto um que umi-

tOS e respeitaveis habitantes d'ella pediam que por

conta do Concelho fmse camprado um pri-dio sito

na run de Villa-nova, ao poente da viclla do

Açougue, n. lim de sor donwlido, e licm' em logar

da dita vir-lln uma rua quo déqse ronnnnnioaçño

d'aqnelln de Villa-nova para o passeio do Côio,

requerimento a que a camara ¡li-feriu , mas que

i não deu mais passo, por que tendo ellatletinmlt)

para pagamento do (lilo predio o producto (lu

vendo dos terrenos do Côjo untre os quintaes

e ou ari-.os do nqueduoto; não indo por diante «sua

¡ venda milendeu que devia legualmente suspen-

¡ der-se nquella compra.

Não entrando por agora na Conveniem-iu ou

desconvenionrin da alienação d'aquello terreno,

parece-nos todavia que em todo o custo (lr-viu Com-

¡ prainse o predio indicado para ser demolido como

¡ dito fico, com o que a cnnnu'a, sem lazi-r dospeza

I de grniule vulto, eñ'ectuaria um grande melhora-

mento publico.

 

1 A dita viella como está é perigosa., indecente,

' e já ho muito devia ter sido alargada; é Inn si-

 

tio“-muíto' ;silas 'para esperas declaram, o já' ali. “Eb red! sr. José Femimdes de Arade quan-

se embuscnrum maia de um auclor de gravos do presidiu á comunismo parochial, quo substituiu

dulirtos esperando as suas victimas; é um dns-

'win de' ininmadiciou que a torna iurapaz de tran-

sito a pousou» derontes, e de noite é como sn não

existisse'para o transito de gt'llluzpurilit'a pelos

encontros ('¡ue ali se deparam, ou indeoeutes, o_u

¡length-“OS.

Fechar, porém, anPlllt servidão ézde sensi-

vc-.l prrjuizo public-o, por que de dia é por ali que

eo serve toda n população da dita run, e do bairro i

dos pescadores, que vao á fonte, ao (lesembarque

de lc-nhus, de madeiras, etc., e aos lavndouros

do Côjo. -

O unico meio, pois, de remover Os d--fnitos

apontados, é sum dúvida o nlnrgauwnto por meio

do qual teriamos em logar do uma viella estrei-

tissimu, iunnundu, indn-conto, e perigosa. ulna

run regular, hoje tanto ¡nuia apreciuvel n'nqnelle

sitio , quando é certo uno já. por causa da l'onto,

e tanqum do lavar, já por ranma do elnlmrqun,

e de~embarque no «aos do Côjo; e emlim polo

excellrnte passeio quo no mesmo sitio do Côjn se

 

l

m'lm, é allllellf' sitio mui concorrido, sem que hall¡ i

para al¡ uma rua regular du parte do norte da

cidadu. '

A ram pouro póde custar. Os predile adia-

nantes :i parto da. run que .sr-gun nm continuação

:i vinlla em breve se i-.ouwrturiam em rasas do

habitação, quo bom as rare-re a população da

cida-(le: u se em frente da mesma run fosse (le-

molidn a arcada do arpieduoto, o quo bem podia

lhzw-so, ein-nnando se a. agua por lmixo (ln rliilo,

essa obra do indigmlinoto daspvza faria. realçar

a (la abertura du run, (pm npt'ou' de ¡It'qllí'ua 9X-

tcnsño, seria uma dus mais bellus d'esta parto da

cidade.

Se a v. parecer do conw-.ninnoia a reali-

l

Rnçi'lo (l'esle ¡timeline-.nto, rngolln', 14|'. rrdnrtor, a

queira inserir estas linhas no soil acreditado po-

riodiro, coum lembrança á illm.“ camara munici-

pnl d'estn cidndo, pin-'a que haja do del'ori r qun-lle

requarimmdo, e levar n oli'oito rste melhoramento

publiCo, quo não é de pt-qucna valia.

Sou de v. etc.

II**

Sr. reductor.

Albergaria Vollm 20 de

junho de 1864.

SoErei-me e eu fallorei, e depois,

se vos parecer,zombai das minhas

palavras. Job caps* 21 - v.° 3_

Furçado venho de novo pmlir lhe um canti-

nho no seu jornal, para respeinlur ao quo no n.“

304 disseram alguns individuos desta villa. '

Proh-sto poi-om, sor r-sla a ultima voz, que

sobre lol aommpto venho onl'mliur o< sous loiro-

ros, cuja pariu-ncia já devo autor whlu e cnnçndn,

com n diwcusiño das Obras da egrria e rapellas

da Albergaria., em que por fim do conta!, se \'ê,

ni'io'se tem querido senão ntnrur reputuçõos, por

que os signutarioi do luas correspondencins só

tmn dito muitas palavras, mas fan-tos nenhum,

por quo alguns em que tOcarnm são falso-ñ.

Em primeiro logar tnnho a clirVur-um reve-

rente diante das rinro grande-s inte-ligc-ncíns,

unit-.ua capasz de esorevor, ou de ento-ndelein

bom aquillo que lln-s dão n ¡insignar, roronhe-

(sendo n minha insuliclc-nria, e a grande o i-lnvu-

da vapnoidada dos cito-.o signotarios, um quem se

I'onuiu o coll'-ccionou -todu a Hulw'lOI'lu. lnnnunn,

n'ponto de não deixarem nem um misero til cal.

para nm pobre vérme douta vallc de lagrimas.

E depois ram todo o respeito e humildade

que se devo ter diante dos grandes luminnrus,

sempre me aloutaroi, ainda que a mêdo, a dizer-

llmn quo contar uma historia. como ella succe-

dou, o em que liguram varias pnsSOuN, necossa-

riamente no hu de. diznr o que umas li<eram bem,

e o que outras mal, H›ll\_'0 na a grande logica de

RB. s.” disser O t'OHtrnrío ; pOrtanto quando fallei

nos peritos, que vistoriuram ns obras refnritlus,

não tivo intenção (leoclefcudur ns. a.“ por que

não_ precisam da minha d--fuzu, ;mas unicamente

contar uquillo a quo thNlRll.

Ora agora se os rilwo sapiontinsimoe signa-

tarios não querem,nño tornar-ei a fnllar n'o-.llen.

Com o mesmo tclnor o submissão ouzo nin-

da dizer a ss. sf', quo da acta da sessão do jun- 3

ta de paraoliia de 28 de ahril,n?to oonata quo ou

Votasue em cousa alguma. O administrador

propoz, os Vogue! (ln junta unanimrnto npre-

sontarum as SIUIH razõI-s, o ari-montante acreilou.

Que tinha. eu a dizur ?-- desigual, como uwigno

todos as actas, porquo é esse o meu deVrr, logo

que á junm presído, e só quando ha discussão so-

bre qualquer ponto, assigno com declaração com-

petente; poda-ni. ser que erre, comtudo é auto, o

mou costumo', do qual inuduroi, se a alla sabedo-

ria do ss. a.“ mr. inlimnr que tul não faça.

Vriome forçado, com perdão do ss. s.", a

insistir mn que num-a se disso na freguesia que

os lllnlerinuu mnpl'clgmlus nos nln'nu fim-em mãos,

salvo se as (-.inro illlh'll'ç-,H e suplentes pessoas de

ss. s.“ Constitui-m a. freguvizia.

Durante algum trmpo foi membro da junta

de parou-his. o muito sonsan ur. Manual Jmé Gou-

çalws Lobato, um dos signaturiou, e quando ou

na Hessào do 17 da outubro de 1863 roprosentoi

á junta, que ue suspendessem as obras por terem

!lppareridu duas ou tre-v. gotc-iras nos telhados,

s. s.“ com o resto da junta deliberou que não, e

se esperava o resultado (ln promessa do mestre.

-Qunm é mais protector do àrrunmlaute eu, ou

o illustro pharmaceutico? -Por quu não prorednu

s. 5.', cmn os ¡ln-ins quest sua posição e saber

lhe facultam, do annlyzes ('.llylllll'a'l convenientes

para reconlwcer a qualidade dos materiaes, e por

que não propoz, em quanto serviu aquelle cargo,

, tudo que fosse necessario s bem das obras?

l

| a

i
l

l

I

n iuntn da paroohiu dissolvida em 18' d'nbril de

'18.63, -por que_ não fez celebrar tantas sesxõe¡

,Quunlas fossem necowarias para pôr esto negocio

a dirníto, e só se contento" de celebrar a sessão

em que tomou' posse, e mais nrnhulna 'P pois 6

assim que dois tilo notaveis e nabedores persona-

gana, dão ouvidos il. voz constante da frrguezia?

_ Ou as sabem zelar os bons do povo em correspon-

oins (que nula-.ni Jlõñigllul' e tambem redigir) s nilo

quando se acham revestith do cargo, om que

lho podem ser uteis, desfazendo as falnilica-

ões?

Eu bem noi que ss. s.", lilo sabios, tño im-

pecnveis quo são,não podem mentir, nem uequor

ilest'ail' um pouco da verdade, mas com todo o

respeito que lhes devo si-'nipra direi que ajnuta

de parochia, nomeou o sr. Brito Rabello para pe-

rito sem se tor lembrado primeiro de nenhuma

, outra pnnSrm; foi o ou'. administrador quem se

lomln'ou para desempate do sr. Autmlio Augusto,

e não fui eu quo notei a (lr-sinlelligcncín de s. 5.'

um“ os mnnaadm (dou. n.° l) porqu sei ¡Muito-

bem que s. a.“ (piando so trai-tn do bem publico,

não ha intelligonCia,deuintcll¡gem-ia ou embaraço

que o prenda.

Custa-me ainda, mas não tanln) remedio se-

ni'ín lembrar a suas 8.", quo ainda uma. vez (não

digo ¡uentii-ain) se engaualam, na sessão da

nntn de parorhin do l.° do março de 1862, pro-

jpuz a junta 'que líouvrsse de tomar cobro em que

o nrrumatume nao levasse para sua caza o forro

do let'to, sobre o que a junta deliberou partici-

par ao sr. administrador esto nbuzo para us lina

Collvrllit-ntna; dondo se Cllllle, quo upezur da mi-

nha ¡gran-auch¡ tambem se¡ ler u constituição do

bispado.

Tambem os illustreq e muito sapicntes ara.

signatarias da correspomloucia 1m permittiriio

lhes diga quanto se enganam, dizendo, que os

pnramonlou, sun-ju, tudo o mais se urbano maior

estado drsmazelln, poi* tainbmn é voz constante,

que tudu se achu hoio nmito !nais bem aceado e t¡ _

de oondic¡onnd0,do que no trmpo om que aqui fo-

ram cnmmnndudos os red." rrs. Arede, e João

Antonio d'Alun-inln, siguntniios da tal_ correspon.

dom-ia, e quo todos os ¡irclliornmcntos se (levem

a num.

lt'ui ou quem nas sessões do 17 de abril, 14

do agosto, 30 do uolmnbro, 30 de outubro, e 30

de dezembro de 1855, propus e inato¡ para que

se conrcrtstwem os telhados da egrejn, até que

resolvi a junta a fazor-se o orçmnento (l'essns

obras, que depois forum estendidas e alargada¡

no orçamento a que mandou proceder o sr. Brito

Rebello, quando administrador; foi eu que em

¡gi-mão do 28 do (lr'zelllln'u do 15.38 propuz quo

ae trm-tassom dos nwios noi-usuarios¡ para a leitura

de um comitorio; fui eu que em 23 de março do

1859 e 11 de agosto *de 186l propuz n necessi-

dade de formal' posturas para regulamento da

varios serviços 'du (igreja, como entnrros, festivi-

dades, limpeza ele. etc. , sobre a fruição dos lo-

gradourm, sui¡ demarcação ctc., algumas da¡

(pinos no urgulnauruln, e llnlu iulllu que entrou no

dia seguinte não quiz levar a npprovuçiio.

Fui ou que em 5 'do foverniro de 1860 pro-

puz fechar o adro Com dois portõrs de ferro,

fazendo-se nova osradaria, como se fez, acliundo-

se aquella entrada hoje umito decente, como tudu

a gente sabe. '

Tonho sido eu finalmente, 'que tenho por

muitas e rrpetidns vezes clamado pela compra

ou concrrto de parumontos - taea são por exem-

plo entre outras as sossões do 10 de junho de

1859, 27 do dc-zmubro de l863 em que levei e

junta n requerer á junta gta-ul da bulla um sub-

nidio pnru n eompra do duas cusulas, uma (lapa

d'aspvrges, -- sessão a que assistiu o nr. Gomes

Lobato, como vogal da junta, e li. de 10 de maio

do "le"" 'llllltl (a que tambem assistiu o insumo

senhor), em que se "usolvou comprar damasco

brlinco e rôxo - para. 0 com-erto das (nisnliw, da

cuja (-.nmpru se pediu ao mesmo senhor tivesse a

bondade _da encarregnr-sc, e como se ni'lo pres-

tusue a isso, houve da esprrur que fosm ao Por-

to pessoa entendida para m'o trazer, o que já suc-

“cedeu.

Illustres, sabias, e zolosísnimos senhores,

apozar da minha ignorancia, ainda não sou tão

neScio, que enroste nos outros oquillo em que es-

tou inc-urso, e os rod.“ signntarios que tudo

deixaram ir no deus-dará, quando aqui foram

enoomvnendados, dariam ser mais prudentes (não

quero dizur em usaignar) em redigir uimilhantos

ataques, pois muith possuam da freguezia sabem,

que por o sr. ll' Arade niio querer gastar sete

vintenn (quando foi enoommendado) em mandar

lnna pessoa n Aveiro, niIo tem hoje a -freguezis

alguns bons parunwntos, que se lhe oñ'erecwam,

e que o ridiculo nicho do Senhor dos Passos, que

hoje de'l'oia a c-greia ,' foi davido á fraqueza com

quo o nr. lJ.° João Antonio d'Almnida se houve

n'enne armario, e Contra o que sd prato-atoa o

priinoiro dos signntnrios da correspondencia, cima

mando-lhes até \'nndalonl _

Não posso por isso deixar do exr-lamar com

S. lllalln-.lls _Conductores cegon, que coae: um

mosquito , e engolis um camello (rap.°' 23 e 24),

reparos que com o juizo com que julgardcs sereia

julgados ; porque é que vêdes a areata no olho do

visr'nho, e não vêr/es a trave no vosso? (Cap.°

7.” - v.° 23.

Palo documento n.° 2 prova o que eu dia”

nn minha correspondencia inseriu no n.° 302,

pois eu ..no ouvi, nom vi, nem se¡ o que ne pas-

sou - ouvi contar n vul'inu pessoas, e a carta do

proprio individuo dispensa-me de mais nada. salvo'

do juizo que lico formando do quam, upezar de

muito lido, muito sabia , e nnuto zelador da ver-  

dade, tra

'estão no

tos ao pr

Esc¡

tem dito,

quanto t4

tudo row

egruiu fd

!nulidade

cação nl

mrto do,

0:10 li'oe

na sensu

3.° que i

*r z as“.
pessoas' e

andou da,

lia a e,st

reputaçü¡

tal lim;

(lo udmit

presente-.1

contract(

gnularim

brar algt

como U l

José GO!

junta d]

rrquorer

lizurnni t

xnsse le

pois usei

abuso; <

nun cun

-- 9.“ q

abril do

n'olln new

trunginn

eum ls¡

se quorii

nhciro.

Não

antes Cut

“emula/n

Romanos

julgard

pouco 4

(lim u

ahi' hand

- Chan¡

Natan!, se

diz - o¡

v'éo dofi

Um'

direi m

que (lise

muito fu

dera as

insersão,

BCOmpnt

a beucv

 

c Il

com dat¡

tendo a

janeiro n

ar. Jncin

arrennua

do Vasci

pato oi

Ferreira_

que porn

accellari

principal

com os t

eeouzas ç

!near o q

ta param]

contiançg

foi v. a.?

o mesnu

quo tonl

prompto

seja nool

fazer d'ci

l'ur

:ls suas .2

respeito.1

-”l

- ¡IIÍ

- Arab

quo agr¡

hours, e

vir á i|ll

gnrallo 4

de fuzed

foram sc

nn rena

P Cu

me eust

publicos

tão do n

ficha.

' ' “e

permitti

ñitnçllo

*Não*

'nilll'llol l

entanto

simpliell

dude.



quan-

lituiu

il de

!suõog

gocio

tensão.

oia é

|0an

azia?

spon-

o não

l que

¡lion-

o im-

um'

dir o

junta

u pe.

mma'

n se

usto,

a. 3.'

»oitavo

dice,

traço

Í) Be'

(não

o du

'N'O'

l ue

liam

rtici-

I lius

t mi-

lo (lu,

m.

tiri'to i

e ou,

nuiot'

ante,

3 e a.

ni fo-

Joilo

¡pon-

cvtalll_

1588“!

:ndus

Brito

e em

5 que.

Mura

;o de_

:essi-

u de

ativi-

›s lo.

dns

nl no

pro-

:'urro;

¡ndo-

tudu

› por

mpru

xoln.

lo (ii

vei a'

sub-i

capa

uma¡

maio

sumo

ares,

l tão

ie eê-

tudo

3mm

(não,

rmtea

bem,

sete

indur

Iezia

ram,

, que

com

muve

Lou 0'

cha-,

com

l um

24),

rei'eiaj '

 

  

 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
   

  

  

  

  

   

 

  

   

  

  

   

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

     

  

 

  

 

  

 

  

  

  

  

  

  

 

  

      

  

  

 

  

  

dade, trncta de nggredi'r aquelloa que tambem

estão no seu direitogdesàxpôzimrseun pensaram¡-

ÍOI ao pllblino. A¡ 1:7' J i' i u i A

Emuso de me demorar . mois. .- DO que ne

tem ditonrgue-àa htmiñiditmith e &airdudeiru tudo

quanto tenho avançado, entre pur tonto sepóde

. tudo resumir novreguinton -.¡- l.“qpie as olu'au du

egroíu fernnl cumeçtulus.precedmido' tudns as for-

malidades lugaes. 1- 2.° que durante a. sua exu-

_uução não houve queixas ountrurllnu, num da

parte do publico, riem do fiscal d'ullnu o rev.°

João li'ol'tunutu, e R6 ¡ipsum! a miulm lembrança

na sessão da. junta de parouhia jzi referida; _.

3.° qua a nomençãu dos peritos foi foltu com tudu

1!. .regularidade, reg-aindo_ u sua 'inumação em

¡.iiiidbus' oonipotentek, fã'pl'obiu, por que ou empru.

guiou dusnrbçuw ¡nuno-..ua quem o gavnrno con.

tiu a exeo'uçño de lruiiullnn impor tunleu, e cujo

reputação @imoral-em, são ou mais cupnzon pura

tul lim, - 4.° q'ueá vi~toria feito un pri-sençu

do_ inlin'iniuii'nilor .e isenta de pnrochin No.. foram

presentes todas nsyonuligões on ¡noulilicmções do

l chtiNstuf-ÔP que linear¡ oonnsiño nc-nhum dos si-

glnutnrirm ,dq reipierjnmnto 'Iledlpl'G-*Blltnlll u lem-

brur algum dvix-ils?, - 6.' que algun-4'signatários,

como u ruv.° José Fernandes d'Arede, e Munth

Juué Comes 'Lulth e*tive1'uu| _ii'ulwionnndo de

_pinta de pardrhin esl'ueoialnnente ó 2.““ e nulncu

. rmpmrernm^' contra. n' c-xeiziiçñn (lna'obrnu ou :H

liz'ormn suspender; - 7.° que é falso quo cu do¡-

xnene levar ou nmtc-rines (ln vgnrjn pnru l'óru,

pois usei dos meios c-nmpu-tunt-m pma evitar esse

uhusco; -- 8.' que as condições do conlrnvto fo-

rum cumpridas, e por i<no na ohms upprnvmlus:

- 9.° que m O urrt-Inntantu nu mesmo do 28 du

nbril do vorrentn annu ne comprometteu no quo

irrllu no lê, foi por sua livro vontade, non¡ com.

trunginwnlo do juntn, (e nvgnndn elle diese pura

eum 'isso cartar todos na dil'nnddades , que

se queriam uppôr a que elle res-.cheese o seu d¡-

nlwiro. ' ,

Não nos julguenws pois mais uns aos outros,

antes cm'de bem nisto, em ndo ¡mrth trapaça ou

naumlulo ao vosso irmão-clima diz S. Paulo nos

Romanos (l'tlp.° l4 - v.° 13) u no monOS quando

julgurdegpnão von rc-pnteis tnnto, e ox- outros tão

pouco que _ não imhen¡ o que np-:ignmni; olha

quo o Sul'iuniio udv'ertc-,.quo dude houver soberba

ahi Iuwcrájgnoruncía (vap.° ll -- v.“ 2. pvc-v.)

-- Chuluaates á-i _minhas pnlnvrm! tnmbu-nl in eu-

. law, nem vou Lunbl'al'des de que b'. Mallu-.un ves

diz - o que dimen- u Hell irmão és um tolo, será

i 0:60 dofogo do infanto (cup.° 5- 22).

Cerro portanto aqui lmln a. discussão, Ino

direi maia nada, por quo tenho prnxuntn o

que disem ou provei-him (rup.° lO -- v.° l9) no

muito fallur não faltará pet-cado, mas o que mo-

dera os seus labios é prudent¡ss¡¡›n›, o pedindo u

¡usei-silo destas linhas, e'dns (im-lth“th que as

acompnnloam, nuda mais tenho senão o agradecer

&benevolcncia de todos, pois *sou

._› . 4 < . De v. etc

Manuel Pedro Ferreira Junior.

 

(Documento n.° i .)

c Ill.«f_¡¡°'slj. _Respondendoao favor de m.“

com datn de llOlltmn,iillll'tiusn-tllü n dizer-lho, que

tendo a, junto de porochin na sessão de'23 do

janeiro Immeudopnrn perito pur sun porte u illm.°

sr. Jacintlio Ignacio de Brito Rubvlln, e tendo o

A arrellmtaute nomeado o illul.° nr. Antonio Maria

de Vasconcellos lembrou-me nomear para deseur

pata o ¡Il...'.° sr; Antonio Augusto Henriques

Ferreiro visto um pel-lençol' _easu nomeação., ¡na!

que pond'ernndo algm-m, que este ur. talvoz não

a uçceitaria, não só pulos nana muitoa :d'un-ros, qus

principalmente por_ se achar em disintrlligeuciu

com os nomeados, oeccirruu-me então, para evitar

esouzus que trarinp¡ demorar!, inconvenientes, no-

mear o Bl'. Du-lliui Corrêa de Midia, row-.dor d'us-

tu parecido., e por isso pes“ott do minha inteiro

confiança. - Ret'urdu-llle pnri'uilamt-ntu que não

fô¡ v. 8.' quem tal_ cousn lembrun, :mtos que foi

o mesmo meu amigo e sr. D"“ll". - E' isto o

quo tenhu u dízur niv. a..., ÍiHCllllaçñU que e<t0u

prompto ntornur valido por qualquer moro qui'. lilo

loja necessario; podendo no entrntnnlo vi. a.“ O

fazer d'osin 'eiirtu o -uzvo que lhe nprouver. _

Para tudo mais, que lhe prestar está sempre

ás nuas disponçães, quem ó com todu a estima e

respeito.

.' -. › De v. s.“ m.“ at.” venci-«dor

João “Ferreira da SílvctTPauio.

Alberguriu _Velho_ 14 de

junho de 1864.»

(banimento n.° 2.)

cIllm.o red.mo sr. e meu nclisxiiuo muiito.

.- Acabo de rem-bei' u obzeupizi¡ cai-tu de v. e',

vir á imprensa com uma questão mn que tem ii-

¡urndo a minho humilde pousou, nlcnnlmndo-me

lei fundar de corremmnlenciiu anonymns, que

foram sempre para mim o desconueito moral du

imprensa.

n Custa-me ter que dizer certas cousas, e mois

me custo o viver n'uma terra em quo os ¡mgueios

lilo do Hr. Souto, obras da agiu-ja, e minha repor-

tiene.

“ “eu amigo. Se o meu estudo de saude m'o

Wmittisne acredite que esta eartu seria a re,-

lntu'çxo mais completa de tudu quanto m- tmn (lito,

#Não posam» Estou eum-Akron» playa-icms,- e us

«intento ahi vue alguma (musa. - Desculpe n

iiimpiie'adade.1 da¡ narrativa,. e créu, 'que é e ver-

dude.

que agradeço polui¡ considerações vom que mu _

honra, e que «utimei por ser o incentivo forte de 1

publicos cuminhmu lual, primtipiamlo pela. ques-

anmdo nppareceu a primeira corresponden-

icin routru os antagonintm (lux obrnn du egreju,

 

houve Jliglltllll, çujo nome vallo por consideraçõq-s

que daremos ter, que mo disso: Você é u autor da

cul'l'eslpmnlt'lll'inl «pranto lhe deram? Não sou

nuvtur _ rospmnli eu -- ; nnu tomnvu coiutn (ln

questão sn um pagassem, por que não estou dispos-

to a escrevor gratis em beueliuin do tul'twixo. Mui_

to lnun: ruturquiram me=coln que então Vovô

escrevia fosse Contra qumn Ibase, logo que' lho pu

guusmn ? Ema é lmn! Umuro o diale Se n res

ponmbilidade não Pru minho! Findou a (pmstñu

em termos convenientes, e d'uhi n lrez dias appn-

rat-.in um nommnnii-:nln no aUnInpeãun, mn «pie

ne diziu que n'wln villn hnvin uni ourriptur VH

nnl, I-urroptu, que vvndin n penha u peso d'ouro;

e mnilus (“nuns li-ias, cnrrnncndns, lnlricus H

rampnnullns. Aesoulei a. (mrnpnçn nncnln'çu (já Ne

vê; aquilln ul'u ('mnign) e disse o diabo!

Vie-,ram mais t'lil'l'G'SINHNiPIIüiàl'l, e n'u'nna tur-

do, »indo eu prog-muro ›~r. Antonin Angu-:to Hun-

rirpleu l<'c-|'I'+-il'n, a't um¡ com, puro um empro~tnr

nhwforma postal dos correios, uncuntl'Hi lá o

red.° sr. Join¡ Fol'tuuulo o ali (lchiltillllN, c-mbua

dialelirn e mñiivel lnn'lnenenliva, a questão das

obras (lu «gi-ein, ¡iu-gundo ou sempre _que era o

a'uu-tor das ('nrI'eulmlulmu'ins, e nllirmandu alles,

(pm não :n-redituvmn, 716m nu min/2': palavra do

bmn'ull Coni'esm ingc-nunlnenle que não gusto¡

da chu'açl, etpie me allvrei um pouco. Ern a

primeiro voz que no llnviduvu dos ¡In-.us Hunti-

Hlmntoi. D'esta (pu-slim, (lllH levou uniu lion horu,

Iiaüslllllos a unm nutrwonde ou e elle sr. p.° João

br-rruums u lion¡ bvl'rul', enuvimlu INPI¡ pne, que

n'osrm oncusiño entovu nn correio, e nnheinln, que.

não sou pnru certos negocios, subiu, e ¡liam-..1:

venho vel' o que isto é l qui-tu lwrrnr tnntol

Ei.- o (Inn sn pu~snu Da pnrto dus srs. All

tunio Augusto e pf' João "Fm houve insulto, nom

nlneaçm, por que, npemr de pequeno e lnunildo

não nu snilro,In^m snll'reroi.

Fui fnt'in passar-so u questão, sissim como

l'ui lin-to o dizer m um Alln-rgnrin, (pie ellos mu

Iinhnm vlmmndu puru me imultnr, e olu'iunr a

dim-r, (pie ern ou o :un-tor dos currvslnmdencius.

Qumn o disso não wi, nom me importa..

Foi vc-rdade, e ainda han é punto de fé,

que eu null n alla'tor das (“lll'l'GN'¡IHIIdHIIPhIS uns

uihm ¡l'nrpu-llw srs., mas msn »'llpllrmiçñn nño é

antídoto nom vvnouo (pm me melhore u posição

ou me u tire-'Deus super omniu.

Em qnnulo ;is obrns da ngm-ju, admiro mimo

se I'onpunllu a tnnlo (io~con(-l|:W() e u tnula lut-

bnseira. Into é rpn- é foliar Com l'rnnqnvznl l'ois

un u Obra «olá má, para (plo n nppinrnrnm ?E

E se está. lina. pura que» i'nllnm n'i-lln 'B Vão lá sur

Íuizvu ('ulll lan-s mordomoosi Se :n-uzo mu tornam

u bv-linrar, quer inrogniln quer (multm'idu vii

veiiho á inipronsn, e dupnis_ . , , sempre hei-du

~mostrnr, que o pri mu é duplo e deixa ver o ne-

ganio por outro ludo. l

' Poço-lim, como amigo, que doixe á- rem-lia

na ('.tll'l'din'li'"Ni“nt'iH“; a uenleuçu parou um jul.

gado, o réo esni livre.

eqe ustylo Iuetuphorino ó liam adequado, por

que o In-gocio rpm su tem discutido na illllll'cnsll,

é todo uma mutuphnru, 'e nndu quis.

Com-edu mu a. lioc-uçu du reiterar os meus

protestos de cstium, consideração e l'oni-itu ; pois

sou

De v. a.“

intimo run.“ cri.° mt.° oln'ig.”

Henrique Augusto da Cunha.

Albergaria Valim, e S. C,

14-6 -i864 n -
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EXTERIOR

Don jorunes do correio d'hontem extrahimos

O Seguinte:

l'ariz, 20. - Diz o «Morning Push, que é

tão pt'ul'MVl'i que su rmnpam uu hostilidade-s no

dia 26, roma autos du ultimo (-.nnl'ereIn-iu. Não é

provavel (pie uu pnrtm bl'lligmuutus aceitem quo

se resolva n que~tño put'\lllr'i(› de nrhihu.

O :Daily News» espera que uu bo~tilidndes

se rolnpmn no din 26. “

Nu ultima. conferencia p (liso-Ilusão foi umis

animada que ns anteriores ã 01 plenipntt'lu'inl'iOñ

nllemñes estiveram muiB pmvorativus. Tinham

mndilicndo u linhu de divisão do Sli-.su'ig,(loixsivndo

a. lnnior porte á Dinamarca, e no nnhbudo, longo

de se mostrnrmn mui* vom-¡lindonu , voltaram á.

linha (lu limitnção primitiva, nmnifestnudo a iu-

tençñu de não under.

O «Timon diz que n questão dinnmnrco-nl-

lemñ (-.ntrn n'umn nova. phnsc-v. A ultima uma..

dará. em resultado a paz ou a guerra, em que

tomarão porto outros pntcmcius.

U (Morning Harold¡ diz quo nn rnalidadu a

conferencia está inchada, e as hostilidadeu prin-

cipinm no din 26. “

A Prussin e n Allstl'in_<lrclul'arn que se nr.

murinnl navios em corso se as hustilidudes prin-

cipiaanum.

O ¡Uni-ly Telegraph» não acredita na pro-

longnção do armistinio.

A oonl'erenvin do. Hahhado foi menos Satisfa-

. [min que as procmlentes e as divergenciau de

opinião maiomn que nunvu.

~ Iduln, 20. _A proposta de lord John Russel,

I'Plui.ivn H "Ill“ "Huliilçñ" Pill' pul'to dll¡ [Nitellcilui

neutrues, puz em ,grande upuro os plenipoteucia-

rios das porem-ias «lnvlligemnlc-s,

Em Lulnirm acredito se n'nmn prolongsiçño

!do ul'llliuticio, mas não em uma solução satisfa-

mome¡ estão antolhudas pelos padecinwntos ; no 1 toria. ,

Cireulou hoje com certa persistencia o boatol .

l

l' de que o imperador Alexandre chegarei, fixamente

no dia 10 de julho a Fontaiuebleau.

Idem, 20. -- O cMonitor», na sua edição

da tarda, diz que ns embaixadores do Japão ti-

vnrmn uma ultima cunii-rc-.in'iu com nu'. lirouiu

do. leyn pau-u unsignur delinitivnmeule n cm¡-

vouçño conlirmnndo uu trai-tados. Em virtude du

dita unnvrnçâo comprunn-I¡cu-seu embuixmln, em

nome do seu governo, a dar n reparação mais

completa pi-.lunssnssinnto ultimamente cumnwttido

e u. pâtgnr rum u lnnior I'ogulaliilnde todas as

iudomuinaçõc-s pedidm pelo governo l'rnln'eZ.

O* juponrzes muhirño zimunhã (21) directa-

mente para n mm pnlria..

anin, 20.-Gn¡ ilnglul¡ subiu (ln Capri-.rn. Por

este ¡nuliro Correm graviminnm bontun: diz-se

que um (nu'onel guribaldin(›,(le unçi'ln ingloza, I'Slá

i-rp-nrrnguulu (lu l'ormul' em Londres uma legião

do 10,000 homens com o »recordo tiscito do go-

verno de Tonin. '

ACIHRIHHIÊH-He mais, que a revolução ruben;

tnl'á ln'eré nu mesmo Lompn nn Gnlitzia quo. nu

Hungria, e que uniu \'lezl'lnpc'llhatllt a lucta. astro-

piu itnlinnun ulavnrño o Venelo.

Liverpool, 20. - O hontn relativo ás prohu-

hiliulades da I'Fclr'içño do presidente Liuolufuz

subir o ouro a 107.

WARE'M_

VARlÉADES

[ill CONCLAVE

(Continuação do 1¡.° 308.)

Art. 5'? Sra a c-ln-içâu do penlilioe se niio ti-

ver \'eailii-ndn trez (list-l (lttpnis da' entrndu dos

rurdeaes no cont-lavo, os prolndm e os demais

lil'npustnu para n guurdn do oonr'lu've (haverão

impedir que, durunlu os vinro dim seguintes,

anjo um'villu nos enrdnaes mais de um prato pnru

o ¡uutur e outro á oeiu. Terminados ustea cinco

dias, (H ditm guurilnu não lin-s permitlirñn Inuiu

do que pão e nguu, até «pie tenham couaunnnmlo

at eleição.

Art. 6.““ Durante este tempo, os cardeaon

não podom rombo-.r coiso. alguma da cmunl'a

npostuilru, nem doi seus rendimentos, os quaun,

durante u vacância du Sé, deverão conservar-se

Rol) a gllul'ulu (le ¡Ilnu pessoa. leal t! (le integri-

(lmln, (Inu vnnw-rVnrú a sun I|(lll|il|l“tl'llçñii.

DI'NdH n morto do pnpu, tudu* os emprngos

erclesinsticos e dos tribnuaes du. côrto nessam

de direito, á eXt'epçñodos' de gruiide peniten-

ciurin e du rwuorlongo, os quuau continuam a

@Xi-real' HB aum funcçõnu (llll'nnlô u Vili'unt'la.

Art. 7.° N'e-te inti-rvnllo os ulrdeuex não

trntmn de outro llt'gnultl un ('onclava senão du

eleição do novo ponlilioe, salvo se a. now-.asidude

na obrigar n defender os bons¡ du egreJa, em pe-

rigo muilwutu.

Art. 8,o Se algum (-urdrnl não entrar no

conclnvo, ou, so. «lupuis de c-ntrur, tiver de sair

por ¡notiVu do doença¡ Iliin deixa por isso de se

prum-.dor á rll-içñu sem c-llo.

Su todavia o que sair do com-luva quizer

nlli .enirur de novo, dnpuis du. sua couvnleneeu-

çn, será adnnttido, assim como (H (-nrdo-aen que

se apresentarem «lupoiu (lu. nntrndn no concluve,

nim lm(lelld0 nenhum dar o seu voto de fóra para

u eleição.

Além diiusu a entrado. no conclnve não so

poderá recusar aos varuluaes que tiverem sido

consumidos ou (-XI'oulnmngndcm.

Ninguem poderá ser proclamado poutilice,

ne não rnunir dois terços, pelo menus, dos suf-

Í'rugins dm eleitoros.

Du maneiro. noima indir-.ado, não só ui'io po-

dem uer eleitos au puntiiicmlo os c-ardeaen, mas

cado uma puuu de ilnpmliinonto lv'gitimo.

Art. 9.“ Se o l'npu. fallen-.nr fóra du cidade

em que habitan com a sua eôrte, os curdoues

terão o cnllt'lttve na cidle do territorio onde el-

le tiver morrido. Se «em cidade estiver interdi-

ctu ou for rebelde, reunir se-hão na cidade mais

proxima.. _

Art. 10.° Os gnu-maduros e ofürinen da

cidade mnlu se rvunir o (unn'lnvn iii-:uu obrigu-

dos u fazer observar as pren-ripçõm d'u lei.

Art. ll.“ Lugo que houver noticia du mur-

te du I'itpu, os dit-us gnwrnadurus e (Mirim-.a ¡u-

rnrâo, em presença do (-lnro e do pnvn, para es-

se lim couvIn-:nlos, ob<urvur us pl'ü'leutten luis.

Art. 12° Se ns ditos governadores e niñ-

cines não observarem «seus luis, Hein!" ellen ex-

comnngndos, e declarados purpvtuumunle infu-

mes. Sejam privndm da »um anthnridndn, e li-

que n. cidade iuterdiotu e privada. da. dignidade

episcopnl.

ção, poriiu de parte intvirnmente na nuas amei-

çõeu particulart-s; não terão absidutnmonte ou-

tru idéu mais du que o illtel'eSNB commulll da

('gl'eja.

Art. 14.° Nenhum dos sagrados eleitores

alguma num prumnltor, ou unllivitnr coiso algu-

um dos outros raidunes, para guiur u sua opi-

nião no negocio da rlc-i(;§'¡o:, d'este modo, todos

na pilotos, convonçõese obrigações, (-Inlinru sc-

jam ouniirnnnlns 'por meio de jurmutjnto, são

uulluu; nquelle que doixasne de un observar mo-

rucerin nntus louvores, sem licar sujeito no lu-

béu de prriuro.

Art lõ.° Em todas as cidudes e centros de

população, logo que houvnl' noticia. du morte do

l'apn, se cc-luhrarño em honra sun exequius só-

h-unnes, e todos os dias, durante a vnenncíu da

Sé, Me dirigirão o Deus orações pela prompt»,

ununime e proiicnn uloição do_novo pontiiiCe. Os

dignitarios tlu egreja não (lc-ixurz'lo de eXcitar 0

zelo dos iieis, prencrevendo jejum!, etc. ,

E' esta a lei fundamental da qual servem

pontitlcadu, sc-m ter comtudo feito a menor modi-

(uai ue-.r outra wssm'. n r num tc-nhu sido u li-_
i q l l PP

Art. l3.° Os eai-danos, no negocio du elni- 1

poderá, sob ponn (lu excommunhão, dizer Coina i

  ainda de regra algumas ¡HapOsiçUes para a 'ron-

niiio du vocincluve. Fui rigormaumnte exocutnda

depois du morto de Gregorio X, e o seu succes-

sor foi .eleito no prilnoiro din. MM esta loi ex-

citon vivas rreimnnções entre os cnrdeace.-

Adriano V suspendeu u sua execução, e -n'uni

consisturio foi uppruvadu esta mmlidu. Aquelle

pnpa tinhn lnuuil'eütndo a intenção de reformar

u lrÍ, mas morrou ao lil'igt'iSllllt) nono din do seu

lionçi'io.

João XXI, antecessor (lo Adriano V, sendo

um dos ('ul'llmws que no consislorio tinham appro-

vado a. silupnnsño du lei do (-onr-ilio do Loiro julgou

dever munlor a sun Illuuail'u de pensar, e o pri-

muiro noto do seu pontiñrudu foi publicar uma

bulln,(un que doclnruvn naun nuspunsi'io. A preci ii-

tnçño div-ste :ii-.lo fezjulgur que mp¡_ulle papa tinlm

('0nlrnltitlo mnnprmnisw nntou du sun eleição.

Desde João XXI foram eleitOs quatro papas

sem com-lave secreto; mas (lopuis da morte de

Nicolau IV tendo se a (igreja Visto de novo sem

pastor durante (iuis annua, traz mezeo e dois dias,

Colcmtino V julgou convoniunte restabelecer

n lei do conoilio. Desde então nunca mais se re-

peurnm longas vaonnuinu.

Pio IV, pola sun bulla; In elegeudís, em

1562; Gregorio XV, pelo nun bullu: @term' pa-

trísjílius, do 1621; Urlmno VIII, pela em¡ build;

Ad romanos, do 1625); Clmuentn XI, pelo sua,

bulla; Apostolutns officium de 1732, todm conlir-

murum a lei organica; mn¡ cada nm d'ellos lhe

iutludnzin nlguunm modiiioaçõos. Em primeiro

preocI-upur¡un-so (lu snudu dos “uniram, que

ser rumpzhnn'tlidn vom um captivuiro muito pro-

longado, e c'nlu uma ulislinuncia muito rigorosa,

depois ouvnpnrmn- e do dignidade dos prnicipes

(lu egrviu, o liunlluunte traturum do Conciliur ns

suas conmwdidzulea com o principio de encerra-

mento dos cont-inves.

Para que/so pumam avaliar as mudanças

que se tem introduzido nu reuniilo de um cou-

clave, vamos ¡elerir o que se puma hoje, e come-

l
|

l çarc-mns pelas eercmouins que procedem a sua

abertura. (Continua.)
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Preço dos generos.-Na semana finda

em 21 do corrente, ru-gularnm os goueros nos

¡nm-cados abaixo declarados polos seguintes pre-

ços :

AVEIRO

Trigo alqueire, 800 réis. = Milho 520 ==

¡ Cnnlein 550 = Cevndn 400=Feijão 640=Fuva

' 300 = Batatas 240 = Sul o moio de rasos 2/5000

Azeite :a Vinho M5440.

A AGUICDA

Trigo, alqueire 800 = Milho 480 :Centeio

360 = Cevada 240=Fnijño 560=Bmtntus 280:

Azeite 5,5200, 0 :llmudo = Vinho 115400.

ALIilClÊGAliIA

I Trigo, altpleire 760 :a Milho 560 = Ceri-

' trio 500,:: Cevada 360 = Feijão 540.-..Bntutas

300 = Azeite 55100, o almude = Vinho

Í ESTARREJA r

Trigo, alqueirn 800=Milho 500 = Cen-

i leio 460 = Cevndu 260 x: Feijão 480 = Bntatul

220 = Azeite 5,5800 0 aimude:: Vinho 15600.

FEIRA

Trigo, nlqunire 820 = Milho 680: Cen-

tc-in 560: Cevudu 400: Feijão 960 = Chicha4

ro 480:::[3avn 480=Bntatas 440 :Azeite 55400

= Vinho 15800.

l
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ILHAVO .

Trigo, nlquoim 820 :a Milho 480 :Centeio

560 = Cevada 400, _5-_ Feijão 480=Butatas 200

Azuite 15900: Vinho 16980.

OLIVEIRA D'AZEMEIS

Trigo, nlquv-ire 960 rn. == Milho 650 ::Con-

teio 560=Cevudn360=Feiiño 640=Butatas 330

::Azeite 55200: 'Vinho 18300.

OVAlt

Trigo, alqueim 15100 = Milho 700 :Cen-

tein Sãozcevmlu 500=li'eijño 700=|intatas

=Azrito, o almudo 55350 = Vinho 2160. '

l ,lrclllvo l'ltloresco. -Aonba do se

puhlinnr o nllimo numero d'enta interessante pu-

blii-ação littm'uriu do Lisbon, em que as coisas'

mais notuveis das nossas províncias continuam l¡

i ser (Entregues á, estampa.. '

Esto uuun-ro, que é o decian qum'to, con-

tem z-«liOm Jenna do Mantena), com uma vista

(ln esmnlarin d'outo sum-tuurio, e um artigo, fru-

cto dos viagens do sr. I. de Vilhena Barbosa ás

províncias do norte, em que se começo a (In-scri-

¡ pçño e historiu do Bon¡ Juma-_- cIIlm Bourbon»,

ultima erupção do seu vulcão, c0m uma gravura,

pulo sr. I. de Vilhena Barbosa - «O eetylo é o

homv-mn conto de l). Antonio Truebn, pelo sr.

B. Arnnhu - «Victor Hugo», pelo sr. li. Aranha

l _Origem do tl'ut-tnumnto (le altuza real, pelo

l sr. I. do Vilhvnu Burlmru.

' li 'l'lnlm rasão. - O bobo da carte de

Francisco I foi um dia mnençado por um fidalgo

de lha iram serinmt-nte ao pello com um pur de

bustonuduu, em castigo das insolencias que lhe

dissera.

I Tribnnlet não hesitnu e foi queixar-se ao rei.

- Se alguem, diz-lhe o monarehn, fôr tão

i audnz que te quebre a» centellas, fal-o-hei enfor-

car um quurto de hora depois.

Ah! Senhor, respondeu o bobo, se'vossa.

w mugestade o lizesse enforrur um quarto du ;hora

_ antes! (Commercio de Lisboa.)

' Nanlraglo. -- Diz o «Diario Mercuntih

que por participação do director interino da alfuu-

dega da Horto consta que, no dia. 2 de maio ul'

timo, entrárn no roepectivo porto a est-.una ¡ngleza

l :Equityh capitão Hardy, com o unico tim de

l, desembarcar toda a tripolaçiio da galera america-



 

na uDinnM, capitão M. S. Gales, a-qiinllfôi'n a

pique no mar das Autilluw,

polnçilo na lauolia .(lu iseu navio, d'onde

para a rei'crida encima.

Novo an0P.- Do (CoulmPrciu depLim

bom. 4- Na terça fuira foi lançado ao luar um

bunito vapor partem-ante ao sr. FrmleriCo Bour-

nay, o qual, Bagllndn ouviunm , é destinado a

fazer as carreiras entre Lishoa o Paço «l'Au-cos.

Eúe barro_ foi countrnido (un Alcantara, e

a machina foi leila na unir-.lua do ou-u pl'ullrit'htl'ltl.

O alielem», (piu é como o novo rapin- se

chama, é de maior lote do que nenhum dos nu-

tru's tros huruun, (plo iazem a carreira outro Lis-

boa e [Bulma, e até nua (lim-ln, rpm apresenta

maiores cmnmodidadea para os paugngrirm.

Lavadelra. -- I'latnln-leoeu-m agora em

Pariz uma grande ollícina onde m'. lavam, sia-.cam

e se Illíromptuln*para !It-run¡ nicgnuunudaa muitu!

peças de roupa um 30 lllllllllml. Um purplmm

pessoal, 1 hOun-m e 3 lllllllml'FS cunwgnem lavar

o leccar em um dia (lu 3 a 5:000 praças du roupa_

Uiua pequena machina a Vapor faz girar su-

bre um eixo mn rylinvlro demiidu-im do :liamv-tro

de 4 metros e 33 cenlimt-lrm, e do l metro 50

mentimrtroe do comprinnmlo. A este (-yljndro

conduzem agua quente, agua fria ou vapor va-

rios tubos. Quando o u-ylindro está Wim sumuirn-

te purçilu de agua, introduzenrne n'ollo 500 poça!

(le roupa, uma porção de sabão e um liquido

alcalina que dismlvo ari nodoiu sem 17I'leltlll'al'

os tecidos. Depaiu .mae um movimseuto ao cy-

lindro, da voltm por minuto, o por ¡ue-io

(la agua fria ou a forvm' e do vapor nu come-

sue lavar perfeitumunte toda a roupa.

Em onb'o cylindro onde se eatabolm'em

correntes de ar o cum um niorimunto ogual,

3:000 voltas por minutos, so conaegue evocar a

rouparni alguns minutos. '

tirarmos' bebeclores.- Diz a «Gazeta

(lo Portugal», qua ha na Alle-manha uma sovimla-

de a~=sini denominada, ú qual só é mlminido o

neophito quo rusiste á prova de hoher IO lilroa

de erram-ju, sem pardcr a cabeça, nem sentir-ao

incolnnnnlado d'untomago.

Ha poucos dias apremntou-ne um rapaz de

vinte e tantos tllllms, para su liliar na nocivdml",

e podia que lhe fosse concedido um intm'vallo

de (luna horas autos (le c-omeçar a sua init'iuçñm

Tão junta petição l'oi attendida. Au calm da»

duaa hora¡ o mam-nha apresentou no de now e,

om' logar do lO litros!, enxugou 12. Em press-nça

de silnilhante dunodo houve quem po-rglllitaane a

rasão porqua não se tinha' iniciado apvnaa ao

apresentam. O mam-Flu) respondeu que tinha ido

fazer nina “penca-ia hoheialo primeiro 10 co-

poe do cc-.rwja a uma f'ibl'lt'u proxima.

A' viam d'lato l'oi o manuela) vicolamarlo pre.

aidenle da soriedade dos bebedores por nuauiini~

dade de votos.

Expedienle.- Aos srs. assignanlos,

ue no fim do corrente nmz de junho

Cain devendo ao «Districlo de AVNI'O»

um semestre ou um nuno, pmliinos o rs-

pecial obse'qnio de mainlarmn Sallsfuzol'

a importancia das snasassígnaluras o mais

breve que lhns Soja possivvl. '

Se assim Olizm'iun prestam um rolo.-

vante serviço, evitando-nos maiores Sacri-

ñcios com esle jornal, que por f'nn não

é nosso, mas dc todos. '

A administração é no largo de S.

Gonçalo, Amnlypographia do mesmo jornal.

A força armada. -- O outro jm-nal da

localidade continúa' no proposito do doprimir a

força (luntaeada n'usta cidade, alterando os'factos :

a'seu holprnzor.

Não lhe gabamoe o gô+tn.

O que disse da prisão do ferreiro da Legna,

não é verdmle, (tomo já lho mami-amos.

Tambem ..na foi «spanianla a llahõa de pro-'

posito e cano pensado; se um anlllatlu lhe deu um

bot'etilojoi porque alla o api-drejou.

A venda do estrume não foi na. cadeia -

foi no quartel. O soldado uão'vcmleu um nleeVlO

que pertencia ao carrereiro, mas sin¡ a ella pl'oá

prio e a um seu cmnarada. Estava no seu di-

reito. ~

Devin o contnmporaneo sabor que é proliibi-

(lo ana prenow falhar das jmmllns , e que a numa_

luana, para lhe fazer cumprir essa obrigação, não

dirigir-lhe uma. mnahilidadu.

São estm ns faltas com que julga o outro

jornal da localidade empannar o prontigio do due-

twanienlo. Engana-se. Pó-lo continuar a dar ox-

pansiio as anne iras, que o puhlioo ha de fazer

justiça aos eoldaduu do 6. Continue oml›ora,ongo

pulo deapeitopt dar publicidade a insinuaçõc-s (lo

soalheiro, que lhe ha de tirar lmm lrnctu.

”esordf. - A nnilu du 10510 Nilo

terminou hein. Depois dos lblglledua, que se ro-

petiram como na reupora, alguns individuos re-

Í'eitos de bebidas alcoolii-aa, :tll'avesant'mlt-nu im

ponte, palm duas horas da noite, e nnpnm-aram

um rapaz que :aguia paciliuo o seu caminho.

A força armada nrudiu e capturou cinco que

Ie acham entregues á acção (la juxtiça. Lamenta-

mos eúe acontecimento, que a embriaguez anal

pôde din-ulpar.

limpnlmação. -- Hontem, aorinin 2 ho-

ras (la tarde, entlaram na. loja do RI'. Agostinho

Pinheiro & C.“ Inn homem e uma lnulhmñalt¡ (la

Povoa do Vallado, quo pertc-lnliain fui/.ur algumas

comprou. mulhur podia que lhe mmtraaumn

lençol, e tingimlo nilo goetar dos primeiro* dois

que lhe apresentaram,(-ollacuu-Ou innmal¡atainento

em posição conveniente para os poder empalmar,

l

l

lno me'. de 'ala-il I

!Killers-(lente, CUItSPgNlllilu Salvar-N'. a umnma tri- _ nor lho lava-lula pmu cima do balcão. ill!“ quando

passára “ por livir a ¡nulla-r so. n-tirava, porgnaiuu-llm o

e pediu maimo enixeiropque deu (é dos prepa-

raiiviis, foz-m ¡linuqii'itc-n'ulivln, n_m›utiun0u a. tra- i

 

que lim-ra dm prinwirm leuçuu I|llu lln- l"”nlÍ'Jlrll;

a I'FBPUHCli'hdu-lliu a-lla que os lii'u¡ linha'. ll“:r i

ctuu do a eupiulhur para lho dur com o furl", u

que não foi Ilillivil, Pnl'qllu a mulln'r lendo iulru-

(litzidu 4)* llluçoi pula ulmitola tlaauiu, não ul'ey,

com tanta limpeza, «piu não doixawe uma puma

de l'óra. ~

_ () i-aixuiro uniu lugar a chamar o regedor da

fregnt-zin, u ur. Bento Il'Auh-rlm, quo dou m-m

dt-Inora an mais a-'erladaa proriulc-nvim, fazendo

conduzir o m-mnpai¡hamloi-ll-v tucano :i premuçu

(lu er. ll'llllílliitl'ndtll' do I'Olll'l'lll-I a mulher, o o

lltln'lltuhju (pu- a tu'ulilpnulbn'u, P. (Inn no¡ panel-ul¡

err cunirunte no l'urln, pelo grandis e-palhal'a-

lo (pm foz. inorupamln a ¡nulla-r pola ni'çño ¡pu!

praticar", i~4|0 da-pnia dc' a tm; riuln i-ur-mnh-r os

li-nçon, amu dizc-I' palavra, upuznr du- (NIIII' no pé

d'l-llu. “canais a mais h-atvn Inga ali qunm :iilir-

_uiaeuo qua os (loi- andaram mal ein-aminhados '

um com n matio U sr ll'llllilllnh'mlnl' do mam-lho

duixou ir o llOquin um paz, maa, llllunlo a nais,

uño l'ez hein. A mulher, cana hi foi pura-a oa-

(lt-in.

W

CORREIO

(Do nosso correspondente)

I¡l:~l)l)a 26 du junho

Os traz contras eleitor-ae», rogoncnador, I'm¡- .

lista e nome¡ Vullul', part-re qua um hn-v--a di u

vila dar a lumu m! nona muni l'ealm Riu-ns de

prumetlimuntou «lu-rum vllHi \'ir. UI' t'lI'l' l--mucm

é cpm não Bv'. esqui'çaul ¡lt! ('nllulvrul' MINHO* lell'US

gorrl'nnlixon :pune hão i-.nnuuallidu, u u- m'll'N, '

ilunauanhn da avtual ulllllllll'ltnçñn, quu npini

!num u paiz lh-pois iudwaiñn, mn grandioso pio

guamma. u ba saiu.. pata u, indir-nl uma (lu tan-

lus o tamanhas c--liunii-lailml ¡\ cliiiin-nldudu casta

eu¡ nulnuum na ¡dollar-'s d'auiino f--im pai] Pri--

route m piuglanunanon c'olntm ~o u-ln u-Il'i-A l'c-ilo

t-nlau as lu-gnslaturau, u não ha IIn,-.qulia (lu que ,

hajam sido cumpridos l' ulru-l vacina.

 

'l'nlvuz «pie mé u pai ii-lo H-aliüa' ln'nlll"ll:t

fullululhll'nl' o paiz I'IHINIillll'lolülllll' tu, l'Nllnull

não rslt'ju tliupoúu a «lua-rar das holh-zau do Vl'llIO _

l'egilllu l V l

Tuulln-m o* ('onnervmlorna nos prulnu-ttu-Ião l

de certo completa mudança do syuli'lllâl- - de lia.

zur eleiçõun ;i ponta de lmynw-ta o a racot'- ; das

(li-poilaçõca politicas, (hp ¡lumism'uia pm' l'ulln da '

i-nuliança, e nation lh'lle'lül'l (l) llO prova-nm de

1845), quo ahi licainm gravador¡ na m°'lIIOIin dia

todos, e quo., (lulu-id (iu lanqu nunes, ainda não

puderam esqui-cor totalmnnto.

Vc-nhnm poiéiu os Inuuili---tuu o prugrnmnnm.

Sample é bula rur o que cpu-rum. Man llu'llllll iôra

ronwçawvlu no parhum-nto a m-:u'u-ai iu 'lylbllillllllll't

dos eleitores. lnl'n-limuomte n'ula lizeram na login-

latina, lia "Ouro linda iptu n--a lavo a ciel' no*

programou“ o. proumauai Ilv- haja.

- Continuam a ,.ñiu r a-l ¡u-..muçann para

candidatos a deputados. U ar. dunpm ll" Lullé '

parece cpu- iii \au dean-'lindo algum pvetu-ndrn

tua, (piu tc-Iulo entrado "n niinisp-iiu do nano ou

em rasa do minlslru, "31'14“11lepl'nlestui (lt~ seu-m

niini~t~riues inahalaveis, unlunn ullptwlt'ÍOIlllel-i

dos aplatru (-uxtadm. lhe vam do lllllli tio vão '

correndo os uonlruu eh-.innaoa d na opposiçõeu até

encontrarem um quo. os av-oritu!

- Em uma u-união do comício «luitornl (lua

indunlriaeu do Lisbon, :lc-cidiu-au - que se ¡lt-.-

viam mupl'ruar tudo* ou nu-ios do elogiar ¡li-pulado

0 ul'. Fiada-uu cl". &Hu-ira_ -

-- A oppmiçíin tralmlhn já, ('nln nlinvn para

derrotar o ur. ¡\.Uiiarm.pvln bairro do Rocio,o o

sr. Nancimonto, por .'Alliuua.

E' nlua vecgouha, diz a nplnuiçñnquo ou

plincipaes hairIOs da capil:¡l,m-j-un H-pt'usl'lllutluñ

no parlamento por Nelnl'lllnnlei nullidados, Até

corto ponto não deixam do tm' alguma I'nziiu;

mas qnequelem '3 O! I'll-itm'oa tom Iamlwm la ua

Mlus rnzõua. U Bl'. It'cmh-u, cpm tam Hill" ('HIlllltlIL-

to pelo Rocio, uñojoulhwia um union dos «leilo-

roa no dia ¡Hunt-,dian au da vlc-içñn; o ur. Aire¡

Chain-s, quo é em riu-dado uma nullulacln t'mnpa,

'tulu com o ur. Fontes, "manha-us a tudu a hora-

autoe o (lopois do avlu eleitoral e ¡trinta-linea NM'-

viçm om tudo o ltfllllm_ E' por isto (plo na eloitu

rea einhirrarum i-m pleli-rir o ur. Chai-cs ao Nr.

Fonlun l'oroira de Mello.

    

En¡ Alliuna ut'nulc'ce nnlrn tanto. O nr. ('ntl-

de de Paraty o outrm nomhilidaih-s da c-apital

lá andam de chapeo na mr... fazuodo zumhaiuu

aou ulvitorc-a; mas listas pl'c-liu'mu a mn altos per

Buuaguna, o mui mudthto amigo de todos os (lina.

E vão lá. fazei-ua mudar,~0 Não «upa-Ima.

- “ouve ha poni-ns dias' mpi¡ um grande nunlii. l

Ewpalhou-su quo ao lunia rc-roltu-lo o rogiunmuo

de inlimturia 9 'pm 9.4:¡ I'm lwnmgu, 0- qua o ue-

nornl para hi. fôraa loda a Ill't'dslt. Areriguaduo

caso, u general lili “HI-('tivamaule a Lanwun pan-

sar uma _revmla ao regina-nto', que ...na muito

deacançado 11 ¡u-ni' SOIIlu¡ ou¡ rorulla.

Segundo no div., lna-re-¡u-nn- dove partir pa-

ra hlm'rucoa uma edtllladtu ('mnpuula Ill' til-t6 Iia- |

vioe de guurra. Vau fara-r ex"|'('ll'llm pralil'cw.

Bem haja o sr. ministro :lu marinha. Su m na.

viu* hão du (av-tar lin'l'i-_j-n, fazendo «limpezas lt'lll

proslarem nmviçn algum, iptu 'ão no

instruir-wo m oHÍvim-a o mais '||'llçJIR.'

A* Iidalgm du Lishua ll'lll pl uma loja ma

çoniu'a, quo segundo ullvinmn, Iralialha i-m pur-

l'eiçiio. E' irc-u '. uma ('nlulemut b--m saudita-ida pa-

la! suas Nylnpalllias pelo* lnzarisian_

0 convento dirigido pelo padre Beirão, e

Imulus

u

nunientado por aquolle asnociaçlo macauiea, tem

N'celudo muitas noviça-«l l

Não adnnru-In la-itureq do i-hamarlnon

- mare-.nto - ao qu» ()|lll'u-| dunominum _onl-

li'uiu - por (pm ..ala-mau qua o padre Beirão

até lu faz a* von-mudas (ln proliwãu nullm um!

antiga¡ (-unreutm; que hu. ali ¡ms-¡c-'imlm; n que

andam \'i-Mllila-A algumas, (que l'á plul'lNHllIH

run¡ habitm du- fl'ü'llu'l. _

Bum fura qm- nu ¡murr-cimeiitinnii enlan

caricaturas rcdicuhv, Inc-smo ao centro da cida-

do.

(M

Quinto áe maçôrm, el'n melhor qua os muri-

dm aa li «amem i-onl'mmr a paclr--n punlugm-m-s,

au-mm-.llmriuuu a que (-ni-laum-In dos

lilillllllu'l' o cpm an ¡leiXauaeul (ln maçunaliau, a

d'uulma tail-mn quo os padres franm-.zes llu-s

¡lu-Hum nn ruin-ça_

- A (aunpanhiu das aguas anda ail'licta.

Para ('nmltlv-lur a agua a que chi "irrigado,

prupuz tram-r “Laguna (lu 'Pc-ju, o. bom uniu¡ n

*ya-'mu da ruplemi

O w. miuiqro dm olnm pnhlic-an nem ap-

pruvu au agua-i do 'l'--_io.por -r-rum illl'mioreu ti*

agua* ll\'l'I'\i, nun) u »yrtmmt (lu ¡rpm-.Run. porquo

nn aguas nr- dodprini'aui e pnulu'm' ser damnmau

a aan-le pal-lira. U vaso é que a mula portaria

ont-ruiva respondeu n direi-ção da mnpresa com

um wausiwimo oflirlo que não deita nem uma

pinga. d'agua! >

- (.'onla o ¡Comet-variar) quo. o prior de

Villaniuiar mu llu-spanha ai-aba du prul'rair á

Iuism c-ouventual, a uegllinle i-xr-mnmu'uhãocontra

um pmfmzmr do indian-ção primaria, por este

lmvi-.r qm~brmln lllll lu'aço nn i'llru t

a .llnhlihi ac-ju Ago lillln) Vic-uan, maldita

a l'unpu ¡pn- vmtu_ a h-na rpm piaa a (-.nina op¡

(piu dorme., u a m-e--a em que cunm. lllalllitu HeJu.

n pila u na iguaria-s (pm .urvn-lll (le alimento, Dl

(pio. llim

' llullle clvmilt! belM'l' 1- 0a liquiiloa qua lolnnl'. Aln'll-

- nu a Irrra 1- litl'm 8"l"|l|:ulu u'c'slu II||||"'"""› p"“

que tum llli'ili-'I' ao laxlu ilirvilo. Niugunln pó'le

fullar ruin 4-ll--.pul' quo tmlns li-'ari'm c-xrornlnun-

;xml-nu «ó por «li/.nr llw-mlo~||<_ Maldita* m-_ia u ju-

m--nta l'lll que viaja, a uma um cpm linlllvt'l, e H

luva-lulu I'll" ¡no-sun, l' (lllt' !lilo int'an n ('lNH'el'

para (piu. --lln não piuilllza. Maldita I“'jlllll M173'

bom u-Iu¡ paus, os lillniq cpm id Mm 0 “9* q"" l"

ro.r,rpu- uni-?m puuvm e ululli, u ¡pu! audi-ul 31 Pb"

dir, o (Inn ninguem lln-.q (lê t'ninula, o. (piu M' llt'll

(lc-rum, a não pimsani iitiliziir. Sua Illltllu'l' d--sdu

em- In-uomnto lira viuva, sous lilllus urpllãüs e =

S“ln PH“3. .

l'al'Pcu que o profemnl' ao riu da oxcmmuu-

› "lili". Sn u 'll'llt'lliunvlt'lll ¡illlll'l:lllllt'lltp. PW¡ l"'m"'

. din maia (-Íiivaz. E u plíor HH l'mac !HullN'm “m"

*4 point» Ile «xi-rum' u mini-tania, part'cv. que "ll"

maia (lesnt-t-lllltlu, para M'ilar cpm li'llllu WM"-

çi'n-s do. lançar outra* excmnuiunliõoa lim parme

e eslupi'las.

_- O: "tirou Culilralaulnrd'n do tllanO, lilgO

quo. tomaram posae da l'alnic-u, ullgulMIlHl'nlll 0

nululln am ”pia-:nina Vila m já rontt-Ilmullu ¡'¡Il'n

qu" r-lh-.a não fuiam para a outra fabrica em ja.-

"911.0.

'-- Edñg já. na :ilranclugu grand" le'í'llj'nt'm

ma--hínaa luna u l.›ll›IiI'II ll" lill'"""- P“'INI" ll""

Ibrnm ¡nalulmluu \ir pulo iu'. l')||g"nl0 de

I Alm ioiu e Hullils capitali-taa put'u mOHt'II'W" "m"

l'uluiva. 0- nru'mutanlm do m--nui-u'uiu [Ml-N 5"¡8

Innzeu dv julho a diva-mino não contaram talvez

mo muln com a concorrem-ia. Eua-rara") um' pur

algum lulupo m uniqu ¡inn-a-erlorea pulo »cy-tunm

da liln-ulmln. ICliganuramm-, tulihuin pnci--IiL-.ia.

Os ('oiwuuiiiloru-u ¡limpllln gun“ru é que l'ulgam

"OI" II "0't('--I'rc|n-ia,por que unI--nd--m que Hu lhes

furl-eci-ui melhor tabaco u talvrz mula barato que

actualmentu.

l'l' de pri-mimir quo no Porto tamle ne nau

diminuída-nn, a qur- para janeiro já. haja uma ou

main Í'ahrii'aa moutadm.

NO Full'--lulitn u vam não é para (lc-neapernr,

para im ('Ullll'lu'lallules Sa haviam de l'l'Hll'Pil' u

cpm po-rdc-m na arremataçño até (li-zembro li'um

mmn Oll Ilni4 com u fun necimnnlo pl'lu «yum-,ma (lu

nova |»i, lo-rar [ln-»ha isso Iuain dani* ou traz an-

ImB. O lIII'I'n ¡Ile-tu nc'gnrin é I'Pl'tO.

Ã_- Mmlama Glafullia ai-alm dia ¡netlur a falla

no l'Hl'llu uns ipv- Iiñn tum quoridu acreditar qm-

"lla suja nmlhor. Uu annuin-io man-lado puhliunr

no* joinam por ucpndla I'uepviUu'vl harbuda, diz

- :pie (lt-'Inuitnlá um ('(Illtu du réis4 (luntia igual

quantia, (4 que a fan-aliiqu de medicina de Lisboa

(le-(redirú qual é o m-u ht'XO.

Ning-m He tem resulvido a arriscar 0 tal

como.

Madama Glufnllia prunn-Hn partir em brevu

para o Pul'lo Vão lá, xo qui-rum vêr umas har-

liau femwu, mimo puucnw homen# na gabqu do.

em' pruplieluriua de outras de igual tamanho.

- l'aih- lluju para o l'orlo um ('Hlllllnyll os-

pm-ial, lavando tariUH deputados, lllllilOi outros

cznziliwiuu e a companhia drmaalica do theulro

de l). Maria Il. que eo demorarii. doía mozcs na

clilalln inril'lu.

l'aruco :pie o nr. Ernontu llioster tumhein

partirá. o-m Ino-V¡- paia mpmlln vinlmlu, onda ¡ler-or

lu u---i-berú m mn-rvoiilna upplaunua pur algums“

das !uma poçau, quo- ac-mnpauhia Izl dum pôr em

.cena, negando o repartmio (lilo aumlviou.

-- U violiuiv-lu l'c'ri-il'u Ilu Coma, ¡le POI'ÍO,

.Inu hnni--m u um¡ cunt'eliu no tlmatro de D. Mu-

l'ia. l'lni mltllu \'li'lurlnclu.

'I'amhein mpi¡ no ai-ha o. menino HI-rnaui,

d'aqunlla ('ill'ull'. l'arteni alnhoa para o Brazil no

lNH'lll'Il' (le

'l'n-moa li--jn Imirim mn Aldeia Gallvga o no

t-ampn dc- Saul'Anna_I)avvni,so-gundu o rodam",

ler on(9lu-uto~u. Eu nào vou lá,aâo uyinpathiuo com

o dovertiiuouto.

E muitos outros livros proprio¡ das ceremo?

nina da egr--ja o (lx-.Vagão, que vende a preço!

\

Macaco““

ANNUNClOS '

" uianuamno . a
D. Anna da .lc-nun da Fauna-ca e Silva e

É('J'mnillo Anguila Moniz de Iiittnncmnt, nun-

¡naun-nie penhoraihm palm obaequiou que rc'oohe-

ram na m'cnniñn do falha-imundo do ueu marido

e angra, vêem por onto IIWlU reutlicar o null

nurader-iuwnto, pudindo desculpa de qualquer

l'alia qu" porventura hajam; involuntariaineate,.

uomun-ttido.

l

l
l

  

'onop nos 9 monb ap

as 01:59¡szmswonmdnm 0M 'su

-uõgnn sem¡ auqazm .anmsn unonb

no .mam a amb nossnl 1: 'campuqu

l np ;uaod a ;nc añnoi op piu¡ o apsap

amo 0p annual nan os-nopau

CAlllNIll) DE FERRO

I

Expedição ele mercadorias

" BENTO JOSÉ DE AMORIM,

A em Aveiro I'm-ob" tudu e qualquer

I nu-ri-iuluria para oxpedir pelo caminho do forro,

g rnrarri-gmalo-se de as pruum'ar ua tentação, e fa-

zer v-nlrv-gar a seus tlolum,com o acoiulicionamou-

    

to ¡li-villa.

l'raça do Connnc-rI-io (nana autarella.)

Eu RGHIR currespomluutea :

em ldalnm _ José Silvestre Lopes da Silva,

rua. (la All'andi-ga n.° 29,

No PUI'LQ - Amaral& 0.'.

Em

Irini'iu.

Nu Mealhada - Bazilio Fernandes Jorge.

Em Ovar - llliguol J. Baptista.

Cuiiuhra-José da Costa Porcira â,

 

A UNIÃO '
(“A I'I 'I'.-\ I¡ l .000:00030W

0 "gr-uu- da vulnpanlliu lar. llNlÍ'N n'eIa

la (-idade - João da silva lllollo Guima-

pães - rontinúa a oil'eituar segurou do im-.eadío

a a preços Inódii-os, e iucomparavelmunte main ba-

raio< do rpu- qualquor outra companhia.

Toma ¡it-guru¡ marítimos do toda a upe'cir,

a premios rauoavvh. '

S"g|ll“8'\'ltltl8 para o caso de morte com pré.

I mio lixo. '

Garante annaidados vitsiliciaa.

Sc-gura nuporrivolu-ias por prémio lixo.

Ema Companhia inlininiatra a grande cum-

l panhia mulua da aegnroq nahro a vida o [Por-f

vlr das [famlnag para clear dote-n, capim”,

Í ou rondas ¡nu-pollo“, rom lovu Mauriliciu, etc. etc.

l

l

 

LIVRARIA DE JOÃO DA SILVA

MELLO GUIMARÃES
' requina da rua do Jason.)

calm do Nair a luz e ronda-so n'oata livraria o

A tann ruuuun-o de Camillo Cnntcllo Branco,qlle

en¡ por titulo :

Allan DE' NALVAÇÃG

Em l \'olunw; pri'ço . . 500 rl.

livia-bau tumln-ni ultimaumnle:

('ollecçõrs de sermões de todos ou'

7 nossos "min I'nllhltcidns oradores sagrados.

MISSRCS; anu edição' de IJlllIUH, com 80-

v gnran n l'lcml ein-adernaçõus, desde 75200 rs. até

145400.

llrevlarlos ; emmlhmte encadernação

fram'oza e doil'ados, 66400 rs.

raauavain, lilz"n<lu lwtaveis reducções a quem

(-oinprar porção para uurlimento.

  

Alllllllllll .lllllllllCll
PElilODlCO MENSAL

DE

Notícias jurídicas e legislação de nuu'a interessa

'l'aolo antiga como moderna

Puhlicnu-se u n.o 35, quo é o ll.“ do 5.”

Vol., o ('unlém alo-m (lua dunpachou e noticth

Convenção consular, de 11 (le julho

de 1863 entro Portugal o Ilranil;

x Regulamento consular , de 26 de

novembro du l8õ l.

O ARÇHIV URIDICO continua a nani.

guiar-ne na rua do -anjardim n.° 69 - Porto.

'Tambem se rc-(zulu-,Ill assignaturan eu¡ Ponta

Delgada, no encriplul'lu da cl'crnuaeño.

' I'reço

Para o Porto, annp ou 1211.”. . . _

¡, n as l'rovinc-iau (Franco (lu porte). . 1M,

Avulso para o l'orto, cada n.° . . . 6190.

l'ara an provinrias (franc-o) . . . . 5150,

Ha collecçõv-a oompletamlo ARCHIVO para

aqui-Has are. que quizorem ter euta publicação

donde o principio.

16000

l'reço

Os 2 volumes da 1.' serio, para o Porto.

› y a» o › as provm.

› n 2.' n › o Porto .

› I › › a as provin.

mv

lilÇSl'UNb'AVEL:-M. C. du. Silveira Pimentel.

   

- Typa do clblurlcto de Aveiro».

LARGO m: a. GONÇALO

   l'r'eel
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