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ARNO IV.

DISTRICTO DE AVEIRO
PUBLICA-SIC ÁS TERÇAS. QUIN'I'AS E SABBADIDS

l

QUINTA-FEIRA ll Ill] AGOSTO DE l864

    

Preços das assignaturas

'w

* COM ESTAMPILHA

 

SEM ESTAMPILHA

Por anne. . . . . . !$800 Por anne . . . . . .3:5000

n semestre.. . 15900 n semestre. . .1,235470,

u trimestre. . M000 - trimestre. . ,5800,

  

Subscreve-.co e vendo-so unicamente em Aveiro no escriptorio da administrar;

para onde der(- .s'cr dirigido, toda :L corresptmdcnc

Folha avulso 40 1-5.

  

   

EXTERIOR

 

!e Iltoutra desgostnso pelas condiçõea im

postas ii Dmaniari-a, «pulga-so que tomava

parte em demonstração» a favor dos dina- I lrada aorta l

¡narq ll "zen.

Corre que em Vichy o imperador N'izllblns a pedir apoio aos chefes da op-

tem eutmludo muitu ricerca da enorme

Iuperioridade que oa pruusianosaloançarzun

na ultima guerra pelo mechanismo dm'

.nau espingardas que eo carregam pela

culatra, e permito-in atirar com maior

rapidez. _

. -i Inglaterra.- O ¡Morning-Posto

dia que, attondc-ndo tis Condições da paz t

aneigmula em Viena, nedoveni todas po- l

!macias preparar para a guerra com a cor-

teza (leque está perdida a paz elll'Oltêll. '

-Acrmceuta que não ha conliança entre as

potmwia", e que a Auntria e a Prossin se-

rão as prinn-iras a soma-r al ronsr'micncias

do estada de' contem que inauguru'am.

O .Internacional. diz que o jantar

ministerial de Greenwich nunca foi tão

V alegre como neste auno. _

  

iranianos

aveiro, tt _de .Agosto

CL temos o nosno homem. E' o mea-

mo, inteiro¡ sito o oaeorroito _como (lnntea,

mllpjado aos metano; vieiml, igual na. oru- i

digito _e nas manlnw, pedantc como sem-

pre, adverurio jurado da gramniatica e

debe¡ linguagem, Volatin politico e omi-

grpulo de todos os_ bandos e parvialidades,

insultador 'publicacao serviço do quantos

ititereluea e paixões pequenas podem eur-

girgem baixos e ruins cornçõoa.

Eil-o a eagrimir a (Espada (le latão.

Vem armado de ponto em branco. Um

palhaço de mau .geito. Sahenrlhe esquer- i

dg¡ u galhofae, e desenmibidaa as (-bu-

fu e parlendae truaneacae. Esta em pleno r

.img. Vai eaudal-o a gargalhada geral.

Voltou o vocabulario antigo. Os ar.

ligne publicados contra o nr. Anthero tor- 1

nau¡ ao ineremlo.Vem uni pouco avariadon,

mn,aiiida assim hão do ter extracção.

Cada um dá o que tem. 0 pobre pateta

n39 no azuis longe l

O homem escova no pó das suas an-

tigapJocubraçõea litterariae; esfrega a

me, propicia o¡ seu¡ deusa; desintcrra

Irina» gloriosa“ producçõen; deita a li-

vraria abaixo, e acaba por nos dirigir a

e _poema _amanita chamando-nos_fliiestre g

à.; olhando destilar sobre no¡ os seus x

getad l

.i Coitado“ Andam um pouco assara-

&ripado- oom ao_ desillusõetque tem sof-

' 0.! _. , a

.gil. E a propositoa-que noticias nos dão A

darling_ candidatura¡ miniatorines, dae

meu de metoridmloa quotontas ve-

gas nos nnnunciurnm; e dos .eus _apre-

¡çiuloe triumphoo politicos eom que todos

g¡ dias nos estavam ameaçando? Como

eo sumiram tantos sonhos ridenten, tão

wúadoi'ae pernpeetivaa _? Já é infelici-

dade; .Em tão pouco tempo da extrema

.Wpoeiçio paewarem_ .com armas e baga-

gens para os ari-maos do governo com a

ç.. protecção ollicial das suas candi-

daturas!, e ao cabo de tudo Verelnoee us-

-im ¡madonilludidom completamente bur-

MP,M;!“M Wi' fwleirasheaperanças l -

  

l'ivdadn, liliinl'll'ül'tllil, santo Deus, para

este* infelizes! Puma-e «piu se llmu »nmiu

u sua lina catrclla. Os sabujos

deveriam ter-sn levantado. Custa-lho a.

cair, o a rnnformar-se com a sua. desas-

A' ultima hora accudiram- de miioa i

posiçao l

Nora evolução e nova urletplinada .l

ll'i-lizinento todos os oonherem e u rizada

geral o o iltwpl'ozr) publico hiio de ser a T

digna mas somra punição d'nma vida v

cnlanwada do. tiii'pczas' o (lovussidão. I

Ja nos vão inepirando (ló.

O poor é o nojo.

 

NLGQ'* *

 

O fecundo car-riptor «pie ha annoe es-

traga a lingua portugal-za nas columnaa

V'llltllll ao _

[frança, _Diz-so que o imperador › pó d'ondc mma-ram, nn po d'ondo nunca. '

 

do «Campeão dm¡ l'rminuias», e que traz

ainda as maos sujas das tropas vuniugas

rpm tem feito non¡ quantos criininoaoa e

Iralioantua bao batido :i alla porta, argue

os outros do terem agenciado altos empro- F

goi¡ para si e para ou seus, e de haverem

solicitado dos ministros a po<içño elevada

(pio occnpam.

Tanto bate o festejado escriptor neste

punto,qu mtamos inclinados a crer que o

está. comendo a inveja que sempre o do-

minou, e (pio é o mais pronunciado (liq-

tiln'tivo das almas t-'ilinento chatas ('omo g

a sua, Tenha paciencia e rexigiie-se. Cada

mn é para o !pie é. O seu a seu dono.

Continuo hi. o desasudo vate a coxmr

atraz do senso cmnlllllm, que lbe foge

sempre, o a (lar ¡rip-'trotes na gramniatica,

_ que case é o seu dualiHO - e «Spore

tranquilo que so lhe abra' a porta do pan- '

thcon que a po-«teriudadc reserva nos da

sua GRpt'l'le.

Lil. ha do ter o seu logar.

Agoth riu quanto a solicitações do

empregos lá tom pessoa da sua coaliança

que lhe pode dar testemunho do que O

newso ttnligo a quem ao refere nunca pe-

diu o logar para que foi nomeado.

Parece-lhes impossivel por que an-

dam costumndm a andar sempre de joe- l

lhoa, e pedir esmola, douto u prestação

mensal do tempo do Nr. Anthem até hoje

foram sempre os ¡nl-sumo.

O peor é que vão rareando Os Com-

  

_ pradores. Jll. 11?¡0 ll“ quem gasto 00H¡ (201"

ruins defunctos.

_coa-00h_

chetimos: é falso quanto o «Cam-

peão» Hmrlttil ¡ir-erra¡ das truiçõoa do Bl'.

José Luciano, da intervenção em eleições

que lho attribuum, do ler boaiiliuado o sr.

Julio Gomoe que apoiou sempre e do

quem ainda_ hoje é particular amigo, de

ter proouriulo o sr. conde d'Avila para

lhe pedir o voto ou algum favor', e todas

as historias que o articulista do «Cam-

peão» phantaeia para enganar 0 publico,

e encobrir a vergonhoeieeima derrota que

estão padccondo. _

Publirpiem quantas cartas particula-

res lá ti verem, o ütplem sabendo que o

sr. Jmé Luciano os (leapI-ezmi sempre,

quando oa viu ultima, e qunmlo os tem

encontrado qluwi de joelhos a proporem-

lhe pazes, a pedirem-lhe submiseamente

que ae fosm pôr á frente .dos deputados

do districto para guerrear Joné Estevam,

:l quem ainda depois de morto estão ati-

rando pedradas em cada um dos elogios

(pio lhe dirigem, e ainda quandolhe foram rodar-
(le niños¡ arguida* supplii-.ar que ao mmws

por cinco minutos jimso tão ser( umígo

como Unha sido em 1852.

E porqu foram repcllidos com a pon-

ta do pé, vieram depois para o at-u jornal

(lin-.r, cpm o sr. José Luriano aliiniçava,

_jantava o cv'ara vingança! l Coino ne fosse

Vingança o tor vergonha de apertar a !não

a semelhante gente.

_W

Os eapiõns (lu Veia Cruz vieram di-

zer que o ar. José Luciano l'ôra anwaçado

com a demissão pelo actual ministro da

fazenda.

Enganam-se os einbusleíros. O er.

Lobo d'Avila nunca Fez nem podia azel'

tal ameaça, que nem cabia nas 81|th attri-

huições nem nas suas elevadas qualida-

(les.

Nentem sempre.

Invennnn outro inexericn que esse é

t'ctlicnlo (le mais para merecer resposta.

W

O aCampeño» ó feliz em citações.

Diz que o sr. Jl›~'é Llluiuno foi nomeado

para ou proprios nacionacs contra na dis-

posições do decreto de 3 de novembro de

1860,15 que fora, I'npl'ot'tttlu n'um concurso

para um logar (le segundo official.

Pobre parvo.

Peça. u &tlutlt'm que lhe mostre e ex-

plique o uitnllo decreto e por

que os lugares de directores ge

são de escala.

Em quanto á reprovação, possa tam-

bem a alguem que o illncide sobre east!

caso, e sabia-ai. então que o ar. José Lllria-

no nem pediu o logar do segundo official,

nem tir-ou reprovado em Iienlium concur-

raee niio

So. Foi a outroa (to maiol' importancia

que esse, e não veio do ht dominado.

Pat'tlJlño dizerem tantas saudices é

melhor eucostarem-ao :um getua.

0 redactor do «Campeão gloi'ia-se de

não tr-I' progrr-.dido e de estar hoje tão

ermo de ideias e tao vazio de inatrucçilo

como estava ha dez annns.

Alto ahi. A monotonia 0 iimnobilida-

de que arcusamos é só na at-rnnabnria da

phra~e e na pobreza do eatylo_ No [nais

não He l'alle. lllinivterinea e oppoeição na

mesma Rmnuun e ulé no Ineallm dia ao for

in-rr-sirario. Tem Corrido todos os campos

e deael'tado de todaa ae bandeiras. Tem

insultado toda a gente, amigos e adver-

earios, com a meuma penua de oiro que

n'outro tempo eollaboruvu no boletim da 1

Tot'l'eira.
I

Entendamo-nnn pois. Estacionarios

só n'um ponto - na pasmai-eiru littw'al'in;

no mais um perfeitos andarilhoe, nem pa-

tria, sem bandeira nem poiao certo -ver-

(ladeiras suiseoe, n'uma palavra.

 

Agora sim. O caso era apertado. Car-

regarmn aohro nós as l'ilas (torradas daquel-

loa geme sediços que o panquim da Vera

Cruz tem sempre em dispoiiibilidmle para i

as renjuneturaa diHiceis. Já. nndavamos a

suspirar por ellos. Lamentavmnne a sua w

ausencia. Chegam-nos a parecer imposei- I

vel que por tao largo tempo !tl'ltlaam'm li- l

cenciadoe oa impagavein gotas, que são a

honra, a. gloria, e admiração (le quantos

conhecem a veia inveutiva (ln principal evitam n cenoura_ Hlo de dar; orelha,

I

l

ão, Largo de S. Gonçalo,

ia, franca de porto. - Os manuscriptos enviados á

i redacção, sejam ou não publicados, não serão restituidos. - As assignuturas serão pagas adiantadag_

t

l

I

 

I'm-ços das pnbllcaçõcs

"W“

Annunoios, por linha . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 re.

Ditos repetidos, por linha . . . . . . . . . . . . . .15 rs.

('orrespondencias d'ínteresse pax-tic., lin. 20 rs.

Ditos d'interesse publico = gratis.

l

 

 

tor do «Campeão das Provincial.

J Este patnrnta pi-nua que illude alguem,
1 e imaginou escapar-nos mnhrulliado no

inanleo ¡uiIaVi-nrin com que lia dez anne¡

estala u paciencia public-a.

Pois nem oe qetus lhe vulem agora,

porque o temos agarrado pela gorju, O
liaremon de forçal-o a vomitar quanta bi-
liu lho anda a referrer na alma.

Sabe-mos que é tempo pI-rdidu o que
gualmllou i'm açoitar ente Iarellu. Sabemos
(pm não lhe fazemos subir au rnnta e côr

da Vergonha, nem lhe arordmnoa no co-

ração o nentiinonto do pejo. Safin-o de hen-
l'u e de hrion, rebelde a todos oa Ímpulno¡

da eniieoiem-ia e do pudôr, buldada é toda.

a esperança de o fazer comprehenth a

linguagem (los homens de bem, que desde

muitos annoa está acostumado a apedreiar.

E'lhe familiar o dialecto das praçaa, e o

tosco phrasoado das collaryae de proliasã'o.
Esta no m-u ufiicío. -

Ainda anuim, queremos¡ (iti'areeer ao

publico uma diversao agradavel. Toronto¡

¡ o ¡esteriãn debaixo dos péw, e havemos do

lhe oapedaçar nas face¡ 'os guia-oa do url»
quim.

w

E' ingloria a missao, mas é curioso
espectaculo. Cariridamos o publico para

amiatir :is truauiuee do iogral iiu'at'utdo.

Chegou-lhe a sua vez. Dizem que amor-

. dednra do cao ee cura emn o pollo do

nmeino ciio. E' o remedio que lhe havemol
elle verá de applicul'.

E licamos elltendidol.

Doeu-sa o redaclor prinoipal do Cam-

peão das Provincia: por havermne mani-

festado a indiaposiçño geral que eo levan-

tou contra a camara municipal deelaoidm

do por não ter_ rerdilirado os quarteiu, e

declarou com o intono (lou pobrea (leer-pi-

rito, que a missa pessoa e encriptoa não

lnereriutn analyne ; (pie com net-edad“ e

parvoiçadus não valia a pena gastar teln-

po. ~

E' o auctor do locutorio do adro da_

VeraLruz, do amu'vermrío uatulo'ez'o da

morto do Rudi-mpIOr, du bomba. de apagar

matei-soa, e de outras muitas do c-gual 'for-1

ça, que rem fallar de parvoiçadalll Lou-

co que se ..ao cnnhvce l'l

O maia abjm-to o despresivel pretende

dar nos outrun os epitheton a. que tem toda

o direito. Mimi'arol que jeiumis pôde doi-

xar o ambiante em que lmsch l l

Partenon-lhe que cmn u insulto gre!!

sniro nos havia ameilrontarl Enganouae.

Nem por isso o deixaremos nas questões

de verdadeiro interesse para esta terre.

Enttllllltltl é fugir. Hari-.mos ngarral-o

_ pa.. goija e lazer-Ino regorgitar-lhe a ver-

dade.

Ha de cmifeanar que a camara muni-

cipal nao respondeu ao ministro da guerra

quando indirectamente lhe otfmeceh 0'01-

taeionar aqui o batalhão de caçadores n.'

1, e que só (li-pois que elle tinha ido para

Setubal é que aprem-.ntou na eevretariu do

mesmo ministerio a rc-preuentaçi'lo pedindo

o convento de Sá, e ol'l'ereoendo reparal-o.

Esta é que é a verdade. A questão

nilo foi com o 9.

Quando eo tractou da vinda deste

corpo para o Continente, ja o'ministro ha-

via conhecido a má vontade da camara de

Aveiro, e não gastou tempo com 'ella.

Já veem pois que foi a cantam' tãllo

cerroa aii portas ao' bmmllciu que to ol

doaejam. Esc-usam de elbt'aVFjal', que na
0
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uma inatiça, _ ' segui

denegrir a guto :e *g
e

«
E 0 O

i Jaç'fvmn:

partido, comitê Não”: 'jaraifathãnéggüig

lar onde a .e. .L

pesso, ,fazer re' "

invasões da prepotencia de um Abdelnziz

(identr'orn photographado, sem logar, até.

hoje, na escala, Zoologica, não teve, nom

(em oiítrna'íi'iuhs, que não sejam' cre-:cido

cabedul d'intelligencia,sobs-ja dignidade, e

uma uniãoíqiie' 'tem enfure'cido uma hy-

perholíca inveja no seu contrario, que,

com isso,_qua_ndo emprega todas as alge-

hricas manobras, para lh'u desfazer, e

transtornnr, apenas se interna, e se elu-

bargçgwng, _mais_ _ confuso e ¡nextricavel

lahyrintho, d'onde nunca. sue , Som ter

passado pela triste methamorphoso da nul-

lidade, ~ da' desprano, e da impotencia,

como todo o pniz teve oucaniiio de saber

nas eleições passadas da Camara, e como,

depois (l'isso, por mais de uma vez o tem

demonstrado nas suas geradas. tentati-

va. '

Antes assim. Foivuma prova de con-

sideração no patriotico partido da eman-

cipação do concelho de Aguada, a que ti-

nha ine'gevel direito pelos nerviçm, que

ao governo tem prestado. Foi uma justiça,

que será oorrespond'ida com as mais ine-

quivoes'te demonstrações de gratidão. Foi

uma rasgo'digno da energia, 'da dedicação,

da! honrowouda dignidade, que tranluz em

todos: 'as acções de tão reapeitavel gente.

Foi*- oque devia ser, o que se devia fazer,

ou' Que-se davi-a já. ter feito.

'› Não agradou, porém, a essa rachitica

eli-áunta'turha-mults do protegidos e

protectores, de apaniguados o amphytriões,

que :se r'eholeavam nas suas costumadas

indignidádes, irrompeudo-l-lies de meus co-

rações, endurecidos pela 'malevolencia,

nai¡ alegria feroz, que utiravam, quando

se encontravam com os mens correligio-r

maos, ala mas physionomins impollutas,

envmode de cruel vindieta, que ja vaido-

sos'e'lonemimaginavam ver em esperan-

çasillasivas, que .se llles-antolllavam rea:

“dades em vinte dos eôres, que fazia real-

çar¡ palheta de um pintor a vapor, que,

sempre que se arrimo às sans muletas,

para expandir a sua imaginação denvaí-

rude em monstruosiisxil'iWençõeu, taes rom-

bo¡ i'àn :com-:elias na fama' de um Zenxia,

(le-um' Parrhnsio e de um Thyumntes, que

tem :histeria de os mandar retirar para

dar :logaf'e “espasmos“ feitor! f

E”. " Não lhes agradou, não; porque, qnang

dir-it's sua¡ esperanças', com impe'rceptive'l

programa, se lhes penetrfnvmn 'n'alma,'

reconqtilttendo-lhee na 'phantasia 'o chora'-

do'iihpoi'io', desvaneceram-se, como o ber-

rado nevoeiro em manhã do agosto, que,-

làmb'ên'do os vegetues, Com a mais serena,

tiiietapí'to, trepa, os pincaros das_'serras,

desáppui'ecendo'depois, apenas os primei-

ros niños'de _'sol, que estavam nas suas

uma¡ 'de' fogo, se escapam no horiaonte.

. :. ..Não lhes ngâidou, não; por que os

mil espontaneos e irresistívejs projectos,

quentes_ pairavam nu imaginação, ir-

rompiainjá della, aopaapecto de uma en-

tidade, ¡gnota com quanto dignissima a

todos/los respeitou. V í.

LE, ,~ quitado_ ellos _mais caminhavam,

”removendo-ee_ .arrojados para mn futuro,

do'oneantos, que o,julgavam comer para

ellen a passos de gigante_ ; reeuam de ti-

midez, embatem-ee em encontros violentos,

desmjilnmm-se, deaerranjando-se e de

uu projectos, ticamurlhes apenas duvi-

decos ;resqaioiom - .

" I Não¡ lhes "agradou, não; por que

todos eo' seusídedignios, que lhes oomlpnd

vam a mente, bordejnndo por entre mil

jabilo'sv, converterumoe nn mais manifesta

oentradiçlo, e ns tiradas' de 'reinoqiies,

qiío disparnvam Íeontra nós, apenas' _ser-

virem de os precipitar do alto dasmms

rádiónas' aipenonçu 'no nbynmo da nullida-

de, donde oii-ein' sonhos poderão rair.

' ) Foi duroñe 'amargo- tal denongano

para os homens m'ioe «do concelho de

Aguada-.N . . 1,11,. . ., :

'Í'T 'Utilgaratm eizperançñ'dos 'nos ínfallif-

ieiá ;premetümeatoe jde 'um homem, que

se írroga “adam, 'sem fundamento, de

VL _ .

érarfsã ser¡ !madrinha

 

  
   

dispôr a seu talento do alguns círculos,

mas que fog'e- sempre *de* 'ser opposiçfo,

'reee'i'oKO' den -dosmnponnar 'e importancie

bnlofa, que alnrdêu todos ou governm,

,3%, u, . .- 'T' " f .f. ”iulgaraln¡ sim, repito, que uni nono i-_llog-

Antes anéiiãjjñàn ;reinava-:p'ra _

' ' edit: me devia: _ ,. . .
' v mentiu¡ ao 'quggummm (tapete domingos

treamig'o, a' quem, ha muito, tinlralaoa

escolhido para ;nos representar _nó pana-

¡nwmqiag (tomam partido, “rising", a-

,velntmjto 'giâ'l'j'çatlu pelo &digam; 5:_ as

tal "piíomettitnanto não passou de mara

inexmstidão, com que lhes eutl'eteveãa cru-

delidnde., - ' '

Quando na. minha chronica de 22 do

lindo julho deaapprovuva o'procedimcuto

do ar. dnquo do Loulé, em nos propôr o

nr. dr. Mathias" de Carvalho, cavalheiro

alias digniauimo, foi no presupposto de

que s. ex.“ nos repellia n noSsa escolha

predileota, que, por tor sido a par do nó*

um inr-.ansuvol e solicito nln'eiro na fabri-

cação do nosso grande ediliçio da regime-

ração do concelho, e por ter auxiliado

com to'don os vautos recursos, de que (lis-

põe o actual gabinete, a iulgamos com n

mais jnstilionda razão, no (3mm de profu-

vencia. a toda e qualquer outra, que nos

fosse lembrada.

Foi uma escolha. por unanimidade

de votou. Foi uma. eSColha por approva-

ç'ño (le todos. Foi uma. encollut, que mw-

ceu espontanea da vontade do todo u par-

tido.

Tinhamon para isao resiio. E' nosso

dedicado amigo; é amigo do governo:

tem-nos feito muitos relevantes serviçOs 2

não os tem feito menos importantes ao

governo. Tanto se pe divau a nóa, como a

elle. Into é muito, e, só por este modo lhe

podíamos dar um signal signilicativo da

nossa gratidão. E con~iguimol-o, graças á

justiça, que nos sonho dar o nobre duque

de Loulé, e do ama'itioio, que o nosso

amigo fez, aceeitando uma procuração do

nosao partido para representar este circu-

lo no partamonto.

O nobre duque de Loulé, approvan-

(lo-nos o nosso candidato, não fez mais do

que fazer-nos justiça.

Foi um procedimento louvado por

todo o partido.

Ha contrarinçõoe que, em vez do de-

aagrndnrem, motivam a maoior satisfa-

ção. Tal foi n que me fez o meu amigo

redautor principal dente jornal. Estimeí-a,

como a estimou o partido, porque, a de-

sejei, como elle a. desejava. Cannon a to~

dos a. mais suave emoção.

Antek do jornal a fazer, já eu sabia

que tinha sido injnuto para com o nr. (lu-

que de Loule. Foi bom: por que nes pou-

pou nin grave saerilióio. .

Louvo, por leao, o nobre duque, e

congratulo-me com todo o partido, e com

a nosna eai-olha. -

Connelho de Aguada 4 de agosto

de 1864. .

A. F. de Campos.

PARTE OFFICIAL

Illnlsterlo dos negocios eecle-

slastlcos e de justiça

Direcção geral dos negocios de justiça

2.' Repartição

TABELILA' DOS EMOLUMENTOS E

,SALARlOS JUDICIAES

(Continuada do numero antecedente.)

Doprocesso Mphanologico

Artigo lõl. Da sentença. que inlgnr

a partilha sendo o'valor do invonturio :

De 1005000 até 2005000 réis-100

_De 20015000 até 5005000 réis_-200

' De 5005000 até 1:0005000 réis-300

réis. ' '

réis.

l'elS

iDe 1:0005000 até 3:0005000 réis_

400 réis. l -

' 'De 3:0005000 até 5:00033000 réis-

500 réis. -

De 5:0005000 até 10:00050001'éis-

600 réis: '

De 10:0005000 para cima-700 réis.

Em todos 'ob mais 'actos de sua com-

petencia aqui oito especificados, quo te-

l'llmní lógur no 'processo orpliarmlogimi,

'lHVai'âo do emolumeilto'iwini-tade do taxa;

do por 'similllnntea actos para os juizes de

direito. ' ' ' ' ' '

" _ Do procurar¡ crime

_ . . : .. ,a

'-;Art i 52. Des actos da nun compe-

teueih no processo criam levarão raptada

do amar. pagan) juizcm de direito. 'y

-§ unico: Nasappollaçõesem proces-

sos de coimas - _150 réis.,

CAPITULO II

Curadores gomes dos orphãns no.9 julgados

não cabeças de oomarca

Art. 53. Levnrão de emolumen-

tos z

1. Nos actos du sua competmicin

mntmle do taxado no artigo 28, &nenulovlhc-i

applicavvís todas as diapoaiçõos contidas

no mesmo artigo.

2. A resposta sobre a fórum da

partilha só terá logar no juizo rndinnrio,

quando on nnh-«lelu-gailoa forum barhuroiu

l'ornmdmi om direito, ou quando, não o

nenllo, lmuvm' curador onpr-uial que tenha

essa qualidade ; e nesse caso levarão mo-

t'ade do qae está. taxado para os curado-

l'en gomes (ln comarca., quo não serão no-

CAPITULO III

Art. 54. Levarão de emolumen-

tos :

Ee todos Os actos da sua omnpoton-

cia, metade do taxado para oa distribuido-

res e contadores do _juizes direito nos nr-

tigos 30 a. 44 inclusive., sendo-lhes app“.

(-areia, na parte reàpectiva, todzw aa ¡lis-

posiçõon ali (-.ontillun. I

Da Contagem poi'éin do*1 termos or. '

dinarioa, ente contadores levarão o niesmo

que pertence aos -tlnu ('.oln'çlw do comarca.

§ unico.

(-.urmlorea regim são os Contemplados nes-

te artigo.

CA PITULO IV

Escrivâes dos juízos Ordinaríos

Art. 55. Levnriio do salarios:

De todos os actos da sua competen-

cia, metade do taxado pura os Mt'l'ivñea

do juizo de direito no artigos 4:3, 46 o 47,

excepto nas causas que Coubermn na alça-

da. dos juizes ordinariou, mu quaes lova-

rão o musmn emolumr-nto mxnilo no n."

47 do artigo 45, saindo-lhes applicavoin

todos as disposições destes artigos na"parte

respectiva..

' CA_PITULO V

í
l

i

Oficiaes de diligencías dos juízos Ltd¡-

' narioa

Art. .'36. Levarão do salario :

De todos os actos du Rim. competen-

cia, o mesmo, Inc-nos uma quarta parte

do que pel'tl'llttel', Pill' lgllllp-H Illlllls, “Os

ofiioiaeu do diligencius do juízo do direito

da respectiva coinuroa, sendo-lhes applica-

vel, na. parte respectiva todo o disposto

no artigo 48.

TITULO V

Escrivãea dos juizes eleitos

Art. 57. Levar-ão do salarios:

1. Inliinaçõoa de testemunha¡ para

deporem, rom a nota do dia, hora o logar l

em que cluvmn comparecer, ml outras

qunmgqoor do aimillmnto natureza, taen as

feinw um¡ Inmnbros do oomelho de familia,

e todas an main privativas dos Omi-ines de

diligenriun, que poderão fazer no impedi-

mento d'esteu, por carla uma:

Dentro da cidade, villa on logar-400 I

réis. l

Fóra da cidade, villa ou logar acres-

cerá o caminho. _ l

2. Animação do processo-50 réis,

3. Anto de "declaração de qualquer

lesado, lançada no respectivo livro, sem l

reza-100 réis. l

4. Auto de 'julgamento de acções,

tomadas no protocolo, ou do transacção-

150 réis.

,com¡irchvntlululohwnf l '

vann-nte ouvidos sobre a mesma lbrma da i

partilha. I

Os unh-dvlogndm (lua pro_ i

 

p Vl'l' no mv-moI-¡al -300 réis. 7'

i e rim-o regras ,e cada regra cim'r

Auto douleaintencia ou: coutlçâo

_100 réis. "i l": "'›

"Z 6 A'n'tiftlo W*momamm6fo

arromntnçñu por nxt-cllção no seu julzii ou

por pveriitziiijzigñg; '

  

  
por olnjeotos

* e arrematante
separados, de; eng

réu. ::i "L-'wi'

.6. an'hwdñh de henn om

cansar-i ¡wiulentvs no sI-n juízo, ou por

pri-calorias de outro juiz eleito - 100

réis.

8.' 'ri-63:37h' FHM, Ébñ'êlndü, ¡ni-

lilii-açño do, Seulrllrçzt ouldeaparlio, ,the jun-

laila de iorpiàriiunnnto, 'plaínl-Qurçãigâ, (locu-

Minutos, etc.; ode renovam ¡le-autor¡ no

uonln'lorw outros de aimillmnte natureza-.-

10 lél'. i

9~ Auto cln'nnllt'itl nu ¡uirticiimçño

de qualquer x ”img, _smnuuhmulgMg_ ;to

¡II-iguutne teima a ,mesma em flagrante de-

lir-Io, ¡Mirando-o¡ o, a declaração das pes-

uoaa 'll'l'ñellll'R-QOO réis.

10. Auto do corpo de (li-licto-300

réis. - “ ' - 1

11. O caminho nos casos em que é

oxpi'esermente Conor-didi., e Re- mnwlar

contar segundo a di..tuin~in, regular-5o lr¡

por :mola logon de illn c Vollu a - 200

réis.

Essa distancia no contará da casu em

quo ojoiz lizvrznn midia-mim.

12.

artigo, o nos mais notou-o termos da sua

Compolrnuin, seja om procewoa pendente! '

l no seu juizo, nn viu-'iriii'ctníln-.dn.¡ima-a-

lorin, ou inmirlmlo de -ontro juiz-n, mI-tade

(li) tl"“ 'HH'U'IH'Í'I" P0" lgllllüg notam "Os

corrivñon do díroilo na respertirn monarca,

segundo- ou :Irlí'goa' 45, 46 o 47 cl'omtab

tahellus, sondmlhen applicaveis na parte

i'uaportiva !miau an disptwiçõeu relativa!

aqui-live em'riríteu. '

13. No* Pl'lKH'SROl' de coimas e

transgrewõns do posturas inunicipuo's” leva-

rão sómente molnde dos Hulairioo › taxados .

. para os outro: ¡noi-usam.“ ' ' "

- ..mam-p.“ »-11 '---›c›< _UMV”.__...
. i

, forum..

Dos'jrrízerjle- paz

J J. I
_. su. 4 y »and 'a'

. . .. . .
Inacrivacs dos ¡ur/.os de paz

,. : i) '

Art. 58. Lf-vari'io de Paluriilàí l

1. De uitaçiio pai-'u “iauwilinçh a»

uma ¡nc-sena (lonmnnlo-ae por ulnn -ió' pelo'

«ou mulhor e marido, ou qualquer corpoí

ração enjoth a- conciliação), im-lnhulo à_

certidão quo ie deve lhnçnlé ao memorial

do mu-tor,«e want'ra-l'é,*qu'e se dove dar

pesaoa citada : , ' ' "l

Dentro da'cidado, villa ou logon-350

réis. A “ ' ,l

Fora da'cidade, villa' ou logomarca¡

cerá o caminho Regnmlolir(liduiwia. 'i

O l'mninlm BH ('oulmú 'mt' meia 'lei-'Í

gnu do ida o mein de ruim', desde a and¡

onde ojniz exerce' nai-anne l'iiiicçõese200'.

rena. '

Não no venco salario algum 'quandd

se não lr-ra n «HH-,Ho 'n citaçao ; porém nas“

que forem feitáu ('oin hora vortu para odiei:

aogoinln, por rondar que n 'pessoa 'que

pror-nrmln se esoonrle ¡iáiinnño Bel' cittttltlg'

sent o salario duplicado. V ' l t I

2_ Ann¡ .o 'büiwilia'çño ou oito *cout

ciliação, ou d“o row-"lia,'il'io'lniiln a corriam¡

que ae dove transcrever no ¡imaterial-6m

réis. '_ "' ' "

3. Auto de“adiamqnto on ' eip'erol:

inolnilla u certidão que' m il'cv'e'lransol' l

 

    

    

      

   

4_ Certidão do 'auto do onnril'rnçil A

Iiiio ('oni-il'ilu'çito, revelia, 'aulinnn'nt'o

@spc-rn, ou (ln ¡Ii'rii'lll'nçñp. qu!! porn dm

tlvor Netvitln','extru¡clu 'u requerimento d,

parto., á, rain, quo, 'mr lninla 'nom Viñ a

lou-aa, so'ráhmhtada :t-L 60 réis.“

E 'iu-min' l-rrtidñ'o" um'i'nthI I! I'll

será por lauda, com' na' moulnus ¡'8ng " ;

letras, a- '100 réis. " "r -

0 salario nim-cadom'este numero

pode levar-se pola verti'dâ'o que' no 'tra

crew"“ no memorial, u qunl é incluida:

salario ¡nm-nado no n.“ 2 tlI'HtI! artigo'. ^'

5. Buscas nos livros das eontri a
çõea z a' › ' . .

Do um' a tres envios-150 'reles A

D'u'h'í' 'pino ci't'na até dez aunoe," '

_ Naa t'itsnçõrau, notilicaçõos, intr- l

, moções, não 'desiguadaa no ti.° l. dente

Distribuidores e contudmcs dos juízos

ordinaríos ni

tu_

“JW

ql¡ É_

mi?- I

A I

aa
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'poleer accumular o salario

200,,i'éis. '

"W”.Yo'í' o'adaanno mais, além dos ditas

_dez-20 réis.

Em todo'à'oa* enem', apontando a para

te, levarão nõme'iite--100"I'éis.

E nito a al'egjidcm objecto buscado,

    

  

mtaiTê'ilii'Té” ;A i _o intro». " ' '

6. Apmgi o" de nêllo no~x lions don

negocianteif. ' 1'“ air; wur 'dia-15000 réfs.

Os actos¡êoinp'reliendidux nos o." l,

8,73,. 5, a 6 de presente artigo não can-e-

mu), ir_ ago contador.

^ i “ 59'. '

'Dibpbaiçüec jim-ticidaresfóra' de Lisbba e

v -'-i' Porto: ^

ÍO<› -'-l'›""' v - --.

_;_ ,, ,Dna apprmivação (le testament_n,ou co-

.dieilio, nos sem districtos ou fregue-

zids., i .'

5 Na tim casa ou cnrtorio-ÕOO réis.

' t' Fóra' de' 'coxa ou 'cortou-io, mas a me

non ide meia logue. da casa do juiz- 700

Jéi!, i .

E a maior distancia acrescerá o ca-

minho regulado nos termos do n." 1 do

'artigo antecedente. .

5"' Sendo o acto praticado de noite a

paido. de parte, fóra do cartorio, serão

dobi'ñüoeo salario e caminho, quando es-

te se dever._

TITULO VII

,AC Y :É ,. .

”Perdida, tradutores, interpretar, avaliado-

" TG!, portidores, e testemunhas

'th -

'CAPITULO I

l l

UM¡

'MFRbdf'tradiçàtomt e interpretar; perante

as relações e juizes de direito

mw. . . .

Art. 60. Peritoll, cada perito de

qualquer emprego publico, ecíc-m-.in, arto

Oii* industria, nomeado pelas partes, ou

por amoo' do juiz .para qualquer exame

til¡ »vistoriih por_ dia :

àl'ol' JCA'. .Aíni'. u g'

...~ ».Dentm_ da cidade ou villa-800 rs.

l Fóra da. cidade ou villa nt-reScerá o

Minho, _que serápor cada meia lcgua

d' enle rs.._.,.

3*' ie L 'prêiie iiidoá idea'ta'dispmiçño

os .ativo ados, ácaros¡ das avaliações das

ñde'e'dit'ó &em; @13691161 feitas' em; sua" casa,

Í .v

WWÓI ente, ,catlaulrn-»õOO rs. _

l 'í me¡ tabellíãen, *quando a-exa-

,kras sitodea_ quites ,inilitaro dispus-

ouituiii'XI. ' ' ^ ' 4'

§ unicquegmninhg para. os facultar

tivos será 'contado' na muito de 4. rà.

Foi-cãdzi'moia le rua, ou 2 e meio kilome-

a““ 110:“ iii; wtaiu Por.: cada exame (em

411169¡ Putaütoitaenil eáiJiL'anão a- reque-

rimento de arte será obunado a cada ta-

culmivà 6" ioiiiil'ai'io de 315600 rn.

l ›- :'Al'ti' 61." Truductores, por cada lau-

“qem t.. a tt. . _

.rn canoas; como ~lautla completa, qual-

qharflauda, ¡indir-que o não esteja? .

vt'ÍV'QA'VÃrt¡ '69.1" Intel-pretas pelo serv1ço

pve-hdox'n'essn .qualidade, por dia .

Dentro damidade ou villa-_800 rs.

Mirrors: de nidmle ou villa ncresccná o

púiñiiwque contado segundo a taxa

“alivia notrartigoôi): r

-_--v-u CAPITULO II

- 5 5 ;as

Avaliadofüicjpfofyçátêorgs perante os

,dejíreito .Juizes

&seguem; 'Av'átiàdbreàz' - "

' W 1*?“ @intima praia avaliação 'de pre-

dio: motion» Machuca, qualquer que

¡Qu-oiuuanmnem... i a w

..,...omaoosammdm ou

.Whaili'wv rh '- v'.. it',

' Fóra da cidtvl'phon villa acrescer-á o

villa., por dia

b _ ..

' iai.; pó¡- 'caila'ln'eía legu'a de ida. e volta
_20013,_ . . . . . . . .. .,

' Nai õertitiãõ', q'ue' devem“pns'a'nr, se

mara¡ o tempo'ipm 'gastaram nas avalia-

_ ',- "e quando se mestre que' a avalia-

'Win 'ser'ibita em menor-tempo do

,o declarado, lhes' nerá diminuído' o'sn-

ando entender o juiz. Igualmen-lnr o

mr o declarar o salario, que recebe_

"Minado a certidão :insignada pela pes-

'mc'pggeupnbendo e querendo a ¡nen-

narl' i '° '

2. WMM¡ pel'a'avaliaçito de bens

  

anterior -

; ~ inho, que será. x"contado, egundo a dia- t

moveis ou semoventea com a respectiva

certidão cirounutanciada,

Dentro da t'ltimln on villa:

Por meio (lim-400 re.

Por din-600 I'R.

lc'órn da cidade ou villa acresoerá o

caminho contado nos termos do u.” 1 des-

te artigo. ' ,

Com I'ncpeito a esta Certidão se, ohser-

va-rño 'tambem nn' tliñlinsiçõ|'s do quncro

notam-.edema, relativas ás certidões de que

uello ne trata.

'3. A* taxas marcada: nos numeros

antecedentes não tê4-1I'¡ logar nan aValin-

çõos (inn bens moveis ou seumvontes'dn

inníguilin-nnte valor, que por commn'm cs-

tinmçiio não excederem a 1505000 rs.,

nom dos que forem penhorados perante

os juízos eleitos, por quo cm tuon avalia-

ções os homens bons, ou avaliadores, lc-va-

rào sómente a quarto parte dan ditas taxas.

Os avaliadores privatist do miudo-

zan dos depositos publimw, e. praça dos Ie¡-

lões do Li-boa e Porto, não vom-en¡ das

partes salario algum pelas avaliações, quo

na dita qualidade. lizrrcm, mas sómente o

Ordenado annual estahoh-vido no artigo

8 do di'ul'ett) do 24 de dezembro de 1830,

o § 3 do artigo 2 do decreto de 14 de

janeiro de 1837. \

4. Cada um pelo. avaliação eom

a respectiva Cctidão circunstancimla de

quamqner peças de oiro, prata ou ir)lllH,

até no valor do 24.1.5000 im-lusirb. 7-80 rs.

De 255000 a 1005000 rs.- 100 re.

De 10073000 a 5005000 I'H.-150 rn.

De 5005000 a l:000;$000 rs. -400

réis. '

Dc 1:0005000 a 3:000_$000 rs.-800

réis.

IC d'ahi para cima qualquer que Seja

o valor-15200 rs.

S'Indo-lllea apreientadas para serem

avaliadas juntas muitas peças pequenas do

mosnm gonoro, ou do dim-rentes foitios,

como (-.olln-¡os para sopa, dure ou chá,

gari'os ou iai-zm, e outras qilao~quer miu-

(le'I.a~1, Nóinente lovnrño O salario corres-

pondonte ao valor em que todas juntas

forem avaliadas.

' õ. _As taan marcadas no numero

antecedente, entender-se. hão sómente a

rexpeito das avaliacões que ne tizarem nas

lojas, ou cume dos avaliadores respectivm,

sendo porém feitas fóra das mesmas acres-

'cerã' o caminho, que será:

Dentro da cidade Ou villa-500 I's.

Fóra da cidade ou villa acroscerá

mais o quo pertencer, segundo a distancia

por cada Ineia legua de ida e volta-200

réis.

6. Nas demaroações, por dia:

Dentro da cidade ou villa-800 rn.

Fora acrevcrerá o caminho contado

nos termon no n.° 1 do artigo 63.

Em todos os actos que tiverem logar

nm inventarim orphnmdogicoi, oe avalia-

dores levarão sómente duas terças partes

dos salarios male-:idos n'este artigo.

i1) n'aquellua, cujo valor fôr de réis

605000 a 1205000 rs. levarão sómente

metade (lo taxado n'cxxte artigo.

E Ifaquellen, onio valor fôr (lo re.

606000 «71205000 rs. levarão sómente

metade. do taxado n'i-sto artigo. ~

Art. quurlmulnl'es.

Cada um, em qualquer exame, visto-

ria, ou outro acto enique for preciso, por

dia : « .

Dentro da cidade ou villa-400

réis.

Fóra da cidade ou villn acrescento

caminho, 'que ::era contado por cada meia

lcgna de ida e Volta-200 re.

O caminho se cantar-ii da catia da re-

sidencia do inl'ormador para o local da

victor-ia ou exmne.

CAPlÇEULO III

Peritos, iraductores, intao-preces e infor-

madorea 'permitam juizes ordinarc'os :

Art. 65. Levará qualquer delle¡

pelon notou em que forem enipregiidos nas

suas' ¡expootivan_qualidades em atlas casa»

tlontro da cidade ou villa., !metade do que

"tica taxado para ¡guaen acto.: em os dois

capitulos anteriores. 4

:Fóra da cidade ou Villa, por cada.

meia, legua de ida e volta-200 rar

CAPILULO IV

Portidores dos iuventarioa entre maiores

Art. 66. 'Levarão de salario :

' Centeio 550==Cevadn 40hl'bijão 650 9-.-

Sendo os bens partilhaveis do valor

De 3005000 até 1005000 réis inclu-

sivnmr-nto -.400 réio.

é_ De 1005000 até 300$000 réis.-600

r na.

De 3005000 até 1:000;5000 réis-

l,-5200 réis. '

De. 1:0005000 até 3:0005000 réis-

1y$800 réis

De 320005000 até 5:0005000 réis-

3§000 réis.

Dn 5:0005000 até 10:0005000 réis

- 5,3000 réis.

Dc 10:000;$000 réis para cima-réis

65500.

Fil'll proliiliidoqualquer arbitramento

ou espnrtnla; e ainda. que haia ROIDIIHl de.

tr-I'ça ou anbnliri~õun na partilha não se

1*Ol|tzllll navio¡ salarios, nem mais dos que

Iicnm tuxados, devendo estes estender ne,

não para cada. um, mas sim para ambos

os partidores.

(Continua.)
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Preço dos generos. - Regula-

ram pelos seguintes preços os generos

nos difi'crrntea ¡uurcados do districto, e

nos Concelhos abaixo declarados.

AVEIRO

Trigo nlquoiro, 750 réis. = lllillio

450 :Ci-nteio 440 = Cev'ada 230=Fei-

jz'lo 500=Fara 300 == Batatas 280 = 'al

o moio do razas 2,5400; Azeite 2,5000 ==

Vinho 155440.

AGUEDA

Trigo, alqueire 700 = Milho 500:::

Centeio 360 = Ca-vnda 240 = Feijão 440

:Batatas 200 = Azeite :35200, o alinude

:Vinho R$100.

A LlilCRGARIA

Trigo, alqueirc 820 = Milho 530 =

Conti-io 480 ::.- Cerada"300:Feijão 540

:Batatas 300 = Azeite 5,5000, e nlmude

:Vinho 15400.

_lCST/\RRIUA _

Trigo, alqur-irc 720 :Milho 500 :'2

Centeio 440 = Cevada 280 r: Feijão 500

-_- Batatas 200 :Azeite @5800 o allnude

-'-___- Vinho 175600.

FEIRA

Trigo, alqueire 1,5000 = Milho 680

:Contvio 560 = Cevada 280 = Felicio

960 = Batatas 440 = Azeite @$200 =

Vinho 155800.

ILHAVO

Trigo, nlquvire 750 == Milho 540 =-_-

Feijão 560=Batntaa 280=Azeite 245100

::Vinho 15980.

' OLIVEIRA D'AZEME'IS

Trigo, alqueire 900 = Milho 680 =

Batatas 400 ::a Azeite 55200 :z Vinho

15300. '

OVAR '

Trigo, alqueire l§100=Milho 740

=Oenteio 580=Cevnda 'ÕOOzFeijño 700

:Batman 360-:Azoite, 'o nlniudo 55700

:Vinho 2õl60.

Iilcenças. - Em 6 do coi'rente.

men de agosto foram concedidas, pelo "ti"

nisterio da. jiiutiçu, as Neguintes livençaai:

Ao juiz de. direito da comarca d'A-

gueda, 0 dr. Joaquim José da Motta, -60

dias.

Ao iuiz de- direito da. emnurcu de

SUHW, O bacharel Manuel Joaquim Go'iues,

60 dias, 'sem prejuizo das-'audienciae ge-

raes. < ' -

Ao delegado 'do procurador regio na

c(›murca~d'esta cidade, o bacharel llcnri-

que Pinto, 35 dias. .

Ao curador 'geral dos orphiloa na 3.'

e 4.' varas da' comarca de Linhoa, o bao

eimrel Joaquin¡ José Pereira do' Mello, 60

dias. ' i

Despachos; -- Por decretou do 3

do corrente forma 'despachath es seguin-

tes :

Antonio Xavier Rodrigues, profeaaor

Vitalício da. cadeira de ensino primario de

Torre de D. Chama, concelho de Miran-

della, distrioto de Bragança - transferido

para a cadeira de egual ensino de Rehor-

dello, concelho de Vinlmes, no menino di- ;

stricto.

José Lapas Diniz (le Vasconcellos,

professor vitalicio da cadeira de ensino

primario de Matheus, concelho e districto

(le Villa Real -- nomeado para a proprie-

dade da cadeira de egual ensino de Alvi-

tes, ti'eguezia dell'louçós, no mesmo con-

celho a districto.

Manuel Ricardo da Silva Lamego,

professor viluiicio da cadeira de ensino

primario da villa do Uhidus, distriv-to de

Leiria -- ¡mumado para a propriedade da

cadeira de egual ensino da villa de Estre-

moz, dis-tiirto de Evora.

Antonio Pnieim 'da Encarnação _-

provido de. propriedade na eadoiia de .m-

nino primario de Miranda do Corvo, dia-

uivln de Coimbra.

'Sc-Imatiím Margarida Correia Branco

_provida do propriedade nu cavala de

meninas da villa de Reguengos, districto

de Evora.

Miguel Xavier Mei-cier de Almeida-i-

provido por Iron nmum na cadeira de eti-

nino primario de Carvalhal Redondo, con-

celho de Ni-llas, dietricto de. Vizeu.

Manuel 'Parar-ea da Silva - provido

por tres annon na, cadeira de. Pneillu pri-

mario de Cnmpia, concelho de Oliveira de

Frade“, dintric-to do Vizeu.

José Coelho de Soqur-ira - provido

por trt-s anan na canil-ira de ensino plimst-

rio de Mundão, concelho e districto de

Vizou.

Maria da Coocr-.içiio Figueiredo Gui-

maraes-_provida por tras anima nn escola

(lc meninas da cidade da Guarda.

Victorino José da Silva Soares-

provido por tres mmos na cadeira de en-

sino primario de Santa Comba, concollio

do Villa Nova de Fo~côn, dietncto da

Guardo, ° _

lilaximino da Costa - provido por

tres aonoa na cadeira de emilio primario

do Rio do Moinhos, Concelho' de Sanini,

distrivto de Vim-u.

João Ju-ué da Silva -'- proVidd por

tres rumo: na cadeira de ennino'prímarío

de S' Su-lmatiño da Sc-rra do I'll-Rei, 'coli-

cellw da Pc-tlít'llf'., distrile de Leiria.

Presbytero Dultliltgcm Antoni'd An-

tunes _provido por tros nnnoh "livra-"Júlia

de ensino primario do Sohrepontn, ..once-

lho e tliutrirto de Braga. '_ ' ›

Antonio da Costa Carmo Freire --

provido por tre< annos nn. cadeira de en-

nino primario da villa. de 'Cantanhcde,

districto de (ldilllbl'".' ~

Antonio Manuel Aires-'sprovi'do 'por

tre¡ nn'noh na cadeira 'de binário p't-imnrio

de Nonrn, concelho de Murça, distrlcñ

de Villa Real.

Maria Ludovinn Salgado Pinheiro de

Lacerda - provida por tres anime na em

cola de meninas de Villa Nova 'de Fame'-

licilo, dintrioto (le Braga.

Dcliim Joné Dina de Saldanha --

provido por trez annos na cadeira dee"-

aiuo primario de S. Imurenço do Pombal,

concelho de Carrazeda de Anciõegdietri:

cto de Bragança.

Sebastião Pires Dias de Freitas --

provido por tres unnon na cadeira de en-

ainoprimmio de Santa Marinha de Covule,

concelho dc terras do Bouro, districto de

Braga. _ , ›

PII-on e o poeta tranca). -4

Lê-se no (Commercio de Lisbon». Um

poeta l'ranvez compoz uma tragodin, e foi

lêl-a no Cela-bre ejutlicioso Piron. Este

ouvia attentann'nte a leitura da nova pro-

dui-çño; mas quando deparam¡ can) algum

verao furtado n outro tragioo levantava-

se da cadeira, tirava o barreto e fazia'tiiña

proñmdn' ('orteziit. ' ' ' '

O poeta. já znngado de tanta venin

surpendeu n leiturn,-e dirigindmse a Pia»

i'on (liege: . ' -' ' ' '

-- Por que motivo entnes continua;

(lamento n fazer ourtezinn ? a

- E' porque eu tenho eobt'ume de

corteinr' todos as pensam minlnmeonheeig

dmlqnnndo .Ill 'encontro ll. .lí .› . . .

\Anthropoglosmp-owa-.mnalm

jornal) COI“ ente titulo está agora em Lou,

tirei¡ exporte ¡xo-publico -um apparelho ein#

gnlar. E' uma cabeça de. cera que contém

um machiniunio a que se da corda com

uma chave,c' canta como uma Voz humana

a musica e a letra de seis peças, de que

_naturalmente faz parte o :God saver' tha

queen.) Na mesmo sala lia .mais duas ea,

beças que ainda não então acabados.. Lm

gw que estejam concluídas, poderão os

visitantes' ouvir dudu e trios.

lã“eltos da guerra «- (Idem)-

A inñexivel estatistica montra o deplora-

vel eñ'eito da guerra sobre a' mrñiha

mercaute dos Plantio; Unidos. .- › ~ .x



Em 1860, 0 porte total dessa mari-

nha era de 5.219:18*1'toneladas; em 1864

é de_ 1.664:516. Em quatro annos tem,

portanto perdido a marinha 3_544:6i')õ.

Mais de 900 barcos que em 1860, pen-ton-

ciam a cidadãos dos Estados Unidos, vie-

.rmn a ser propriedade de cidadãos --s-

trangeiros, e navegamacom outras bandei-

ras. Só no auno de 1863 ::cimentos navios

que medium 328:665 toneladas foram ven-

didos_ a proprietarios ingleses. O l'rete e

os passageiros sito mouopolisadoa pela In-

glatera, Hollanda, Alleinanlm o França.

. [Im pllelmmcno em Faltou-

Diz o ¡Algni'vienit-n, que no dia 31 do

julho ultimo, Maria Gertrudes Casada com

José dos Santos moradora nesta ridade,

deu á luz uma criança do sexo feminino

perfeitamente organisada no tronco, po-

rém dia-forme na cabeça e no rosto. Nas-

ceu morta. A _

A Cabeça era de um tamanho maior

do que a das outras crianças que como

:iqnella nasceu¡ de tempo : os olhos acha-

vam-se cerrados sendo o olho direito mui-

to mais subido á testa do quo o esquerdo,

o nariz de tamanho regular, mas cujas

nazaes eram dois pequenos Orilicios: não

tinha boccn, tendo apenas no logar da

ponta da. barba um outro Orilicio Inui-

to mais pequenole que as nazaes, no

qual nãopodería introduzir-so .a cabeça

de um pequanO alfinete: o pescoço alto e

grosso, tendo as orelhas completamente

formadas no sitio da goela pegadas nula

á outraem linha orisontal formando um

perfei to colar.

Dos hombres até ao cotovello era co-

berto do cabello negro e esposao, cujo com-

primento excedia a dois centimetros.

O habil facultativo Francisco d'As-

sis, Baleisiio sabendo do pllenomeno'impe-

dia o (internamento com o instissimorlim

'de fazsl-o rometter para Lisboa..

Furacão. - Conta o nosso collega

do «Jarnal de Lisboa», que na terça-feira

destasemana, pouco depois das 7 .horas

da tarde, houv'era ali um grande" furacão,

que poz em alarma grande parto da pnpn~

ção de Lisboa, especialmente da cidade

r baixa.

_Além de alguns vidros quebrados,,e

de um certo susto, não consta que houves-

se maior prejuizo.

' Trabalhos geodeslcos em

França. - Lê-se na «Revista dos Dois

Mundo" : _

:No principio deste seculo o impera-

dor Napoleão que ligava extrema impor-

tancia á topograpliia, pelos serviços que

presta ás operações militares e estrategi-

oas, resolveu mandar executar um mappa

da França em grande escala.

' Este'pmcesso contrariado pelos acon-

tooim'entos politicas, lioon adiado até 1817,

epoca em que o governo cunliou a execu-

çllo 'de tão importante elnpreza n. uma

commissito presidida pelo illustre anlace.

i ' Os trabalhos começados em 1818

promgniram sem interrupção desde então,

ñcando vn triangulação de primeira ordem,

base primordial, da obra, terminada em

1845, levando por conseguinte 27 anuos_

An primeiras folhas gravadas sahiram

á luz em 1833, e as ultimas, comprehon-

delldofos tres departamentos annoxados,

não serão provavelmente publicadas antes

(Janete ou oito simon.

Ter-se-ha de gastar 50 annos para

executar a topographia completa da Fran-

ça, apesar de estarem enipregados a maior

pán'te do tempo 80 emciaes neste _traba-

l o.

Calculando o custo de cada folha em

(O ou 50 milrfranom, pôde-se lixar a dea-

'peu total em 10 ou' 12 milhões»

Novo horas-lo para o cam¡-

IIIO de "efron-Segundo este horario

partirá' de Lisbon o comboio mixto ás 7

horas e _6 minutos da manhã e chegará a

Villa. Nova de Gays ás 7 horas e 36

min e da tarde., gastando em todo o

transa-to 12 horas e meia. O comboio do

correio partirá, 'ás 8 horas da tarde e che-

gará a Villa Nova às 5 horas 040 minu-

tos do' manhã, gastando 9 horas e 40 mi-

utoe.

De Villa Nova de Gaya partirá o

comboio misto ás 8 horas da manhã. e

chegará a Lisboa ás 8 horas e 30 minu-

tos, gastando no transito 12 horas e meia,

-i- 0 mboio do correio partirá ás 6 ho-

les o 45 minutos da tarde e chegará a

Lisboa ás 4 horas e 38 minutos, gastan-

do 9 horas e 53 minutos.

A chegada dos comboios á estação

de Aveiro é: os que seguem para, o Porto

- misto ils õ horm e 27 Iuinutm da tar-

de .... Correio ás 4 ltul'ml da lnanhã; 09

que segui-m para Lishoa -mixto as 9

horas e 59 minutos da manha - Correio

ás 8 horas e 21 minutos da tarde. .

Contas da nllserleordla. -

Pela mesa. da Santa Cana. da Misuricurdia

douta cidade ¡Hi-'i foi enviada a conta da

receita e dispoza relativa ao anno de 1863

a 1864 que agraderemos.

Por ella sta vô que a rm'eita foi de

326025268 e a dospeza de 3:3116801 |'H-

pawando para a adminístpaçño seguinte o

saldo de 2905467 réis.

O movimrnlo do hospital da mesma

casa é o seguinte: (mirarmn durante o

anno 133 doentes saliiram curador¡ 114,

morreram 15, licaram existindo 16.
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(Do nosso correspondente)

Lis-boa de 10 agosto

A proposito da questão dos conven-

tos, escrevem alguns jornaos dosali'oolos á

situação - que o g'IHN'I'HI) não tem print-¡-

pios liXos, e que n nau do estado Vaga :i

tôua uesw mar do incertezas politicos. Ora

que poderão dizer, osmuigos do governo,

d'aquellea quo ora se ligam com ON' liberaes

de 1845, ora rom os inimigos da Carla

Constituriounl? Quo ¡ii'ínuii¡›io+ serão os

Viu“ Real. S. s.“ participou que a oppo- lliale «Novo Atrorhlm, mestre Ré, para

giga“ alcnnçára no conselho d'estado com-

pleta victoria. Uns homens, quo andavam

trabalhando n'nm pl'l'tlio do Hr. Torres,

lançaram logo no nr alguns foguetes do

b”"lll" I'eãll; ll“ gllul'ilnn d” Clinll'HClH 'HH'-

tirum a lorar a. noticia n diverSaN locali-

(lados com ordem do fazerem «Ibir ao ar

giralululas do fugiu-los, e (lv-pois disto pa-

dem licença ao governador civil para

festejam-n pnhlioa e minimamente a. vi-

ctoria. O sr. Burbom cum-.mico n liw'nça

para dois dias depois, nlim do dal' tempo,

a que so uonlnmwe o inthlluiasmo pela

falsa noticia. Fu¡ prudente. Depois não

tiveram logar os fi-stejm, por quo a noticia

foi reutilirada.

- !'arcc-o quo 0 sr. conde. d¡- 'l'orros

Nome pediu a sua cannot-ação do cargo

de governador ,gi-ral da india. llizI'IIl-mo

que sorri. slllmtilllido pelo sr. Cul'llul do

Amaral, artual governador do Maua", o o

ar. Vnnoo Guedes, governador mililur do

Coimhra sl'rá. noxnvndo para nub~titnir

em Macau 0 sr. Amaral.

- Ouço quo está concluída a refor-

ma (lo ?sumiço 1"1“L[l':lplliC(l, n qual Vau

sur poa-ta om oxi-cmnño.

Os oinprogados do lf-lographo do (2n-

n'iinlio de li-rro Salamanca estão dmcmr

toutes. já In'chH i'm'unRUS vem-iimlntoa que

lho nl'liitrnram, já por quo os ulnigaul,

nas horas vagas, a outros serviços nas

estações. Dim-.m que mais do rinto inño

offerecorsc ao governo, ¡impedindo-«o da

imprma do cnininlio Il" Furo, que! lord do

angmontar os vencimentos sc quizer obter

empregados.

-- lÍa-lo ministerio daSohras publir-as

foi expedida uma portaria no direi-tor das

501w, que nom 5., pnjm-mn de ”gema“. e“. obras n'osso (listv'ictu, para mandar provo-

umradaul-m now inimigos do throno cons- 3'"“ (“l*mle-"J'li'iN e"““lm' 1”"“ " (""'"""l"'

titllcionul 'F

o O partido historico (dizem ainda)

é hoje um bando do aventureiros.) Em

quê e por quê ? Não sabom, nom poderão

diZer. Não so¡ para que andam todos os

dias a falldr 'em esmndalos etlevassidãos, os

que sabem que com mais propriodmle lhos

Cabe esse ipethoto. Não discutem, nño

iustruem, não moraliSam, como é o dover

da imprensa; oalnnmiam, iusuitam ev vor-

rinam. E' por isso que de dia a dia vño

sendo mais conhecidos, e que os honwns

serios e graves treinam só vom a idêa que

taes homens posann ainda. tornar ao po-

der.

- Disseram que o governo ouviara

uma nota ao nuncio ácerca do mtabelooi-

mento dos Conventos. A oposição dovia

louvar o governo, se verdadeira fosse a

notii-ía, porque foi ella que pngnou, por

oocmião da discussão sobre a ,questão do

ensinio e irmãs da caridade, pelo direito

de congregação e restabelecimento das

ordem religiosas. Pois não &Conteco assim.

A Opponição censura. o governo. Vejam

que ¡ui-iIu-ipios liXos elles profussmn.

Esta. questão dos conventoa foi já

desmentida pelos iomaoa que apoiam o

governo. Querem porem um dosnientido

mais calliegorioo na folha of'ñoial. O go-

vorno unido que lhe vao fazer a. Volilnde

destruindo assim mais um lionto calcula-

damente propalado para lins eleitoraes.

_ “ontem cantam-so quo o gover-

no, estava arrependido do ter já prelixndo

o dia 11 de setembro para as eleições, e

que estava na idêa de o adiar para mais

tarde, por causadas occurrencias de Villa

Real. Este boato niio tem o menor funda-

mento, asseguram me que o sr. duque de

Loulé nem pensou sequer em adiamento.

- A questão de Villa Real na'. é o

que se tom feito espalhar. O coimelho

d'estado entendeu que o coast-lho do din-

tricto fôra “legalmente constituimlo. Nada

desenvolveu sobre Os restantes rncnrsos.

Mas o opinião do nono-lho de estado ain.

da nem foi couvortida em çonsalta, para

com o projecto do decreto respartiVo, ser

apresentada ao ministro do reino, nlim

de ser levado á. assignatura rogia. Esta é

n. Verdade.

Ora ialgando o conselho de estado

tiio sómente que o con-alho do distrioto

estava illegalmonto formado, ó de ver os

que recursos sobre as alho-ações das as

seniblêau oleitornes tem de ser suhmr-ttido»

no julgamento de onlro conselho de dia-

tricto.

Mas não foi isto o que o sr. Manuel

Pinto de Araujo dioüe pelo telegroplw, para

ção de uma eull'llllllllü da Villa da Fo-ira :i

(“tação do caminho do li-rro em l'lnmoriz.

Dizem me qlw n-sta estrada será. (tulll"ç::tl:l

a comtlllil', logo que liudmu os estudos

do lraçndo, o instancia» do sr. Jo<é Ln-

cmuo.

_ N". Rnxbl feira "GRPOIHIPI'Oi al) (103'

mentido do «Campeão» áveroa do que. ou

disse sobre a, ida, para essa cidade do ha-

talho do oaçadoren 9. Dire¡ miniciosainew

te como as coisas se passaram.

DI0V¡IlENTO

BARRA D'AVEIRO

  

Embarções entradas em 5 de

agosto de 1864

Hiate «Nora União», mestre Angelica,

de Villa do Conde, vom lastro.

Caiaque (Parloa do Vouga», mestre Ho-

mem,ds Villa. do Coudo, com lastro.

Ema

Híale «Principe Feliz», mostre Moura,

(lo l'orlo, um" lastro.

Iíittto «Conceição Felix), mestre Oliveira,

de Villa do Conde, vazio.

Em'

Hiats .uEnganos, mestre Simões, do Porto,

Vazw.

Hiate «Dolls Irmãos), mestre Marques,

do Porto, vazio.

Hiale ¡Cnnz 1.°›, mestre Laborinho, do

Porto, vazio.

Hiate «Nova União», mostre Chuva, de

Villa do Conde, vazio.

Rasca IMoI'oiI'Iu, mestre Henriques, do

Porto, vazio. '

Saludos

Hiate «Pi-¡Inovei-m, mestre Rocha, para

0 Porto, (tum Rol.

Hinte «Rasonlo l.°n,mestre Rasoulo,para

o Porto, l'lllll sal.

Hiate is. Lourenço», mestre Vicente,

para o Porto, com sal.

Hinte «Cruz 43'), madre Rorhn, para o

l'm'lo, com sul.

Hinto aE' Svgredos, mostro Rxnnizoto,

para o l'orlo. rum qal.

Hintr- (Nora União', nu-slm Alugo-lira,

para :l Villa do Conde rom an.

Iliznlo «Deus Sula-lodo», mestre Mimo,

para a Povoa do Vanzim, ram sal.

* ulna jaula de brzrrros, dr cor pl'e- l °

 

| (lel'mulu, a quum mandar um u-tninpilj

AN
a Povoa do Varzim vom sal.

Rosca «Flor ds Aveirus, mui'QV-;Dillià

para o I'orlo, Com sal. . .

Cahique «Posoln do Vouga., meu_er Ho- .

mem, para Villa do Conde, ,com nal.
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ANNUNÇIOS

'o dia QI do correule por Il ho-'

ras da manhã, na sala do trihu-

nul do _jusllça d'osla cidade so' hade

illl'PlIlíllül' a qnt-m por rllu nadador -.

.o

' \

 

g
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;

tu prrlrumrule :In viuvo ruiwça de '00“

casal Luan-aço Gonçalvrs; Consola 2- P“ _,

e a sou lilho nu-nor Manual, '0. 'que' ' t

couve em ¡in-ação do nn-smo rabe- t

ça de. casal e om ligilima do dito

lilho. por fillll'CHill'lllt) da mulher “'l

d'nquullc e mãe d'cstc. Escrivão

Gusmão. '
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U agr-Hindu companhia l,| llN|0N 1100 '

II'INÍH t'i'ímloH João da NNW! DIP"“ . "0“

Guimarães - vonliuúu a uli'oituar ne- “3'“ '

grifos ¡ln Hn'curlin n luego!! lltl'Iclii'IIN, cill- du”

compzuarcluu-nlo mais baratos do que porq'

qualqm-r outra companhia. ,

'l'oma seguros marítimos _do todtra vo'

espuma, a premios rasoavc-is. i

S“gnl'n vidas para o Caso do morto . l

eum prémio lixo. l . 0 00 '

Garanto nunnidados \'itnlit'izm.l ' _ (le 10

Su-gnrn supor-rivmwias _por prémio lixo_ juro,~,

Esta companhia administra n grynn- .

de companhia mulnn qlr- 'seguros snlim i¡ “150 .

vida o l'orrlr das lFa'Inlllas para "I"

(near dote-s, t':l|lil:|l'll, ou rondas ¡ir-rpa. meu

tuas, com love sarriliuio, etc. PN' ›

Gil A 80 ll.S 0 0m 'num 'y «o

Este excrllenle gaz de priairáe

qualidade male-sc em Aveiro nl' _.

rua dos mercadores na loja Ile ' -í

José Vieira Guimaraes.
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LIVRARIA DE JOÃO DA sm.: A

VA MELLO GUIMARÃES
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(A' esquina. da run do Jonas.)

Acaha do publicar-m- a, id au acha Í; 'r

venda ueda linnriu n tabu-ll- (ion emulu- a. I

mentos e Salariais _indir-ines; Pros-o 240 rn. ' ..,-

Hi !min da prostituição no P-ntpl lv. '

por Fraln-i dh¡ I'ureira d'Azevr-do - 600". - o

A lilha do doutor .un-grin, romnime del “PP

Íamíllo Castello Branco - 500 ru. - i to"

Vida de Jeni“,pul Ernest R-›|mn,tra-lu- a

zida por F. l". da Sil-va Vieira -- 600 I'll' d

Visão dos tempos, poesias por Thang_ o h

philo Braga-'- ÕUO I'B. o

iirgiil ^ ,

Emolnmcnlos e salarios judiciaes -

(Edição do Archivo Jurídico com a¡

qmmtíus puchados á margem)

Aeabn do imprimir-ss e acha-set

venda no asc-riptorio do mlitor,rua do lima. -

jardim n.° 69,delrontc- da Vielln da Nata. "

PREÇO
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Em brm'hul'a . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Encadeinada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4'
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Mandu-NH from-a de porte para

proviuriaá lauto em ln'orhnru (-oluo Imç 5

de 2.7) léis qualqm-r das ' quantia..ij . -

1lvsig|ianins.~-(,'oi l'o'wpnmiellcill a José Lo
' ' O I:

lenço do .Sou~a,--Pollo. I
:d

naspoxsusi.: «~ .II. (J. du o'. I'onm A'   

  

_'l'ypi do a !Dlstrlolo de \vei-riu

_943600531 «ouçam - '

l


