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cer mui particular, e muito mais precatado

 

    

   

         

   

   

  
   

    

   

  

  

           

  

 

  

   

        

   

 

  

   

   

  

  

   

   

  

   

        

    

  

  

    

  

  

    

   

  

   

  

                     

  
  

  

     

   

 

  

      

   

   

            

   

  

 

  
  

 

  

 

~ . . fcimmcmc illucidado, e o governo con-
Não é mister haver muita experiencia do bro, Se formassc uma nova companhia que

Ú “muindo ,mm isso dá uma ,WOW não cuidado, aos podêres publicos. objecto de que se trata, para se ficar sa- aquella lhe transferiria o cami o com to-

, - - Nom a fome nem a (leon a odem beudo ue sn): sto a'tl muito o lau- das as s s 'a 0 .

___ so da sua vcneraçao pela prerogativa ' u ç p q ' “o l' “e “a l "mbens

demio de um predio emphitheutieo, todas

as vezes que se tenta vender o foro, nun-

ca o laudemio se paga se não por um pre-

ço extremamente inferior ao capital que

lhe corresponde.

Provém isto ,':como todos sabem ,

da incerteza do periodo que decorre de

venda para venda d :dominio'utih E' pois

evidente que poucas vezes pôde vender-se

um laudcmio pelo capital que lhe corres-

ponde, mas só por um preço muito infe-

rior. 4

A sua taxa porém nâo pode pre-

viamente assignalar-se. Ha pois quasí ím-

possibilidade de justa avaliação.

Remover esta díñiculdade por meio

da redueção dos Iaudemios é um arbítrio

que nos parece mal pensado, porque é di-

minuir injustamente o quantitativo que

pertence a outro receber ; e sobretudo sem

fundamento algum que passa provar a pro-

porcionalidade da redacção com o preço,

esperar por soccorros; mas era possivel

qualquer occorrenciagnacional , 'em que o

juro das inscripções não podesse ser pon-

tualmente pago, e entretanto os desgraça-

dos iriam _sendo dizimados pela fome e

pela doença.

Posto quc'a nossa divida publica tem

creado profundas, e extensas raizes, tanto

no paiz como fóra, por modo que quasi

se pode dizer que e credor do estado o

maior numero dos portuguezes, circum-

stancía que torna mais segura a nossa di-

vida publica; é comtudo intuitivo que os

titulos de divida fundada são incompara-

velmente mais contingentes do que os bens

de raiz.

Repugnava-nos que os haveres, o uni-

co patrimonio dos desgraçados, fosse col-

locado em condições de menos segurança,

do que antes tinha.

Afligurava-se-nos tambem que eram

justas as reclamações contra a redacção

Em apoio desta nliinnativn escreveu

aquclle jornal o representante da compa-

nhia a seguinte carta:BOLETm parlamentar, mas principalmente da

boa fe' com que obrou. No entretanto

Começou na camara ClCCIÍ- é tão preciso o tempo para tanta cou-

va, a discussão sobre o contrato com sa util, que fora de certo para desejar

a companhia dos caminhos dc ferro que sc não gastasse supernuamentc

do sueste. Tem fallado por cmquanto em appm-ams do, banal dialetica,

COllll'il 0 pill'CCCl' OS SI'S. Santos C Crcjnos que van-105 \'cr breve_

va. c Silveira da Motta. São ambos mente rcalisada a promessa do sr. mi-

athlctas novcis nas luctas da tribuna, nistm das obras publicas_ na discussao

¡|0le que dc reconhecido talento,o que do projecto para a liberdade du barra

parece mostrar que o combate COlllC- do Porto. Já a s_ cx) foram apmscn-

ça apenas nos postos avançados. O l tadas duas propostas para a construc-

corpo de exercito, e as reservas sem ção do caminho dc fem-o do Porto á

duvida virão mais tarde. choa. E' vantajoso o melhoramento,

O primeiro destes oradores ten- e bem o carece aquclla importante

tou provar que o rendimento kilome- província. Temos, porém, fé que na

trico nunca excederia no caminho de rcalisaçào delle se attcnderá ás mais

ferro do sul a um conto de réis. A circumstancias do nosso thcsouro.

 

Sr. rodar-tor. - Li em um mtigo da sua fo-

lha de hoje,em quc,como meio do argumentnçñoa'.

declara que s companhia da linha foi-rea de nn-

doeste não duvidar-á cncampar o contrato de H

de outubro a quem quizer tomate nas mea-mas

condições. Se alguem considerar como asscrurlo

infundada esta parte do referido artigo, pode n

esse respeito dn-scnganar-se. Em nome dos meu:

amigos de Londres, representantes da referida.

companhia, confirmo o que v. escreveu. Forme-

se uma companhia nacional com eapitnet portu-

guezes. e tome o contrato nos termos em que o

paz o governo em 14 de outubro; ndo havrrá du-

vida. em fazer todas as ccdcncis dos llnlllcuãüal

lucros que á. companhia se nttribucm.

Dc v. etc.-Gattaí---S. C., rua da Cru¡

de Pau n.° 22.---25 de novembro de 1865.

W

  

Fallcccu em Lisboa o sr. dr. Justi-

no Antonio de Freitas, pac do sr. Barjo-

na de Freitas, ministro da. justiça. Profes-

prova porém era dit'ticil. A cxagcra- -__---_--- de W305 015 ¡endemws ?jlflarenffílm- 0°"“ que da?“ ° CÊWPMdOW ou ° emPh'theum sor de direito administrativo na universi-

ção dos calculos tanto a favor como LEI DA DESAMORTISAÇÀO p9m9°°s m“? q.“e reto )mm .na. !08.0.51 re' se lembsep 01°' - . dade de COimbmi e V083¡ *10 Consclho ge-

C u_ l t s ,e a ml \.IC A
ditos por lauuennos de foros inmgnifican- O alvrtre porque optou o sr. ministro m1 de instrucçã-O Puhlica O 5,_ Fani““ pm

.on aoconraonao v a.1*- xa w ..~ ._ i .' - ° ' A' ' ' . '.2' *' '

dos mortisaçao dos bens das cotpo tes, e algumas att. que pouco mais pos da justiça no seu prejecto, cuidamos nos um cava“,mm de honra Almada, e de“

ção ao animo dc ninguem, e limita-se rações religiosas foi ordenada por lei de 4

. s 1 - w s
,

a mostrar que tanto engana a paixao dabrll do 1591- Posto que esta medula a

a unsxomo a boa vontade aos outros. fosse ha muito reclamada, maximamente

Apesar de todos os seus esforços o sr. dep015 da Promblção das ”011555055 0 mn'

__ _ da mesmo tendo sido reconhecido o prin-

SantOS e Silva IlãO [mile CCC/“lt” que eipío neste reino já desde remotas eras,

só a experiencia ha de esclarecer so- teve todavia ímpugnadores. Parecia que

bre a5 [mas ou más condições da ope_ se attentava contra o~direito de proprieda-

mção. E a verdade é essa. de. Esta cons¡deraçao por Sl se era bas-

_ tante para levar ao animo de muitos a con-

' Não houve sessão na quarta-feira vicçà'o da injustiça do projecto.

em nenhuma das salas do parlamento Razões porém economicas, e sociaes,

em consequencia de haver despacho. "mim POHdCI'OSaS › moi'm'am 05 “05305 10-

Hontcm devia faltar o sr. Dias Fer- &ÊdOOZÍmÊIQ'ÊÊÊI'O' certãfluc “eram

. t _ . _. l'l mui os pre IOS, ue em

rum, “I'm" da comuns““ vez do estacwnamento em que se ac lavam

Vão desapparecendo todas as du- ha muitos annos, vão progredindo em me-

Vidas de que O contrato tenha 01,19,“, lhoramentos de cultura, e consequentemen- renou todos os animes. Nelle é ampliada

assemimcmo da representação nado_ teliccm rediínento. L todawa as corporações adesamortisação a todas _as camaras mu-

nal. Houve, no dia 28, reunião da ::51:12:31 onge de sentirem desfalque em mcipaes, juntas .de paroehia, casas de nn-

_ _ _ . . s , recebem muito mais do que sericordía, hospitaes, mnandades, confra-

llm|0rla (105 del'lllmeS “11 500mm““ aquillo que antes os predios lhe produzíam. rias, e quaesquer outros estabelecimentos

suiam do que esses p'equenos foros.

Seja exemplo o cabide do Porto, que

tinha annualmcnte boa renda, proveniente

de laudemios, sendo os foros quantias mui

limitadas.

Reduzir, pois, sem indemnisaçi'to, es-

ses laudemios a quarenta, de 6, 8, e 10

por cento que antes eram, é em verdade

fazer uma verdadeira. expoliação.

Eram tambem estes os principaes ar-

gumentos contra o projecto ampliativo da

amortisação.

O actual ministro da justiça atten-

den a'todas estas considerações, e, se não

erramos, formulou projecto novo que aca-

ba de apresentar ao parlamento, com o

qual removeu todas as ditiiculdades, e se-

que remove todos os embaraços, e não dá.

a ninguem motivo para queixar-se. Não

ha nelle reducção de laudemios, mas nem

por isso ficarão inutilisadas as remissões

quando aquelles forem subidas. E era es-

ta a causa que se apresentava como justi-

ficativa da reducçdo.

Avaliar-se-ha foro, e laudemio por in-

teiro, e sera preferido o foreiro na remis-

são. Se não remir vender-se-ha em praça.

Não havendo licitante, faz-se o abatimen-

to de 10 por cento, e tantas vezes, quan-

tas não houver lançador em praça, sendo

sem re preferido o foreiro para a remissão.

erito assim muitos foros de de morada

alienação, mas é isso muito preferível á

redacção dos laudemíos , porque ninguem

se pode queixar de que foi espoliado sem

causa, ao mesmo tempo que a praça dará

o justo valor do laudcmio no mercado, que

era o ponto difñcil, e a verdadeira causa

quejpunha díf'ñculdades ao legislador.

sempre provas de muito talento e saber.

Foi tambem deputado em varias legisla-

turas, onde acarcou o merecido titulo de

orador conspicno.

Damos sinceros pezames ao sr. mi-

nistro da justiça, o aeempanhumol-o na

sua magoa por perda tão irreparch o

fatal.

W

Damos hoje, na secção OÍHCÍZÚ, a con-

clusão do relatorio e proposta de lei sobre

a liberdade de imprensa, orientado no nos-

so numero antecedente. uIn trabalho

que denota a applicação (lu sr. ministro

das justiças aos nego.ios da sua reparti-

ção, e que contém algumas disposições

sensatas, que se nos figuram de grande

utilidade para a instituição. É uma dellas

a de não tolerar a continuação de insinua-

ções otfensivas, obrigando os editores dos

jornaes a responder terminantemente so

ellas dizem ou não respeito aos individuos

do remo, e O governo recebeu geral A altura do preço da propriedade im- pios, ou de benclicencia.
0:novo projecto parece-nos que é em Oñ-endidos

testemunho du mais completa¡ adhcsão m0vel, a economia em administração, e as Mas o novo projecto faz acerca dos tudo acccitavel, e vae com certeza melho- Mas par destas diamekões contém

aos projectos apresentados_ O sr_ An_ fragilesda que ::tavam sujeitas, deram em hospitaes, e misericordias uma limitação rar a. administração de muitos estabeleci- 01m_as com as quam nos não conformam“

res ta o a ue e ano-men .
' -- , v ' ' ' . . i 'l

561mo Braamcamp, da sua Parte e da q ,3 to rasoavel, e que na ultima sessão paer mentos. Maiormente as confrarlas devem mtcnmnente. Taca são, por exemmo, as 1

d M d L l d l u _ Tendo mostrado a experiencia estas montar já tinha sido reclamada por gran-

0 Sl. Cn CS La , 00 ill'Oll (“ma 101- vantagens, cm 5 do fevereiro de 1862 o de numero de oradores. Não obriga a con-

rosamente que não havia a mais pe- governo apresentou a camara um projecto verter exclusivamente em inscripções o

quem¡ duvida em votar O contrato, e amphativo da amortisaçño dos bens de raiz, producto dos bens de raiz dos hospitacs e

que em sem fundamean boato, que, de todos“ os corpos moraes analogos as miscricordias, mas dá. a faculdade de o

corporaçocs religiosas ; prejccto que, por mutuar sobre predios, e de empregal-o na

não ter então seguimento , foi novamente compra de acções de bancos, ou compa-

A camara hereditaria diz-se que proposto na sessão passada, ainda mais nhias.

está cgualmente bem disposta a votar ampliada_ Não teve, porém, _melhor resul- As obrigações prediaes são em ver-

fmnmvclmcmcaqueua aperacão 6mm_ tado. Muitas duvidas se suscxtaram contra dade as mais seguras, posto que não seja

a elle, e tantas foram as emendas propostas, este o mais rendoso emprego de capital,

auferir delle immensas vantagens. São es-

tas em todo o reino muito numerosas , e

entre ellas ha tambem muitas que teem

grandes valores em bens de raiz. Todos

sabem infelizmente o modo porque a maior

parte d'esses bens são administrados; as

usurpnções que se lhe costumam fazer, e as

difñculdades que teem as auctoridades ad-

ministrativas, não diremos já na fiscalisa-

ção de suas contas, mas em conseguir que

cllas sejam prestadas. 0 projecto emfmi,

que dizem respeito ás garantias exigidas

aos editores, e as que subjeitam ao pro- °

cesso ordinario todos os crimes de im-

prensa. '

Não nos parece que deva ser admit-

tido como editor d'nm jornal , um indivi-

duo que não offereça umas certas garan-

tias de idoneidade, para o caso mesmo de

lhe serem applicadas as multas que a lei

estabelece; não -resalvando a condição que

em contrario d'isso, se fizera correr.

 

corra. l que nada ainda. entito se chegou a cou- mas as administrações podem optar pelo segundo nos parece, está. em todas as chute?? tambemugsopiâfgâtÊÉÊÊpg;

E [li-,55h131 (1110 afinal 50m'a me- cluil'.
meio que lhes parecer mais proveitoso, ou condições de ser votado como lei do paiz. '33511138, ::21: ,1.0q &conveniemã de a'ceí_

no¡ impugnação do que se espera, npc_ Tambem ácerça delle _emittímos a mais seguro. Assim não ha que recear pe-
tm. Por Editor' o primeiro misemvcl, que,

sm, do governo parecer disposto a dm_ ::pjãejêumildetompmm :Imeem-nos que OS lo futuro daquelles estabelccnnentos. .O Jornal do Conmm-cio asscvcrouauese como ,esta de ferro, se apresentar ah¡ á

maior largucza á discussão. É este um cmo“ os ( omni os para matar a As duvidas 501m) a redacção de hu' se Julgavam fabulosos 031mm“ que 3' com' frente do uma publicação periodica.

fome aos desgraçados, e curar os indigcn- demios tambem nos parece que foram mui-

d - ~ . d
. . . . . _ _ panhia dos caminhos de ferro do sul

os assumptos que carece C ser pcr- tes nas suas enfermidades , devmm mere- to judicwsamente precavidas no prejecto. usufruiria com: o contrato de 14 de outu-

Póde ser aceitavel actualmente a sub-
..

r_
_

jcição dos delictos d'imprensa ao processo

"__-""""
'_"'- _____-_4-_---_____

_.-________-_-

   

É

gulhou Noll a cabeça no boqueirão: era

tão escuro no fundo que nada podia des-

cortínar-se; sem embargo, a violencia e

JM
_

nunca em sua vida fez senão guiar carros'

pois não é o seu otiicio , não! respondeu
j

Um só não vestia roupas tão pom o- Ergueu-se Saunders, e curtir-citando

__

Bob , rindo-se, e como encantado o pro-samcnte miseraveis. Uma. camisa de n para a parte do fogão poz ao calor da

.___ vermelha, uma camisola d'oleado curta chamma a substancia escura que estendeu

A Lynn¡ galaxy¡ e folgada, e um Chapeu de couro preze no panno de linho, cortado no feitio de frescura, da con-ente d'ar não deixavam Pño chine- Vocês vel-ão ao trabalham como

mn 00m um bafbante P_0!' dçbalxcj da bit-Fba mascaraa _ . pensar que era este alçapão abertura d'a- que estivessem n'um bosque, ou n'uma

Theophno Gauüer era o_ seu traje,-trajc od um Simples ma- _Será posstvel que você esteja com dega subterrânea, e o ouvido, que ese“- praia de em.

VERSKO DO FRANCEZ “nhcn'o-
vontade de se dleaYÇN› e 11' “O balle de tasse atentamente, devia distinguir ao lon- __ s discreto de mais, Bob, atalhou

(Continuado do u.“ 504) O trivial e duro que impresso tipha mascaras com a. linda Nancy? (1) replicou

° no rosto, animava-o certa. ex n'essão dau- o teimoso tagarella.

Fluctuava na cstancia uma atmOSphe- dacia, e nos olhos, de um azu claro, e frio - Estou com uma gana furiosa ,

ra quente, abafada, pnjada de míasmas como o dos oceanos polares, brilhava um Noll, (2) de te assentar este emplastro no

de carvão do pedra, de fumo de tabaco, e raio d'intellígencia. Alt-.m do que, parc- focinho, e tapar-te assim o bico, insofrivel

do arôma picante de wiskey ; denuncia- cia que os demais fallavam para elle com linguaraz, atalhou Sanders com um gru-

ria robustos nervos olfactorios o que bem certo acatamento, mas que estivesse de nhido tão aprazível como o de um urso

ge um surdo marulho d'agua.

- Não ouço nada, disse Noll depois

d'alguns minutos d'auseultação ; vou dar

o_ signal.

E soltou um grito modulado e gut-

tural, que resoou pelas concavidades do

subterraneo, sem alcançar mais resposta

Saunders, não tens de viver até á morte,

-toma conta!

quuanto se passava isto no aposen-

to historiado com os maravilhossos engri-

manços que havemos descripto, um escaler

ligeiro, tino de formas como um peixe, e

manobrado por quatro romeiros, que pa-

   

pudCSsc sotfrel-a. cotovellos tincados na mesma mesa c be- branco attraido a uma ilha de ôlo ela .
-. ' - ›. ' _. -

Sem embargo, parece que não respi- besse copos atestados de cerveja fdrte do negaça, que lhe faz o baleeiro cãm apfis- 'que/”aii disse Saunders ainda não ;00,213SÊÉUÂÍÊÍÊHÉÍÉ¡::GÊIÀÍÊSÀOÀP
ÁÊLÊÍ

”Wal“ dlmCllmomc Os “cz O“ quatro Su' mesmo PiChel'
89'- Em vez de fil-mms Perguntas: V3¡ 10' carecemos delle; ' e nem por ísiso é muito osI movimentos- remontam a corrente do

jeitos, que a occupavam ; antes se expan- _Então, Saunders, disse um dos de vantar o alçapão, e chama, para ver se já. amadavel espera; emgelado debaixo da_ Tamisa sem parece¡- cansado da agitação

(liam as faces chumbadas e communs n'um traje negro ao marinheiro da camisa ver- chegaram os outros. qãeua abobeda “com, _Hoje anoitecerá, das vagas e do marulhar do esto. As pás

sentimento de grosseira satisfação. molha, vai-se chegando a hora em que Dírigiu-se Noll para um canto- do cedo seguiu mentafmente volvendo os 01h05 dos ,.emos'entm.,.avam _se noaoua, ,em que

'l'rajavam BObYCVCStOS negras, coletes deve apparecerotidalgo, para quem temos aposento, deslocou um bahu e uns fardos, para'osodois var-ões da. gradeãatravez dos uma. gotta resaltasse; abriarii-se, e fecha.-

de sotnn, e chapcus redondos; mas, antes de trabalhar.
affcrrou uma argola embutida no pavimen- quaes Poderia, avistar o céu, ;e o não hou- vam-se com a facilidade do leque de uma

de lhes virem timão, estes trajes, havendo -Snn,respondeulaconicamenteSaun
- to, e ajudado pelo seu camarada Bob, (3) vem“, velado inteiramente os flocos do belleza

sem duvida partido do estabelecimento do ders, que mesmo bebendo, estava occupa- ergueu um alçapão muito pesado. nevoeiro cada vez mais cel-mao__Melhor Eàbom a bruma que se ia conden-

formoso Brummcl, tinham percgrinado lon- do a amassar na palma da mito uma objee- Engolphou-se pela estancia dentro _menos custom será atarcfa__BOb está, saude sempre tomassehgrdua a navegação,

gmncnto, e corrido muitas desaventuras. to escuro apertado entre dons pannos de uma lufada d'ar frio e carregado de vapo- prompto a, Partir o carro carregaáo de e mudapncasgc os riscos d'ubalroamento

Vestcs tacs csfarrapadas, algum diatão linho.
res aquosos.

mercadorias, que ha, de obstruixi- o tim pelas mas de navios, que formam uma ci-

lustrosas, talhadas Com clcgnncm ainda -Você conhece aquelle fidalgo, Saun- Bob retezando os braços, que, embo- da Viena, Porque ninmcm nos desconccrtc dade marítima dean“, da ponte de Lan.

bom visivel, c que, na degradação a que ders ? continuou o interlocutor. ra finos e descarnados, não carcciam dc durante a_ Operação
ares O escalar enfim-3-58 tray-@550 por en_

chegaram, ainda conscr 'avam vestígios do -N'z'to, replicou Saundcrs, decidida- robustez, aguentou o alçapão meio aberto. _Está mestre Saundem Cuddy 1,5_ tm às Obstacuhs com destreza c “geada-

geito ' que lhes haviam dado os primeiros mente amigo do. estle monosyllabico. Ajoolhando á beira da cavidade, incr- está, á fl-entc,(103 cavauos, e 11;¡ de man- de malditas_ Dir-se-ia que levava .-t nrôa,

possuidores tat'ulos, formavam uma ca'tc( - -Ahl-ajuntou como para Cerrar a ________._____-_
_jm-.vos um obsmculo tao compacto, que ..tao grande era a sensibilidade feiticeira,

t“m trlstcmmtc .low-;32 “m mudo Poema conversa 0 s“.lelto VeStldo de negro: ñn' (1) Auniuhas.
nem uma. doninha poderá. introduzir-se -os tentaculos enialguns queinscetos ser- . ,t

satyrico repassado dc chocarrice e d'escar- cando os cotovellos na mesa com geito (-2) Oliveiras, ou Olivcrio. na viella. Oh! tino é elle,o maroto! Quem vem do prescntir os corpos, e que sào co- "“

11'30-
'mdlmhvo-

(3) Rubcrlo- o vir assim entrajado, ha de dizer que mo a vista do tacto. (Contihúu.) “

  



 

  

mdinzuih, porouo a pour-:i confiança 'pu' t_.~, \mit-iriam para jin-t. do velho I-stnn- .tttXXS'rSítl-D DO.; .'FHOCI-'WS ECULtls .'.SÍ'ICOS

J

u in: ç m were; fui recriar as suas (l--vi-

.xbox mui* riu que o ariutrio do juiz. Mas

lr-uu ¡pn- .wta ¡IzatllHiCñU se rcloime e Ine-

|i.r›r.-, como t': urgente, entrndu-moa que'

i-r'.t\' :na (71113215 do imprensa devem Por

t'|:;;'~(l is p"lu jury. I~t0 é cola-rente com

(w. ruim'ipins lilmiucs.

.Bla ~: dotidamentc titromos outras con-

till“ ::nf-2.9. sobre 0 projecto.

, _.___..._.o___._

Nao tendo chegado a ternpo pa-

r't 'ur publicada no nosso numero pas-

sado a carta do nosso correspondente

de Lixooa, cm consequencia da inter-

rnpçao do caminho (lc forro, em sc-

gtzida a damos nesta secção:

(Doê'nosso correspondente)

Lisboa, 27 de novembro.

l'lnvrou em discussão o projecto da

l'brrdaclc da barrado l'oito como eu ha-

viu annunriado na minha anterior corren-

lunttleltl'ín. O ussumpto era importante,

por quo ia ferir interessou, o (loitar por

terra o monopolio, que vivia hu muito :i

soiubra de prejttimm. Não ob~tante o inte-

i'Iu-se do :isuuinpt-i, a discussão só durou

tre¡ dia', (wintra o coutume do no~Bo parla-

mento, onde Be discurso. por uma eterni-

dude.

Houve ainda alguns oradores, que

pr-l'tcndcr'itil galvanimr um Cadaver, que

já, o ora na opinião publica: coube essa ta-

iri'a em ptimriro logar ao sr. JOaé Julio,

deputado por Aliió, a quem a musa parla-

mentar pouco favoreceu.

Vin-rum cm seu rcforao os srn. 3:¡

Carneiro, o J. l'. Magalhãoa, mas a hora

do pacsnmrnto tinha chegado, e o mono-

polio não podia eximir-se ao tribute pago

ti inevitavrl lci da. morte l

_votou-se pois no sabbado a liberda-

do da barra do Porto. Fez-se mais ; cli-

¡nilton-sc o prazo dc tic* mczea que ::e

comignou para começar a ter vigor n

lci.

n_ Foram approvadas as duas elei-

ções _de Macau e Butduz, e tomaram as

sento os respectivos deputados.

- Entrou (lr-poi; en¡ discuuuão n re*-

poata ao diwurso da corôa 0 discurso foi

parto do ,gabinete tiansactu, ode sua ex-

clusiva responsabilidado, e put' isso não

pódc o gabinete actual responder por elle,

CONN) Pitl't'ccll prelelltll'r ul“ st'. deputado.

- A rca-ponta ao discursar da corôa não

é hoje senão um acto de cortczia 'ao mo-

narcha, e custa a 556!', que sobre este an-

sumpto, o já. quai¡ no tim da sessão, se

lcY-'nntusac uma longa discussão, em que

tomaram a palavra varios oradores.

›~-U Diario publicou o relatorio e

a proposta de lei sobre a liberdade do im-

prmwu ; propostadc quejá dei Noticia.

O _rclatmio que a preceth esta escripto

Cult] clzuoza e n'nm estylo elevado e ade-

quado :i altura detão auguata instituição,

can“) é n da imprensa.

No relatorio está a razão justificati-

va da proposta, que não posso deixar de

apprnvar, por que n'ella ao acha comi-

gnadu n Verdadeira doutrina. Ha u'clla a

maxima liberdade do pensamento em har-

¡lt-'lua com o (“o-ligo politico.

A opinião publica o quasi toda a im-

prema :receita-a. Não agradou porém a

llottll'tna ao Poringth ; lzi. tem tH suas

razões.

--Jai appareceu publicado no Diario

o .relatorio sobre o contrato de sursto.

-IquVO um sinistro no caminho de

forro,que podia ter sérios resultndoq. Aba-

teu a ponte da Alhandra no momento

em que passava o comboyo, que trazia

qnasi nenhuma velocidade ; a machina li-

cou enterrada. llouve grande susto da

parte dos passageiros; felizmente nada

soil' eram.

-l'or decreto de 22 do corrente foi

provido de propriedade Joaquim Ferreira

da Silva Tavarea na cadeira de ensino

primario de Fermentello!, concelho dc

Ollt'tzit'ü do Bairro districto do Aveiro.

_Está aberto o concurso por 60 dias

do lugar de prufcsaor da lingua franccza

e inglcza do lyccu nacional de Santarem,

com o ordenado de 3505000 réis pagos

pelo theaouro.

"Chego" da ilha da Madeira o va-

por María Pia, conduzindo a seu bordo

o conaelln-irn Joaó Baptista de Andrade

ex-gwi-rnador de Angola. O novo gover-

nador (lavo partir brevemente.

-Foi nprezado nas aguas de Loanda

o bnigua portuguoz, Maria por andar em

trulico do escravatura.

-O ar. presidente do conselho e mi-

niatro do reino esteve gravemente doente

com uma febre pcraiciona; diz-so que a,

ox.“ já está livre do perigo, devendo isto

a granulodiorção de quinino quo tomou :

nascia-se porem que o medicamento vá af-

fi-ctnr os seus patlccinn-.ntos antigos.

Dc-xcjumus breve restabelecimento de s.

ex.“

- O illustre correspondente, em Lis-

lioa, do Jorn/il (Io Porto, na folha do sab-

bndo, nuestra-se seriamente aprchemivo

Ítl"'l|'t| da lealdade da fuzão, receando

que tudo dcgencre em restauração (le um

lion partidos fundidoa. Parece-non, comtu-

d›, ínfundadu a apreciação do collegu.

Crrttnu que ha ainda a mesma lealdade.

St o contrario so desse, nessa hora os ho-

min¡ mais ¡'eapoitavcis da politicamilitan-

darto,

crinr- (,ll' lc-'a-honia.

se pratique 3 maa o que é preciso, é que

  

 

     

   

  

lHVnmlU as mão'. dc tão n«-f.nnd-›

l“pitni, que não poseo crur rpm tal

lmlui tenham a maior nlmegnção, e que

procedam com prudcncia, e toda a cir-

i-.iiuiis¡a-cçãr› no intercasc (la causa com-

llllllll.

_'l'n-in estado grnvluuentcdoente o Iar,

dr. Justino du l"rcit:m,dingo catln-dratieo

da "niver-idade de Coimbra, pau do actu-

al ministro da justiça.

Aggrnvou-se-lluv. houtcm os rar-ua pa-

dcrinn-nioa a ponto tal,que a eeicncia dei-

eapcrou da cura. S. ox.“ roer-beu hoatcul

tt. noite Nome Pau. Fazemm votm pelas

melhoras d'aqualle digno prnfwsor.

Houve um dia destino uma forte tro-

voada, que cauSou algum estragos no

mar.

Cnntinúu o tempo mau. Y.

+

Recebemos a seguinte carta :

 

Sr. rcduclor.

Troviarnl, 24 do n0-

vcmhro (lc 1305).

Dizem-me que em um dm ultimoa

uunwros do Campeão vom uma verrinu,

fulminanth todos os signatarios dium cun-

vite politico feito ao actual sr. administra-

dor dcstc Concelho. Es=c immnndo chori-

pto, datado (lo Oliveira do Bairro, (lvpoia

do cluunar devasuos a todo-1 os l'uziunistaa

deste mesmo concelho, diz que lho rrpu-

gna fullar do professor do 'l'l'OVi'CC\l, sym-

bolo dos ingratos, c aren't-.sceuta que cu--

(“aan profuuool'_ quero fora o actual er.

:ulminismnlor , porque , estando proximo

o concurso douta cadeira, temo as suas iu-

tiirmações. '

Não respondo ao escriba, ou esrribas,

porque hão do ser necessariamente d'osses

onto* que não gosam na sociedade os fo-

ro~a de cidadãos presatanton, mas autos pro-

judiciacs; e só sim ao publico a qncm de-

vo todas as attençõcs.

Dizem os cscribm que lho:: ropugnu

t'allar no profoswr do 'l'rovi<cal? Mas não

lln's repilguou dar-lho o epithoto de derm-

so, palavra, caia significação cllcq igno-

ram; porque ninguem se Icinbraria de cha-

mar ¡leur-so ao homem que não vende a

sua consciencia, asaalariando-se para cu-

lumninr os seus concidadãos: esse nome

pertence de direito aos escribaa da tal cor-

respondencia do Cmnpcâ'o.

Symbolo do~t ingratos l. . . O profes-

sor do 'l'roviscal tem tido neste e n'outros

concelhos amigos que lhe tem feito favo-

res, que elle nunca esquece ; porêni eum-!S

amigos e bemfeitores Fão para elle obje-

cto Sagrado , e delles se tem sempre pu-

blicamente confessado amigo o devedor :,

mas casos amigos e bcmfcitoroe nunca lhe

chamaram ingrato; e Convenço-mc tmnbem

de que lhes não tenho dado motivo_

Dizem que teme aq informações do

actual sr. administrador do concelho, a

quem pessoalmente reipoital. . . E assim

vão mmtralldo que o sr. João Saraiva l'c-

reira de Mello havia ou ha de scr instru-

mento do ruins paixõcsl. . . quando s. a.“

(a parte a politica em que o forçaram a

entrar) tem dado ao professor do Travis-

cal provas do consideração pelos serviços

pre-tados no ensino publico. Não quero

í'allar da minha eundurta publica e parti-

cular. A cs<a podem responder as posa'oas

de todm as tclras onde tenho vivido; que

respondam os homens que escutam a sua

evnnzciencia, e que crêem que é ella o tri-

bunal quo Deus collocou em cada crcatu-

ra para decidir segundo a vontade d'csse

Deus dc verdade e do justiça.

Dou esta satisfação sómente ao pu-

blico sensato e virtuoao, e não aos repetiu

disfarçados que em qualquer tribunal não

reccariam perder o que não tecm- repu-

tação, nem Vergonha-.

Pela, inseição destas linhas em desag-

gravo da honra nlt'ajudu, sc confessa su-

mamcnte agradecido o

De v. etc.

Ma! uol Lourenço Cutharino_

suecos!, o» porte oiàe'xat do @tem de. \nr-“ooo.-

'ax ?.68 tu '2.5 to. novembro

MINISTERIO DA FAZENDA

Venda, no dia. 9 de janeiro dc 1866,?_de

capitaes não districtados pertencentes ao con-

celho de Monte-mór-o-Velbo districto de Coim-

bra.

MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS, COM'

MERCIO E INDUSTRIA

Portaria. approvando o projecto relativo ao

lanço da estrada dc Villa. Real a Amarante.

poloiMarào, comprehendida entre l'adoruello e

b'. Vicenço.

- Decreto appróvando os estatutos por

que pretende reger-se a Maociação philantropi-

ea. e artística das í'rcguczius de Belem e da

Ajuda.

  

w

S-xptoast ea 'parte uma ao “Navio (tt Lisboa“

a.“ ?.69 de 2'¡ de novembro

MINXSTERIO DO REINO

Relação das pessoas agraciados com mer-

côs lionoriticas por diplomas do mez de outubro

ultimo.

-Aviso de que está a concurso por tempo

de 30 dias, contados de 28 do corrente, o provi-

mento do logar (Ie porteiro da eachqu de com-

mercio, com o ordenado annual de 170,5000 rs.

- Despachos para as cadeiras de ensino

primario ettcctuados por portarias do corrente

mcz de novembro.

   

  

    

   

     

    

  

 

    

   

   

   

  

 

  

 

   

  

  

   

  

    

  

   

  

  

  

E DE J'.Í:i'l'f')'.\

Ari-'o de rpm e-'tí a cuttvr'li'JD, por temp.) l

de 60 diaS, contado¡ de '2? do ('(u'rcnto, o pinn-

na-.nto do otlicio de escrivão da camara CCClCel-

:tática da diocc c do Funchal.

MlNISTERlO DA FAZCNDA

Venda. nos dias 31 de janeiro, e 3 e (i de

fevereiro do anno proximo de foros, censos e peu-

¡sõos impostos em pt'npriuiizldxtñ :silas no; couro-

lhos de Moura e Serpa, distrirto dc Beja.

- idem nr) dia 1') de janeiro de anne proxi-

mo do (-apitaes nao distractudos pertencentes ao

Concelho dc Leiria.

MtNlSil'EltIO DA GUERRA

Ordem do exercito n.° 53, de 13 de novem-

bro.

MINISTERIO DA MARINHA E ULTRAMAR

Notícias de Angola, S. Thomóp Principe e

e Cabo Vcrdc.

ltlelSTlúlth DAS OBRAS PUBLICAS, COMMEN-

ClO E INDUSTRIA

llecrcto nomeando João Antonio Migueia,

que era :lmanueuse do ministerio das ;obras pu-

blicar, para um loga¡ de 2.0 oliicial de memo

ministerio.

-ldcm declarando que para os cli'eitns da

aposentação, quando se venha a imposisibilitar,

do continuar no servicirsejam conta-los ao ron-

selheiro Ernesto de Faria, recentemente nomeado

  

administrador ;geral das mattas, os 32 unnos dc

bom e c-tlirctivo serviço que tem completado até

ao pre-;cute nos logares que tem exercido no mi-

nisterio des negocios da fazenda e no das obras

publicas.

--Idem demittinde Antonio Pedro Cardoso

Morte Certa. do logar dc director do correio dc

Alcacer do Sal.

_mL-_-

LEI DA LIBERDADE DE IMPRENSA

(Conclusão do numero antecedente.)

«De accordo com esta doutrina, já. a

lei do 21 dc julho de 185?) tinha aizjr-ita-

do o inlgann-nto destes delictos ao jnry

commum, drrogando nesta palte as. leis

de 22 de dem-rubro do 1834, 10 do no-

\u-mbro de 1837, c 10 de outubro do

1840.

«Extinrto o jury especial, a. que até

ali fôra sujeita a aprcriação dos factos

censtitutivoa do abuw de liberdade (Pim-

Pronsn, mal podia nlthiztal' se luna legis-

laçãor que toda, como Cm inicial funda-

mento, liimava na existcncia do jnry

privativo, a quem a lei commettêra não

só a apreciação do facto criminow, senão

tambor“ a, graduação da CSCf'tln penal.

«À snjrição dos Clinic?! de abuso ou

manifestação do p=-I›s:unonto :i penalidade

e processo commum, Sobre ser indicada

pelas consideração* ha pouco expostm, pó-

de portanto ainda reputar-so como racio-

navel Corollario da. mencionada di=po~,ição

da lei de 21 de julho de 1855. O

«Por outra disposição da proposta

que suja-.ito no voam esclarecido exame,

acabam todan as prevençõoa rcatrictivas

do direito (Ust'atll'tltlü a todoq pela consti

tnição, de publicar prla imprensa os sous

pensamentos.

«Exige-se apenas a declaração da

pensou responsavel pt-in notoria difficulda-

de que nestes crimes ha (le-ae desenhi'ir o

auctur do deliolo. Sem esta cilicaz precau-

ção, a lui seria facilmente illudida, c por

mais graves que fossem as' penas e lltttiu

abreviado o processo, não :u.=ertnria a jus-

tiça, na unir parte das vezes, com o dos-

aggravo da innoccncia e com a pnmção

do dolicto.

Deste modo se dará um largo pavio

no caminho da liberdade. Acabam as tian-

ças e canções que pela legislação Vigente

ec exigem, e que implicam uma suspcição

antecipada centra o direito de eacrever li-

vrementc.

«Ao prevenção:: da legislação actual

que snppõe a ruindado da intenção preca-

tando-se contra ella. antes do manifestada,

deixam o logar a repressão legal o á cer-

teza da punição.

al'roponlu¡ tambem que seja successi-

va a reaponsabilidado do coanncttimcnto

destes crimes,comosempre ae ha entendido

no fôro, o não simultanca, como querem

alguns mais scduzidou pela rigorosa de

direção (lou principios absolutos do direito

penal, do que anti-atos :is peculiares con-

(lições das publicação“ periodicaa.

«E de feito, o impor a responsabili-

de indo-:liuarcl nos editores c :molares O

mesmo fôra que restringir e tulhcr a liber-

dade de imprcnqa, obrigando aqnolleu a

Irxmninar previamente ea oscriptos desti-

nados :i imprcsmo o a negar publicidade

a todos os que maia ou manos reinotamcn-

tc podesst-m envolver respon<abilidade.

«E doom-is tal exame seria material-

mente impoasivel em publicações (llítl'llt't,

cuja composição o iniprcnsão ha de ser

feita no espaço de poucas horas, não dci-

Xando a escacez do tempo logar para a

rctloxão passada, nem descanso para apre-

ciações (lt-.imradas e conscicrwiosas.

«A lvi não dove esquecer a punição

do_ crime. Convem pois que haja um ren-

ponsavel. Nclle se etl'ccluard a correcção

do delicto,e assimaerá sempre certa a pu-

nição e o dosaggrave, mantendo-so a um

tempo os logitiinos interesses da imprensa

e os principios e reclamações dajustiça

social.

«Não rematarei estas rapidas cemi-

derações sem chamar a Voasa attcnção pa-

ra uma disposição importante, que vao

incluida neuta proposta de lei. E' a que

obriga os editores a declararem expressa-

mente, sob reclamação dos que se julga-

rcm Oiii'utlídus, se as phraxea allnsi 'as ou

cqllivocau dc qualquer artigo ou noticia se

referem ou não áqacllcs que exigirem essa

declaração.

'1

“bi-H audi* Cunha ido¡ m alunos rpm'

deste particular pur muitas rem-s se cont-w

ml'ltrm. A caluinnin quo não pode me-

dir-sc tle\'(.“0b^'l'lltlllt'lltÚ ceu¡ a honra (plc

prob-ndo macular e desluzir Iio (-oncritu

pulilil'o, rel'ngia-so na aggvossão covarde,

anunyma c irro<pon<avol da-i nllnsõea in- w

sidioaas c das ¡nr-inuuçiicn (lissiululadaa em

artilicios equivocos, para susim, a cobI-Ito

da punição e riu-poteabilidade legal, infa-

inar :H rcpntaçõea mais Sulidann-nte tirinu-

das e verar odim e «le-'peitos inesqninlnw.

«Não ha fugir :i licl'nvioüidade de

tacs publicaçõei. E' impotente a lui c não

pódc a justiça defender oa que em (losing-

gravo da .una reputação .ve acolhem :i Hom-

bra don trilumaoa. Na (lobch da phrase,

o na calculada indeci>ão (lua termos onde

se e~-condo o vrnono da nlllhão malevola,

acha soinpre o crime pretexto plausível

para evitar as penas¡ lugth, sem dará

innorencia' e ;i verdade a devida repara-

ção.

«A estes ilegicios pode a moral e a

instiça que se ponha termo cm dcnclirio

commum.

«Não são au penas para os dolinqnen-

toa a quem não falta a triste ousadia do

t't'llttc.

(Não é maia digna de contemplação

a asturia que maüczira a intenção, para il.

ludir a lei e a justiça, do que a audncia

'suo trin n coragvm e a rcwpmiaabilidinle

do (lelicto.

aEis aqui, senhores, as principacs

diupmiçõos da proposta de lei que tenhu

a lion-a dc submctter á vossa considera-

ção.

«Não me demoro no desenvolvimento

de outras mch essenciacs, c, por asma

dizer, socllndaiim e complementares, por

se me afigurar que, por sua intuitiva c

natural evidencia, (Ht'ttitltn qualquer clu-

cidação o diSpcmam lergm eomrnrntarios.

«Su-ahorca, não é nas eporan de gran-

 

de perturbação social que proridcncim

ilosta gravidade, pedi-m rer amis conve-

nientemente diarutidm o apreciadas. En-

tão a exacerbação das paixãcs, e a vio-

lrncia das (-ontençõcs politicas não deixa-

rzi. nos animes a serenidade e quictação

indinpcnsanrl para estudar sem prevenção,

o. discutir, sem azrdumc, rcfornuts de tão

largo alcance.

nAgofa, porém, que as paixões par-

lidarim paicccm adormecidas, e que a um

periodo de tempestuosna agitações politi-

cas succcdcn uma epoca do paz e repouso

geral, em que todas aa parcialidmlcs por

taciloaccordo como que celcbraramtragam

em benclicio do paiz, nligttra-se-me oppor-

tuno o (manjo para chanmr a vossa at-

tenção sobre este momentoso ansumptu.

Creio que me não illudi.

«Em resumo sao as bases radicaes

da proposta-a maxima liberdade na ma-

nifestação do pen<ameato-inteira respon-

sabilidade pelo abuso.

«Do vonso esclarecido zôlo o da illus-

trada solicitado com que sabeis entender

no exame o reformação das leis, quando

a lição (Io tempo, as indicações da scien-

cia e aa exigoncias (to progrcSao reclamam

a sua racionaVcl e acertada transformação,

tio eu o bom exito desta-

PROPOSTA DE LE¡

«Artigo 1.” Fcam abolidas todas as

canções c restricçõea estabelecidas para a

imprensa periodica pela lrgislação actual-

mente em vigor.

«Att 2.° Nenhum periodico porém

se poderá. publicar sem que pelo monou

oito dias antca da ruapnhlicaçãuso declaro

o nome do editor perante a administrador

do concelho e delegado do procurador re-

gio da comarca onde houver de fazer-sc n

mesma publicação.

«§ unico. Aquclla declaração deve-

rii ser assignada pelo editor o devidamen-

te reconhecida, e aura acompanhada de

documentos que provem que e mesmo

editor é :

«1.° Dc maioridade ;

«2° Cidadão no gose de todos Os

direitos civia o politicos;

u3.° Domiciliado na comarca em que

a. publicação houver de ser feita.

«Ai-t. 3.° Entender-sedia por perio-

dieo para oa efi'oitos (lenta lci toda a es-

tampa ou escripto intprcssu ou lithogra-

phado publicado cm dias certos ou irre-

gulal'lncnte que contiver doutrinas de

qualquer naturez: z scientificas, rcligiomis

ou politicas e sociars; on se retiram a

actos da vida publica ou particular do

qualquer pessoa.

aArt. 4.° A falta de declaração do

editor do que trata o artigo 2.“ ou a dc-

claração de prsma incapaz do o ser, nos

termos (lo § unico do mesmo artigo, im-

plica a anpprassão (lo periodio o a Con-

demnação do dono da imprensa, lithogra-

phia ou estabelecimento em que se cfi'c-

ctuar a publicação, na pena de um a trcz

mezcs de prisão e multa correspondente

sem prejuizo das penas respectivaa ao cri-

me de abuso na manifestação do pensa-

mento.

aArt. 5.” Aos crimes de abuso da

lnnnifoàtação do penaamento são appli !a-

voin a: pintas respectivas estabelecidas no

codigo penal.

n§ unico. O processo Font o que lhes

eoutpetir nos termos da legislação com-

nnnu.

«Alt GJ'

ponsaveis :

z

Por estes Crimes são res-

nl.” O editor , havendo , cinquanlo

não lim-r reconhecer o auctor;

a2.° O aut-tor, (punido não houver

editor, ou c<te não :qq-nrcccr, ou quando

o editor o fizer ret-onhercr em juizo, nos

ternura do “murro nntcccdrnt", (li-clinando

para elle n ioqvonoibilidudo:,

a3." O dono ou :ulministrador da

illlpl't'nñ'l, lithographia ou outro estabele-

cimento em quo a publicação so vll'crtnar

quando na falta do editor não tizercm

reconheci-.r o auctor ou re não poder tor-

nar cil'cctiva a responsabilidade dos mea-

moa;

«4P As povoas que venderem ou

tivcrrm expostas a venda ao ditas publi-

cações ou rrprnulnrçãos, ou ao allixurc-m

cm lugares publicos ou distribuircni, ou

(ln qualquer modo Concorrcrmn sciente o

volnntarimnonte para a sua publicação,

quando na falta do editor não lizrr I'oro-

-nhccer qualquer das poema: naun-ioinulas

nos llttmm'OS 2.° e 3." , nn se não poder

tornar eli'oclit'a a responsabilidade de nc-

nhuma das mesmm pesa-nao.

uArt. 7.° Só poderá declinar-so a

responsabilidmle nos termos (lo artigo an-

tecedcntc att',- a audiencia. de julgamento

nos processos dc policia correr-cional c no

praso concedido para a intcrpo$ição do ag-

gravo (le jmta pronuncia e ratilicaçño da

mesma, devendo sempre fazer-sc nova in-

timação a pcswa substituido, e continuan-

do contra esta o precosro nos termos em

que se achar depois de aceita a declinato-

ria por dcupacho do jnry.

a§ unico. Uma voz aceita a res-

ponsabclidade, não poderá mais declina!"-

se.

I Art. 8.° O editor do periodiCo cm

que algum individuo, tribunal ou corpo-

ração tenha sido injmiado é obrigado tt

publicar gratuitamente a (left-za que pelo

arguido lhe for rcmettidu, no primeiro

numero que fer publicado drpoii do a ter

recebido, comtaato que a extenção d'clla,

imprensa em type o formato igual ao da

arguiçãn, não exceda o dobro da exten-

são desta.

cArt. 9.° Todm as vozes que algum

periodiro publicar ou reproduzir alguma

noticia, quo soja ofiiciahucnte deanioiltida

ou rectiticada na folha ollicial do gorerno,

o editor do periodico em que a publica-

ção ou reproducção tiver sido feita é obri-

gado a transcrevcr'o desmentith eu rc-

rtiticaçao cm type igual :'npu-lle em que

tiver sido publicada ou reproduzida a ne-v

tica, na primeira pagina do primeiro uu-

mero que publicar, depois que aditu folhl

oilicial tenha sido recobida na terra em

que o periodico existir.

c Art. lO.° Quando em processo

por abuso na manifestação do pensamento

ae proferir sentença condenatorin, o edi-

tor do periodico que houver sido condem-

nado, será obrigado a pnblical-a na sua

integra e em typo igual aquelle em que

ti rcr ride publicado ou reproduzido o ar-

tigo abusivo, na primeira pagina do pr¡-

meiro mnnero quo publicar (la-pois que lho

fôr intinmda a mesma sentença ou apre-

sentada pelo olfcndido copia athentica' de

esta.

c Art. 11.° Pula falta do cumpri-

mento no dispoñto nos trez artigos prece-

dentes, incorre o editor do periodice eu¡

uma multa da 105000 réis por cada dia

que demorar as publicações n'cllea orde-

nadas, além de perdas o (lamnoa,

a Art. 12.° Quandoalgum periodico

publicar artigo ou noticia conteudo phra-

ses allusivus ou equívocos que possam im-

plicar para alguem inlamia ou ell'ensa (ln

honra, poderá qualquer que n'cllas no inl-

gue comprehendido, exigir do editor que

n'um dos tres numeros immcdiatos :i sua

reclamação, declare expressamente re ul

ditas phrase:: se referem ou não ao recla-

manto.

a § unico. Se o editor se recusar a

fazer aqnlln declaração ou a não lizcr pel¡

fiirma indicada n'cstc antigo, incorrc°zi tm

pena do malta de Iéis 5,-3000 a 305000,

sem prejuizo das penas apliravcis ao cri-

me couunrttido na publicação dos referi-

dos artigos ou noticias.

a Art. I3.° lr'óra do caso do artigo

4.° e do da susponção das garantias cann-

titncionaea, nos termos dos 32.° e 23.'

do artigo 145.** da Carta Contulitttcional,

não poderá ser smpenso qualquer perio-

dico ou outra publicação senão por c-ll'rite

do despacho ou sentença do poder judicial.

Art. 14!' A introdueção 0 vcndn

de pcriodicoa, livros ou quaeequer ontrm

publicações feitas ou reproduzidas em pain

eatrangriru, continuará a scr applicavel o

que se acha. estabelecido na legislação

actual.

cr Art. 15.' Fica revogada toda a

legislação om contrario.

a Secretaria (Postado doa negociou ec-

cl(-sia.-'ticns c (le justiça,.i23 du norcmbro

de 1805. -- Augusto Cezar Bull/'eita do

Freitas. )

 

@furtar

A Inglaterra é uma das nações quo

não deixa nunca de empregar a força

centra tudo o que reage ii sua auctoridado,

born ou mal constituida. 'Fado o que lhe

resiste dove ser c-:magado ; todo o braço

que se levante dove ser ç ocupado. E aguiar

quo este poderoso povo tem procedido, 0

é por isto que clla domiiia nas lndias o
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nas Antilhas Nm Intlth com quarenta mil Y-mnc, houve eleições para o corpo l--gis- os não vô .' Sin estas algumas das impor- l rictima), Anacleto Pineda, e Benito Guer-

soldnlos o com mil ouvi-arrow, que so oe- lutivo. Eram dois os candidatos: Mr. lt'rc- lciçiios da alma, mediante as quacs sc rriro, combinaram entre si roubar-om Cas-

cnpavam no comiam-cio sujeito-.i duzentos › my suslent-tdo por influencias gorerna- oblôem os triurnphos. Se é Verdade, como, tilla, o que conseguiram pela seguinte for-

realcs de vollmi 544,050 40 ou 25:5705370

réis.

    
   

   

   

              

   

   

      

    

  

   

 

  

     

   

 

   

   

  

    

 

   

    

  

--O PORVIR DAS FAMILIAS_

obteve tambem de todas as suas agencias

de llespanha, Portugal, &c., desde o dia

lí) do agosto do 1864 até 15 de setembro

¡nilhõrgg do indian do diversm ro'igiños e lnmrlttl'a , o a quem os' adrorsaiim nr-ga- nos parece, quo no governo do qualquch ara:

raças; tlort'ulmtl tln'onos de eanlrñes e reis, \'.im o (llr'uilu do eleição, r-m r--›n-equ›m- estado os defeitos do homem publico sin»

e accnmulou conquistas sobre conq'lis- cia de ser govvrnador do credito lorrito- :t1 \'czos para elle de summa vantagem,

   

    

  

 

    

  

   

   

   

    

  

              

   

  

      

    

  

                     

  

   

  

       

  

  

Alugaram uma casa fiira da cidade,

o em seguida (lírígir'ani-se Guerreiro e Pi-

 

tns. iinl, o Mr. ltanipon que era apoiado pela as qualidades do littorato são as que o fa- Ircda ao ¡lili-liz hcspanliol , oli'ereccndo lhe 525 altlrscrlpçõuu, por um capital de
. , . .. . . a ~ - . . ,

Cum a sua llcugma ¡n!¡›erturl::u'el, c. (Ji\j|Ir~I:.'l-tt). . _v zon¡ dot-.air ; e quem lhe digam' iptu nao uma pol'çao de trigo , que pu'llat vcr lltt rcalcs (le vcllon 48,600 ou

pela força Iuznrrpmincntc q'io a naçao l'ut eleito mr. l'romy por perto de tom aptidão para os ncgocnm publicos não casa _pi pri-parada d antemão por aquellcs réis. '

britannira se engrandece. 17 Hill votos ronn-a qnnsi treze mil que ' o íojuria, faz-lhe um comprimento. Póde scclerados para ser commeltido o roubo. Estes esclarecimentos foram tirados do

  

  

                   

    

   

   

  

  

         

    

   

      

    

   

                 

   

  

  

  

 

Na hora do perigo por mais terrivel teve o seu competidor. Som embargo,

que seia, quando os canhões gulpham a a oppmiçño considera este resultado couro

¡nm-te e o solo e-td jnncado de mortos, l um triumpbo, por mr. Rampon obter-nes-

cadu Soldado é um t'(›('llml0 : não lrusitn, to eleição muitns mais votos do que no prí-

não trcpida, lion no son posto e sabe mor- rneiro escrutínio, e tambem pela impor-

rer. Lil-'trt d'oste modo a Inglaterra, e é ' tancía de Inr. b'remy cuja maioria é in-

assim couro Lowronrc I'larelock, e Collins significante.

corn um punhado de homens I'Gt'Oltqlllái-'t- Diz-sc que o imperador Napoleiio se

mm Delhi , Lllt'lln0\V , venceram os com resolve a supprimir o direito de mensagem

lnil rypaos, aniquilaram a terrivel revolta antes de começ: r a sessão legislati 'a, por

e reduziram duzentos milhões dc indios e lhc parecer quo dilata sem proveito a du-

mahomotanos. Nesta guerra os llrglc'a's ração das sessões. l'arcce quo ha tambem

Ionbcram e<palhar o tcrror praticando hor. o projecto de mandar os ministros á ca-

rimiu rcprosalias, mara defender o respectivo orçamento,

O que então succedcu na India acaba com o que se daria um grande passo para

ha pouco do passar-se com a insurrcição :1 I'ealis'nçiio do systerna parlamentar. Sc

da Jamaica. A população ingleza, quo ahi into sc rcrilicar são do certo supprirnidos

estava em namoro runíto inferior aos in- os vice-presidentes do conselho de estado.

digonas , patr-ntoou a energia, c o sangue -- Victor Manuel quando recolheu a

frio que tanto caracterth aqnolla nação. Florença vindo de Napoles teve uma re-

Cstn colonia foi ja theatro de quatro (“opção brilhante. Foi ao seu encontro toda

¡nsnrreiçõos. Em fevereiro do 1745 perto a população. No theatro tcvc de se levan-

do mil escravos tranrarmn a morto de to- im' oilu vozes para responder :o acclama-

dos os brancos. Em 1795 os negros liber- ções. O cnlhnsiaano cresceu de ponto

hn cmicubcrnm o project" do se tornarem quando 0 rei pl'otlltllClOll llll't (llScltt'SO dh

independentes c estabelecer um governo; rigido á deputação da associação operária.

rnuí bom atiirmar-so, sem deprimír O mc-

recimenlo dc Cicero, que a vida publica

não lhe convinha. As razões por que foi

um incomparavcl cscríptor eram as mei-

mas que lhe não eonsentiam ser bom politi-

co. A vivacidade do impressões, a sensibi-

lidade extrema e irascível, principal ori-

gem do seu talento litterario, não lho

consentiam dispor da propria vontade.

As approhensõcs muito influíam no Seu

animo, o quem quizer dominar dch sol-

tar-so do todas as poias. A sua imagina.

ção, tito viva corno focunda, de tal sorte

o enlcava, que não lhe crmsentia prose-

gnir sem embaraços qualquer projecto.

Não podendo muitas vezes com propríe

dade conhecer e araliar os homens, resul-

taram faltas imprudcntcs, com que Roth-ia

inesperados desgostos. Com vaidade se

jactava de haver previsto e prcdíto o fu~

tnro; e não era como (lugar-e, mas por

elfeito da sua porspieacia, que elle Conhe-

cia os resultados dos acontecimentos, dis-

tinguindo dest logo os maus dos bons.

Em as nonas do dezembro, quando

por sua ordem pereeeram os cumplicos de

O desgraçadd caiu no laço que lhe

armaram, dirigiu~se a dita casa, e ali, de

pois do o amarrarem, o obrigaram a es-

crever uma carta a sua esposa em que lhe

pedia enviasse uma grande porção de di-

nheiro que nccessitavaprlim do concluir o

negocio para que tinha saido dc casa.

esposa não duvidou da carta de

seu marido, e entregou ao malvado que

foi portador, a quantia exigida.

Depois de commettido o roubo, corn-

binaram entre si sc deveriam ou não dar

a liberdade a Castilla.

Traje, que, como dissemos, era caí-

xoiro do sogro da victíma, foi de opi-

nião quo o melhor era ¡natal-o para quo

este os não deuunciasse.

Assim foi concordado, o em acto con-

tinuo lançaram uma cerda ao pescoço do

desgraçado, estrangulando-o ; porém como

o Coração da victinra ainda batcsse, Trejo

deitou mão do um punhal que lho cra-

vou duas vezes no peito.

Depois trataram dc esconder o cada-

ver debaixo de umas vigas, e quando

pensavam em gosar tranqnillamento o fru-'

Boletim otiicial da mesma Companhia; mas pare-

ee haver engano ao capital subscripto ou nn

subscripçõcs.

 

o epllogo ,da questão do mo'

nllmcnlo! - E verdade que a experi-

encia tem mostrado :que não fazeur for-

tuna os jornaes que usam do insulto como

arma de combate.) A civilisação dester-

rou oll'ectivamentc da maior parto da im-

prensa a aggressão grosseira e plebàr, o

tem feito comprehender a quasi todos quo

não ó docstando os adversarios, que so

ganham as causas perante nm publico quo

tem já obrigação de ser-íllnstrado. Mas

não sabemos couro nem por quê: infeliz-

mente o insulto existo ainda em voga,

ameaça todas as reputações, não poupa a

vivos nem a mortos, e ninguem se pode

dizer a salvo dc ser ferido por elle.

Deixaram do haver os salteadores do

estradas que atacaram os viandantes do

trabuco na mão á luz do meio dia. Aca-

bou com esse cancro social o progresso

dos caminhos dc ferro e das estradasa

mac adam. Mas os maus instinctos, que os

 

revolttcionarnm c corrservararn-se em cam- Depois do aportar a mão a cada um Catilina, bem comprehenden as vinganças ('10 Cl" 83“ 0"¡"16, 'l j'Hllçü que ¡mlan geravam, ficaram. Transformarnm so, ape-

¡mnlm até ;to nuno seguinte, dos delegados dissoz--clllcus arnigOs, tico a quo sc cxpunha, antevcado a sua deu- (10 Malaya, pela subrta dosaparrção do nas,na expressão.Agoraénosruas das mais

scientc dos vessos desejos. Quanto a obra

nacional cn n acabar-ei pessoalmente, ou

pordurci o meu nome. Agora estamos nós

no 'aminer de Roma. lí'ura Veneza é pre-

cist) dinheiro c sangue : vós, assim Corno

eu, havemos de saber dal-o, um e o ou-

trem-

Por estas palavras de Victor Manuel

parece sem fundamento a noticia da abdi-

cação do throno.

Na Italia tambem se tem fallado na

redacção do exarwito, e díz'se que o córte

será de 100:000 homens.

-~ A sessão logidação suissa foi on-

cerrada até ao rnez do fevereiro proximo

depois do se achar Votada a constituição

rcfin'inada pelas dum camaras. '

O conselho dos Estados conformou-se

com a resolução do conselho nacional com

referencia :o penas corporaes, o por con-

seguinte ticou determinado como resolu-

ção federal, que a Confederação esta no

direito de prohibir nos cantõcs a applica-

çi'tn de certas penas.

'Im 1830 rebentou outra revolução

nn Jamaica, e foi do todas a que apresen-

tou um caracter mais assustador. Mas to-

das tiveram o mesmo resultado - a der-

rota, a snlnnissão o os castigos pela forca

o fuzilamento.

Nesta que agora foi'sntforada os ín-

glezas appli-aram tambem castigos seve-

I'm o eram.

Os chefes do movimento revoluciona-

l'lO, levados perante o conselho de guerra,

foram ilnmodintameuto condemnados á

morte, e um grande numero do revolto-

Ios amarados em grupos ao bocmts das

peças carregadas do metralha iam polos

ares, caindo cm hedionth fragmentos do

cabeças, troncos, c membros mutilados o

separados. lides castigos posto quo parc-

çurn barbaros e crueís são talvez os uni-

cos citicazu-s para reprimir a fcrocidade

daquellcs sn-lvagens.

- Diz-sc que o gabinete ínglnz re-

solvêra dirigir :t llcspanha severas admo-

cstações sobre o procedimento desta ulti-

ma potencia para com o Chili, o aerescen~

tn-se que ja sc enviam de Londres a Ma-

drid um correio. com despachos relativos

dquelle assnrnpto. Os negociantes iriglezos

fizeram um meeting para censurar tambem

o procedimento da Hospanha.

O governo dc Madrid, em conscqnen~

cia ('ido, o da mil. impressão quo tem

cansado em muitos gabinetes tal aconte-

cimento , unnunciou ri. França. e a Ingla-

terra , quo estava resolvido a acccitar a

lniedeação europêa, e que já tinha expedi-

do ordens ao almirante Persia. para este

suspender o bloqueio. Não obstante diz-se

que Pareja está resolvido a bambardear o

porto, se insistirem nas suas intervonções

as potencias estrangeiras.

O almirante hc~panhol Clrf'g'ou a Val-

uraizo no dia cm que a republica do Chi

celebrava a festa da ímlcpendcncia.

Nesse mesmo dia exigiu dentro do pr'aao

de quatro dias uma satisfação pelos insul-

tos feitos ri. llcspanha. A nota de Pcrcja

era, concebida em termos humilhantes pa-

ra o Chili. Os insultos pelos quaes_ o go-

Yerno lu-spanhol exigiu a satisfação, sito

principalnn-nto não ter sido punido, a des-

peito de repetidas reclamações, um jornal

cliamado o'. Murtinho que tinha offendído

nos seus escríptos a rainha da Ilespa-

nha.

hespanhol, descobriu o cadaver, e as sus-

peitas recairanr irmncdiatamcuto nos trcz

facinoras que foram presos, sentcnccados

e enforcados, ticando assim satisfeita a

justiça dos homens.

Um cão lntelllgentc. - Diz

o Jornal de Lisboa, que n'um dos ultimos

días da semana passada, pela manhã, em

Pariz, saíra uma costureira para se dirigir-

a loja onde trabalhava uma outra costurei-

ra que habita na rua do Four Saint Ger-

main. Deixara adormecida no berço uma

creança de 18 mezes, ao lado da qual es-

tava deitado um cão. Antes do sair de

casa, tinha deixado o fogão accozo no quar-

to da crcança.

Uma hora depois da saída da costu-

reira , sentiram os visinhos partir um vi-

dro no quarto onde estava a creança, o

viram o cão saltar pela janella, dirigindo-

se em seguida. a ellos , e pnchaado-lhes

pelo fato , como para os conduzir a. casa.

Comprehemleudo que na casa proxima

havia alguma coisa cxtrrurrdinaria, deci-

diu-se um dos visinhos a entrar pelo telha-

do. Quando conseguiu penetrar no quarto

da creauça, ja elle estava cheio de turno.

A creança calra do berço, e pegara-

lhe fogo na roupa. Teria parecido viotima

da asphífrxía , se não fôra a rara intelli-

geneia do cão que saíra a denunciar o f: -

cto.

Caminho de ferro em ¡les-

panlla. - Diz o mesmo jet-nal , que a

linha que ha de partir de Sevilha com di-

recção á província de Badajoz, parece que

cruzar-á pela província dc Huelva, entran-

do na Extremadura por Fregeual de la

Sierra. Passava porto do Jerez do la Ca-

balleros e Olivenza , e irá entroncar com

a linha das Vendas Novas, de Portugal.

Se isto se veritiear coastr-uir-se-ha um ra-

mal que conduza de Olivenza a Sevilha.

làíícltos do chá. - Diz ainda o

dito jornal, que segundo a opinião do um

dos professores da faculdade de medicina

de Par-iz, o chá verde occasiona estreme-

cimentos nervosos, irritação obstinada, in-

disposiçõcs de estomago , palpitações de

coração, e ligeiro tremor de membros ;

além d'isso produz debilidade mui notavol,

e por vezes certo sentimento de cançaço

c angustia.

A infusão do chápreto, produz, pelo

contrario, delicioso sentimento de bem-os-

tar, favoravel disposição para os trabalhos

tanto do corpo, como da íntelligeneia ; e

esta mui longe do occasionar debilidade

ou abatimento.

A lllha atum antlu-opógapho

- Diz-so que a rainha das ilhas do Sand-

wich, S. M. Emma, que se acha em Lon-

dres, vao a Pariz. O Petit Journal diz

que esta hospeda deve ali ser bem recebi-

da, porque seu pac foi muito relacionado

com os europeus, pois trineou em seus

banquetes a carne de alguns conrpanhcl-

res do capitão Coch , que tiveram a des-

graça de cair nas garras dos aubditos do

pas da rainha Emma. Além d'isso, diz

ainda o colloga parizienso , a rainha Em-

ma perdeu os bizarros costumes culinarios

dos seus antepassados, e quem se appro-

xima della não corro sequer o perigo de

levar uma dentada.

Movimento dos sçgnros de

vlrlas.-O do Banco-UNIAO _obteve

desde o dia 1.° do setembro até 30 do

mesmo-107 subscripçõcs, por um capital

do 46:6755000 rs.

- A PREVIDENTE -do Banco-

ALL¡ANÇA-, obteve desde o referido dia

1.° de setembro até 30 do mesmo-92 sub~

serípçõcs, por um capital do 147:137¡3500

reis.

-A TUTELAR-dcsde o dia 2:")

de agosto de 1865 até 25 de setembro,

obteve, por todas as suas agencias de

Hcspanha, Portugal, Brazil c outros pai-

zcs--õ8 subscrípções, por um capital dc

graça. Neste dia , apesar das hosítações

quo lhe eram proprias, teve mais coragem

do quo qualquer outro que, cm momentos¡

de exaltação , não tivesse visto o perigo.

0 que o poz em situação inferior foi a sua

moderação, mais por temperamento do

quo por principio'r; díremos: era mais

moderado ainda por esta ímpacioncia ner-

rasa, que recorrcrá, sc for preciso, á vio-

lencia em defcnsa da moderação. Em lu-

ctas politicas nunoa ss'evítam todos os

excessos. Os partidos tornam-se injustos

quasí sempre nas suas queixas quando são

vencidos, crueis nas reprcSaIias quando

são Vencedores; promptoa e sem escrupulo

praticam o que severamente ceasnram nos

seus inimigos. E haVorzl quem julgue que

Vamos muito longe ? So houver, hn do

necessariamente conspirar todos contrasi.

Por acaso mostrava-so Cícero contra

dietorio quando, tendo defendido as des-

graçadas víctimas da aristocracia no go-

Vcrno do Sylla, defendia, trinta annos de-

pois, as víctimas da democracia sob o do-

mínio de Cesar? Não se mostrava mais

logico do que esses que, tendo-so queixa-

do amargamente do desterro, tambem dos»

terraranr seus inimigos apenas tiveram pa-

ra isso poder ? Dove comtudo dizer-so que,

se o amor a justiça ésontímento honroso

em qualquer homem particular, pódo tor-

nar-so prejudicial ao homem politico.

Os partidos não se alfciçoarn a quem

se negou tornar parts nos seus excessos',

e que no meio da exageração geral pre-

tendem ser os unicos que sc conservam

em bom terreno. Cicero errou o passo não

tomando uma dessas resoluções frances

que premiou¡ para sempre o homem a

uma opinão; vacillou entre uma e outra,

por conhecer o mal e o bem quo n'cllas

havia. Em grande conta se devo terqual-

quer que julga poder prescindir de todos l

Tal independencia daria ideia de decisão

c energia, que faltavam a Cicero. So cor-

dcalmcntc se ligasse a qualquer partido,

no mesmo acharia tradições, princípios f¡-

xos, amigos certos, boa direcção, c lhe

bastaria deixar-se guiar. Porem caminhan-

do só arriseava-sc a Converter os outros

em inimigos, e a não ver diante de si

estrada aberta o segura. Queru observar os

pricipucs succesros da vida política de Cí-

cero ha de reconhecer que foi esta a causa

dc parte dc seus erros c de suas desgra-

ças.

policiadan cidades, acobertados com as tre-

vas da nouto, @disfarçados no traje do

cavalheiro elegante, que ellcs põem a sao-

co com a maior polídez os transeuntes.

E' isto um melhoramento? Talvez.

0 caso ó que a gente sabia d'nntos quan-

do havia de aperceber-se para a defcza, o

se transita hoje com toda a segurança

pelas estradas desertos, anda sempre a

acantellar a bolsa quando passeia nas ci-

dades mais cultas ou vas aos maiores

ajuntamcntos l

Em uma parto da nossa imprensa po-

litica operou-se uma metamorp rose simi-

lhanto. Não ha injnrias nem grosseriaspnas

a intenção hostil disfarça-se na insinuação

nublosa e desleal, e a tenção malevola es-

conde-se na metaphora cortez. A's vezes

quanto mais snblímada e palaeiana é a

linguagem, tanto mais subtil é o veneno

que n'olla se encobre.

Ora quanto a nós é peior isto.

c Não tomo, porém, o notíciarista da.

Revolução do Setembro douro dirigidas a si

estas linhas. › Só quizernos mostrar-lhe

que não nos deixamos lograr por certas

myatilicações, c que nem sempre que ve-

mos um individuo com uma casaca da ul-

tima moda, ficamos persuadidos quo é um

homem de bem. Percebemos perfeitmnen-

te quando trazem o punhal escondido, e te-

mos muitas vezes vontade de lhes arran-

car a casaca mentiroso, e do os deixar em

mangas de camisa, e tao lapuzes como

Deus os creou.

0 notíciarista é muito novo. Tom

ainda ofogo infantil. E' prova d'espirito

inexperiente a pouca disoriçito com que

se ¡ndamma na defesa das alheias causas, o

julgando-se ferido com o que realmente o

não oñ'ende, acommetto os outros com ao

armas que lhe rnetteram na'mito, o quo

não conheco nos seus et'feitos nem nos seus

perigos. Croia que podíamos fazel-o arre-

pender do nzo d'ellas.

E' possivel que tome a mal que, na.

nossa índnlgencia, lho levemos cm conta

os poucos annos e a inoxporícncia dollcs.

Advertimol-o de que não tem razão. O

noticizirista allude com tal simplesa ao jor-

nal cquo cessou a polemica com o Dis-

tricto para evitar as suas amabilidadess,

que realmente parece que nasceu hentcm.

Ignorará porventura que essejornal insul-

tou toda a gente, sem excepção dos serio

proprios afins, que entrou pela vida prí-

vada das familias, que sorneou a sisania.

entre os espozos, que foi o mais doubt-aga-

do pasquim a que tem dado origem a im-

prensa, eqnc só abandonou cobardemsnto

o campo quandolhe começaram a applicar

a pena do talião ?

Devemos crer que o igaorava. Oque

nãopodemos julgar ó que esteja ja tilo

corrompido que faça causa commum com

os hypocritas, ou sc deixe illudir pelos

disfarces embnsteiros do forrabraz converti-

do em bonzo, e mais repugnantc nos seus

tregoitos de beato, do que na sua ferocí-

dade primitiva. Seria fazer-lhe injustiça.

Nós estamos innocentes na ruindade

do meio,mas applaudimos o bem suocedido

do t'na. Não duvídâmos confossal-o. So-

mos dos que preferem sacudir pacifica-

mente do facto o lodo com que os (garo-

tos» nos salpícarn, a ir escorraçal-os do '

lodaçal em que se atascarn e d'onde su-

jam toda a gente. Mas quando outros o

fazem, achamos a lição providencial, o

repetimos o rifão dos nossos antigos:

quem com ferro nzata com ferro morre.

Mas, em tim, perguntará o leitor, que

tem tudo isto com a questão do monu-

mento 'P

Dicant padnam'.

Este é o resultado de uma expressão

maldosa o inconsiderada. Desprcsaurol-a

a primeira vez. Veio segunda e mais ace-

rada. Entendemos quo devíamos nrrcdal-a

com a ponta do pé. Não lizcmos mais nem .

   

 

   

 

   

    

   

  

  

     

    

  

   

  

                     

   

  

 

Eitteratiira

Cicero na sua vida publica

e privada

(Continuada do numero 501.)

E' de crer que o temperamento de

Cicero concorreu ainda mais para estas

preferencias politicas, do que o seu nasci-

mento e as suas reflexões. Não ha mais

que' dizrr quanto :t ineonsistencía do seu

caracter. Tem se mostrado todo o empe-

nho não só em o patentear, mas até em

o exagerar; o desde Montagne é cousa

um¡ trivial zombar do caracter deste ho-

mem cult-bre.

Sera escusado repetir o que tantas

vezes se tem dito, isto é, que Cicero era

timido e irresoluto. Todos reconhecem que

elle fôra talhado pci.. natureza mais para

homem de lettras do que para homem po~

lítico; e julgamos que tal atiirrnatíva não

lhe é tão daurnosa como se possa julgar.

O lítterato possuo quasi sempre a razão

raaís esclarecida. o extensa de que quem

o não é; esta Inssma perspicacia é que o

affronta e contraria quando trata dos no-

gocios publicos. Perguntar-sedia então que

qualidades deve ter o estadista? Não se-

ria mais conveniente perguntar quacs são

as que elle não devo ter ? E não é rnni«

tas vezes por certos limites e exclusões que

a capacidade politica so rchla ? Encarar

os objectos com tanta iinura couro pene-

traçño pódo intibiar qualquer homem de

acção, que preciso resolver sem ll“Sltm',

por Causa do grande rnnnero de razões

oppostas que se lho offereccm. Quando a

imaginação é excessivamente viva, appli-

cando-a a rauitos objectos ao arcano tem-

po, acontecera noecsrrarianrente que em

nenhum delles se possa Íixar.

A obstinaçi'io provém muitas vezes

do um espirito acanhado , e nem por isSo

deixa da ser algumas vezes uma. das pri-

rnciras virtudes do homem politico. Uma

consciencia excessivamente escrnpulosa,

suscitnntlo a cada passo hcsitações na es-

colha dos alliados, o privaria muitas ve-

zes de auxílios mui poderosos. Não se pó-

de confiar nestes rasgos de geacroádado

que levam o homem de bem a ser justo

com os seus proprios inimigos. Nas luetas

violentas , que se travam para alcançar o

poder, corre o risco de scr desarmado c

mesmo vencido quem tiver a desgraça de

ser junto c tolerante! Até a rcctidão nn-

tnral do espírito, que é a primeira quali-

dade do _estadista , lhe pôde ser damao-

sa.

 

chegada da esquadra o terror pa-

nico espalhou-sc por toda parto, o o go-

Yerno chileno convocou írmnedíatamente

na duas camaras ; mas os membros destas

assemblôas rejeitarmnos cxígoneías¡ do go-

vorno hespanhol, o declararam guerra á

Hespanha, dando ao_ governo poderes ílli-

,mitndos para organrsar excr'crtos o cons-

ll'llir armadas.

Em seguida ao voto das duas cama-

ras o presidente da republica, Perez, pu-

bliciru um manifesto curto , mas energíeo

em que dizia quo o Chili nunca nlfcndêra

paiz algum, o que a jnstiça da caasa lho

daria valor para repellir uma aggressão

injusta.

Esta proclamação surtiu o elloito de-

sejado; sem distincção dc partidos , todas

os classes_ teem feito ao governo grandes

otl'crecirncntos para acndir ás primeiras

noxmnidades.

Falla-se na possibilidade de ama in-

terreno-ão dos Estados-Unidos por meio de

uma esquadra, e que o governo do \Vas-

hinron ia ja mandar trinta navios de guer-

ra para o mar Pacífico.

, Soja qual for o resultado desta ques-

lilo é certo que o procmlimcnto do nlrni-

rante Pcroja produziu em Inglaterra

grand". irnpresdto. _

Em Londres os commerctantes estão

determinados a prosi-guir nas suas expe-

(lições de cotnmcrrio sem se ílnportarcm

com a declaração do bloqueio.

-- Na França, no departamento dc

Gestao “nissan.

Contrnúa. (Revue des deux Mundos.
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neaes Tv¡ajames.- Diz a Gu-

zeta de Portugal, que no dia 18 assistiu

El-Rei D. Luiz na Venaria Real ao eXer-

cicio de artilharia. S. M. depois visitou

alguns logares proximos e o club militar,

mostrando-50 muito satisfeito dc tudo que

viu.

Os monarchas portaguezes chegaram

a Florença, no dia 22.

SS. MM. eram acompanhados pelos

príncipes Umberto, Amadeu c Saboya Ca-

t'tgmtlt.

Foram r'echidos na estação do ca-

minho de forro pela municipalidade c ou-

tras nuctoridades. A cidade estava emban-

dcirada, c a população arclamou SS. MM.

Crime horroroso. - No Maxi-

co connnetten-sc ha pooco tempo um assas-

sinio horrivel.

O caso conta-se assim :

«Existia na capital do Mexico um jo-

ven chamado D. Julian Castilla, rico, ne-

gociante dc trigo o que havia pouco tinha

contralrido os laços do hymíneu com uma

joven, rica tambem, lilha do um abastado

  So lhe causam grande pezar os ox-

cessos e injustiças do seu partido, fraco

serviço lhe prestará. Para merecer conti- ¡reger-.inato.

ança a sua lealdade e dedicação não bas- Traz malvados, cujos nomes são Is-

tara dcsculpal-os, deve fazer acreditar quo macl Peres 'l'rcjo (uaixcíro do sogro da
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merecia outra importancia. Inflammou-se o

noticiali-lzt em juvenil nI'Ilôr, gritando que

o insultavain, e perdeu o rumo que levava..

Bem se vô que não soube o que disso !

Ficamos por aqui, mas não protestã-

mus pôr ponto á. pole-mica. Não quem-trios

quebrar o prulc-tu como jxi duas vezes

neontcceu ao noticiarista da Revolução.

Não provocamos ninguem, mas quem vier

procurar-nos, nos cm-ontrará.

, _opuscnlo.-Rnuul›mnos uma carta

do si'. Elmano da Cunha, distincto acade~

mit-o, dirigida ao sr.

caminho de ferro lnlt'l'rntnpitlo cm dÍvrr-

hm pontos. No vila da ponte que desabou

na Alhandra ainda não l'ni possivel tirar a

Inuchinu,cm "OllneqnÍHIClH da ulturudaclu-.ia. _

blica em favo» do seu de<ditoso pair..Conibnym (lu mercadorias não tem

havido desde aabbado, e nos de pa~5agci-

ros ha trashordo dizem-nos que em tres

pontos.

z

&smilies; para a l'oioniu. - '

Esta¡ luwta. cidade lI reverendo Carlos .lil-

lioszenaki sacerdote polaco, que vem so-

licitar, cntrc nós, 0 obolo da ('tll'ltllttle pu-

Cremos que será hein acolhida pelos

habitantes dlAveirO a petição do reve-

rendo sacerdote, e que as desgraçadas vn-

Cadavcr arrolmlo___^ppnreceu I otimas da dominação russa encontrarão

ha dois dim na praia da Costa Nova um

cadavor arrolado.

Dizenvnus que vinha em estado de

Anthem Quintal, completa putrofhcçñu, e que os pescadores

sobre a poleniicaqae recentemente sc sus- que o charum o enterrarainimmediatalnen-

citou com o sr. Castilho. Vem

em opusculo.

O sr. Cunha defendo a osehola a que

se deu o nome de Coimbra'. Respeitamos

mago as opiniões mas não pcrlilluinms esta.

Gmtauim das cousas ditas chitmentc, como

na diziam os nossos maiores do seculo

XV. São gostos l

Agradecemos a remosa.

0 ¡lla 1:' de Dezembro-«Faz

hoje nnnus que Portugal, quebrando "E

algemas que put' GO annos lhe roxeal'um

os pulsos, cntoou um hymno de victOria.

Era que a tyrannia da Hespanha se ba-

qucara, e que esta nação desopprcssa er-

guia o colln, onde pezára tanto tempo o

jugo !lua Fhilippcs.

Havia n'esse grito de victoria o an-

ceado estremecer dos grandesjubilos, que

vem após as grandes agonias.Naufragos em

mar Pl'OcelltsO e encontrado, nesse dia

mcmoravel,os portuguezes,á t'ulgida luz do

sol da liberdade, avistaram a praia,c sau-

daram-a l

Os grilhões que manietavam Portu-

gal lá os arrastavani para Castello. os

algozes tiepidando da audacia da victima.

Este dia, em que tornou a ama~

nhceer para o nosso paiz a liberdade, é

uma pagina de ouro da historia portugueza

que se segue a outras de luto e de san-

gue.

Bem vindo Seja, pois, o dia 1.° do

dezembro, que, recordamlo-nos o heroísmo

dos nossos passados, nos devo inflmnar a

alma no santo amor da patria,para, sendo

preciso, termos nos labios e no coracão o

verso de Garrett:

Morramos homens, ou sejamos livres.

Eíleltos do tenrporal. - Em

consequencia do temporal destes ultimas

dias demharam na Gafanha os tectos de

algumas casas, o foram arrancados e leva-

dos a grande distancia pelo vento muitos

pinheiros.

0 desabrigo do local e a frazina edi-

ficação d'aquillo a que ali impropriameate

se chama casas, nito deixa admirar estes

estragos, por que outros muitos maiores

consta que aconteceram por outras partos.

E' longa a lista que os jornaes tem estes

dias publicado.

Em Verdemilho dizem-nos que tam-

bem desabaram alguns muros, uma, em

impressa

geral, nestas circumvisinhanças, não fon-

ram importantes os estragos, nem em por-

porçõos com o que d'oatras localidades se

conta.

Ainda bem.

lntcrrupção.- Ainda continúa o

  

una: n manos ES-

TIIANGEIIIOS

M. llAYlIUNDO VASQIER

Agentes do dito sr. em Pariz--I. Labord

& C.“ conimissionnaires, rua de Beiidy,

42 A. Lafi'ont, escriptorio central de

publicidade internacional, Impasse Ma-

zagran, 3.

PHOSPHATOnsPERBO

7”
INSPEOTOR DA ÁGADEMIÀfllÉ PABIZÍEÉ.

Não existe medicamento fcrruginoso tão notavel como

o Phosphato de Ferro de Lero.: ; as summi dades medi-

cpes de mundo inteiro adaptaram-no comsolliritude sem

igual nos snnaes da sciencia. A: cores palh'dac, dores

utouwgo, digestão: panosm, omrmia. concalcsccncias

difíceis, idade critica nas senhoras, ¡Negulun'dadc na

meastmação,pobrcsa do sangue, lymplmlismo, são cura-

do: rapidamente ou modipcados por essa excellcate com-

posto. E'o conservador por excel encin da saude. c de-

clarado superior nos liospitacs e pelas academias s todos

os fcrruginosos conhecidos, a todo reto no citrato de

ferro. por que é o unico que convem aos cstomngos de-

licados, que não provoca constipscño, o unico tambem

que nño ea negrecc n bocca c os dentes.

Deposito em Paris. 45, rue Richelicu, e em todas

as !iu-macias de Portugal.

DEQPEDIIDA

oaquim Duarte Reza, tenciona mu-

dar no dia 3 do proximo dezembro

a sua residencia da freguesia da Oli-

veirinha deste concelho de Aveiro para

a d'Oyã, concelho de Oliveira do Bair-

  

      

 

ro, em cuja cgreja está collado; e não l

lhe sendo possivel despedir-se pessoal-

mente do todas aspcssoas de suas rc-

lações, o faz por este meio, agradecen-

do as attençõcs, que tem recebido de

todas, e oli'ercccndo-lhcs o seu fraco

prestimo.

AIR“.ENIATAÇÂO
Por aucturisuçüo do conselho de familia,

 

r

c neste juizo, viio a praça para serem

 

te na praia.

Não accreditamos. Bom será porem_

que aauetoridade administrativa iudague

se é verdade.

Estrada da Mallmann-0 incri-

vel tlcsmnzcllo que ahi vao em todas as dc-

pcndt-ucias da tiscaliuiçño municipal re-

vela-se a cada passo. A estrada da Malha-

da, com que ah¡ tanto se argumenta, é em

alguns pontos um uorvedouro. Ah¡ ao pé

da Senhora d'Ajuda está em obras uma

casa, e defronte d'olla ha um tal lamaçal

que é quazi impossivel passar-so a pé eal-

çado.

Não haverá quem ali mande fazer al-

guns reparos 'P Não lhe acudindoa tempo'

ñcarzi inteiramente perdida.

l'l'evençâo.-Reeel›emns hoje uma

carta do sr. Manuel Nunes de Oliveira 50-

breiro, em que Pode para prevenirmos o

publico de qne,por se achar ha dias doente,

não tem podido responder á accusaçiio que

lhe fez o Campeão das Províncias em um

dos seus passados numeros; mas que logo

que a sua saude lh'o permitta virá desufron-

tar-se nos tribunaes.

lclelçõcs nnlclpaes.-Foí o

seguinte o resultado dasoluições municipacs

a que se procedeu, no domingo pasmdo,

nos diversos concelhos do (listrictu :

Em .Il/toco foram eleitos vereadores,

oa ers.: Domingos Ferreira Pinto llasto,

João Antonio da Graça, Augusto d'Oli-

vcira Pinto, Manuel Nunes l'inguello,

João Nunes l'ingucllo.

Parajuiz ordinaria, o sr. Jo<é Cor-

reia da Silva, e substitutos Manuel Tho-

maz do Mendonça, e João Maria Rissoto.

Em Albergaria os srs.: José Autu-

nio Pereira Pinto, José Luiz Ferreira,

Clemente da Silva do Souza Mcllu, Ma-

' anal Rodrigues, José Marques do Lemos,

Antonio Martins Alves, Joaquim Edna¡ do

Henriques Ferreira.

Para juíz ordinaria o sr. Francisco

Joaquim da Cruz, o substitutos João Pe-

reira da Silva, Patricio Luiz. Ferreira Ta-

Vares Pereira da Silva.

Em Vagos os srs: Antonio Maximo

Branco de Mello, Ricardo da Racha Mar-

tins, Januario Dias Pereira da Graça, Jo-

sé Nunes da Silva, Manuel dos Santos

Martins.

NaMcalhacla os srs.: Constantino

Botelho de Lacerda Lobo, Antonio João

Couceiro, Joaquim José de Mello, Sebas-

tiño Augusto da Costa Simões e Manuel

l Martim Fructuoso.

Em todos os concelho do

consta que houve socego.

l

l

l

districto
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| arremntndas a quem por elias mais der no l

| dia 24 do corrente tis 10 horas da manhã

no tribunal judicial umas casas altas sitas

ás Cinco Ruas nesta cidade, pertencentes

aos herdeiros de Anna Emilia de Queiroz,

desta mesma cidade, que partem do sul

Com a rua de Nossa Senhora d'A presenta-

ção, e do norte com a rua da Cniicarada,

l que se acham avaliadas pelos louvados no

l respectivo inventario na quantia de réis

Í 7405000, e pagam de foro a José Roque

Machado desta cidade aquantia de 35000

| réis.-Cartorio do escrivão Nogueira. (1)

 

PIANOS

a na rua dos Mercado-

ll rcs n.° 13 deposito de

pianos d'nm dos mais acreditados fu-

bricantes de Puriz.

   

aqui a simpnthia que têem merecido mu

todas as terras, que têem já concorrido

para minorar cs seus penosos soli'rimcn-

tos.

Aveiro esta longe de dispôr dos re-

cursos de outras terras mais populosas e

ricas ; não poderá. por isso concorrer na

mesma proporção dellas para a caridosa

', obra,de que se ein-arrogou neste reino o

reverendo Carlos Mikoszcwski; mas esta-

moa eci'tow' que não deixará de lançar a

sua esmola na bolsa dos pobres e infalí-

zea, lembrando-se du hençi'to de Christn

tl. viuva (lesvalida que depor. no gazolilu-

cio do templo uma quantia superior aqua-l-

la com que tinham concorrido alguns opu-

lcntos senhores d'lsrarl.

O reverendo sacerdote eantará ¡ni-isa

no domingo, pola-s 9 horas, na igreja das

religiosas de Jesus.

Um dos professores synudaos do his-

pado, o sr. couego Goes, prestou-se a su-

bir, por essa occasiño, ao plilpitu, e fazer

um appêllo a caridade publica, em favor

dos infelizes polacos.

Legmlos.-O sr. conego José Ber-

nardo de Carvalho, euio i'allccimento no-

ticiziinos no nosso numero antecedente,

deixuu os seguintes logados, ao seu toa-

tamenteiro o commendador Guilherme

Pinto de Magalhães 1:0005000 rs.

A' misericordlu de Aveiro a terça

parte de quarenta acções do banco do Bra-

zil com a condição de as conservar no

mesmo banco-

A, matriz da villa d'Eixo 2505000

réis para diversos melhoramentos da ogro-

a.

J A' capella do Nossa Senhora da Gra-

ça da mesma villa 405000 rs.

A ltoza, lilha de Manuel Nunes Tho-

mé 50.3000 rs.

A Maria filha do mesmo, 505000 rs.

A Margarida, lilha de Evaristo Tho-

mé, 505000 rs.

A Engraeia, tilha do

réis.

A Luíza, creada de Margarida de

Santa Roza, irmil do testador,50,-5000 rs.,

com a condição de se conservar na. casa

em que sr- acha. . .

A' Propagação da fé ?OQ-$000 réis

para socwrros dos missionarios da China

e Curllinchinu.

O que sobrar d'vstes logados será dea-

tiy-.ado para o baptinuo dos meninos pa-

gãos na Azia; au banco do Brazil, para

construir as entradas que faltam no inss-

ruo edilicio a importancia do uma divida

que lhe devem u viuva e herdeiros de

Antonio Joaquim (le Sousa Freire.

Nomeou por herdeiros universar's do

resto dos seus bens a seus sobrinhos Luiz

Marques Pinho e uma mulher, sendo, po-

rém o usofructo delles para sua irmii Mar-

mcsmo, 505

x 'W

nona'
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. PILULAS EE HQLLOWAY_

Este remedio é universalmente reconhecido como o mais ctlicaz que se conhece no mundo. Não ha senão uma. cansa univer-

sal de todas as doenças, isto é impureza do sangue, que ó a fonte da vida. Esta impureza depressa se rectitica com o

um das Pílulas de IIolloway, as quam, obrando como depurador-es do e~toniagu e intestinais, por meio das suas pro-

, prirdadcs halsamicas, puriticam o sangue, dão tom e energia aos nervosclos, e meus enrijam todo enystema.

¡.3 Elias eXeedcm qualquer outro remedio em regular a digestão. Operam da maneira a mais sadia e ell'ectiva sobre o ligado e

' ring) muuito.. w; secreções, fortiticam o systmna nervoSo, e ourijam todo o corpo humano. Mesmo aquellas pessoas da

mais delicada constituição podem, sem receio, experimentar os seus (finitos salutares c corroborantes, rcgulando as dó-

seg conforme as instrucções que se encontram nos livrinho: impressor; em que cada caixa está enrolada.

UNGUEHTO DE HOLLUWAY

A sciencia da medicina ni'to produziu, até hoje, remedio algum que possa ser comparado a este

que se assimelha tanto ao sangue que, na verdade, l'órma parte d'elle, e, circulando com aquc

toda a materia impura, súra c limpa todas as partes alliwtadas,

Este boni conheciqu Unguento é ¡nfallível na cura da Escrotula, Cancros, '

Articulações, Rheumatismo, Gota, Nevralgia, Tic-doloroso, e Paralysia.

Mimas ?meneame ao \'nnpui reassume »se 'quotas e (ele 'este e como

Acham-se ¡'i venda, em caixas e potes, nas principales botica= de todo o mundo,

N.° 244, Strand, Londres

m, w.,

  ea" w »e

l positos do Porto e Lisboa.

EN'le DE CASA

ebaixo dos Balcões des-

ta cidade,e no dia 8 do

corrente, pelas 10 horas

da manhã, se vcndcrão

pelo maior preço que of-

, ferecerem, ainda que seja

muito menos que o rasoavel, pela ne-

cessidade que ha deprompta liquidação,

as casas da praça que deixou D. Rita

Gosta. (l)

   

No dia 3 do proximo mor, de. dezembro,

pelas 10 horas da manhã, em fronte da

  

e cura qualquer sorte de chagas e ulcuras.
I I e

lumores, Pernas ehaguentas, Rignlez das

e ns. loja do Proprictario, o professor, Holloway,

Os preços são os mesmos dos de- I

garida Rot-“a, a quem nomeou por testa-

mcutcira em Portugal.

para que ¡le-'tina u legado que designou

para'a matriz d'Eixo, seia o nie-uno lc-

gado applicado no casamento dc cinco dou-

sellas pobres da mesma villa.

O liuudo vivC-ra muito tempo no

Brazil, onde foi capcllño e nmito e~illlltttlo

do imperador. Vivia ultimamente retirado

e entregue ao prazer (la benoliconciu.

Proliiettei'aln~ln›s urna resenha biogra-

phica deste virtuoso sacerdote que com

prazer publicaremos.

Errata.-No artigo do nosso pre-

cadente( numero, com o tiiulo eleições mu-

niciprms, onde se lê z difunderalheios cre-

ditos deve ler-setnfmder alheios creditos.

 

@Estreia ,ha (Estatal

  

' (Dolnosso rorrcspomlrnte)

Lisboa, 30 de novembro.

Concluiu so na segunda feira a dis-

cussão sobre a resposta ao discurso da

curôa , depois das eXpIicacõcs dadas polo

sr. ministro da fazenda ás perguntas do

sr. Sá Negro-ira sobre n orçamento.

Approvado que foi o discurso, veio ti

tela da discussão a inovação ao contrato

do caminho de ferro do aneste. As gale-

rias estavam cheias do espectadores, por-

que o assunipto eonvidava, e era a Inate-

ria, que trazia. ha muito preza a attenção

publica. '

Coube ao sr. Silveira da Motta a

honra de oncctar o debate. Assim como

acontece nas grandes pelejas, em que ns

soltltulOs bisonhos e menos aguerridos quei-

mam as primeiras escorvas, licando os

experimentados para o tim com toda a ar-

tilheria grossa, assim o sr. Motta, dcpu-

tado novel, c pouco atl'eito ás pagam d'a-

quella ordem, rompeu o fogo pelo lado

da opposiçño.

Comhatcu o contrato, começanth por

allnullcllll' um“ pl'UpHHtil cullccbltlll n03

seguintes termos : Proponho que o governo

em vez de garantir o producto bruto de

3:600;5000 réis por kilometro, garanta

apenas a diferença que ss der entre réis

1:9675615 que, segundo a opinião do go-

verno, será o rendimento bruto kilometrico

medio do caminho de ferro de que eo trata,

e o sobrcditu quantia de 3:60050001-61'8.

Este proposta é razoavel e ¡receita-

vol. Mas o governo é que não a pode ac-

ceitar ; porque sendo aqucllo contractu bi-

lateral, com direitos e obrigações entre as

partes contratantes, uma dellas não pode

por si só, e sem o consentimento da outra,

fazer qualquer alteração. Dove-so sempre

suppôr que o governo zela sempre os in-

teresses da nação, e se elle contratou

com as condições exaradas no contrato, é

porque totalmente lhe não foi possivel fa-

zel-o d'outro modo.

0 sr. Motta não é orador fluente;

fallou pouco; foi claro na exposição, e

. nnnto urbano na forma. Concluio condom-

nando o coutracto por excessivamente le-

I sivo. Depois d'algumas coasiderações do

sr. Lavado Brito, tambem sobre a ordem,

prepoz quo se ostendesse o caminho até

 

Nonatos““

maravilhoso Uaguonto

lle fluido vital, expelle

hade arrematar, e entregar cm um ou

mais lotes, a quem por menos o lizcr ; o

fiu'necimento de 450 duzias de tuboas de

3,33“1 de comprido 0,047 de grossura por

028-021 o 0,14 de largo.

Admitlir-se-hão taboas do 2,54m, 0

1,69 de comprido das larguras e grossura

indicadas, por pri-ços proporcionacs.

No acto da arrcmataçño dar-se-hi'lo

quaesqucr outros eschirecimentos, que por-

ventura BPJaHl lil'et-isas,

A QUEM CONVIER

uem quizer comprar uma vasilha

para azeite dirija-se ao eseríptorio

desta redacção, onde se diz quem

a. vende

  

No 'uso de estan-m feitas as obras I

l

a al-lôa de Pias, nos terrenos da margem

esquerda do Guadiana.

Seguiu-ue. 0 m', Sul tus o Silva, um

dos oradores mais festejados pela opposí<

ção.

1)'olle diz u Revolução o seguinte:

E' dotado de ¡Hash-ação, mas bruto ti'clle

com mais cchemencin, do que naturalidade

a erudiçii'o. Vê-se o mucho' "amo e u urlc,

e as ussembleus gostam do que dcil'u vêr

só a natureza..

Esta apreciação é \'mdatltzit'n ; o sr.

Santos, permitia-semen a expressão, faz o

cnthnsinsmo, que por ser ai'tiliiial, año o

pode communicar aos ouvintes.

Diver-gil¡ dos calculos do governo, s

fazendo largos considerações ti cerca du

prejuizo incalculavcl quo o paiz vinha a

»oiii-er, mostrou esse prejuiZo pclon seus

calculos. Concluiu o seu di›cu|so na ter-

ça feira, occupaudo a hora toda da sessão.

Foi oorloz eomo era de esperar de s. ex.“

Na quinta feira não houre camara

por ser dia (lu (annmhsõcs.

Cabo hoje a palavra ao sr. José Dias

Ferreira, relator do patos-.er. Não nau é

possivel ir ouvil-o E' de suppor que oc-

eupo u hora. toda, e qlle liquc com a pu-

lavm reservada para o dia seguinte.

-- Deu alma a Deus na terça-feira

a nouta, o sr. dr. Justino Antonio dv.- Frei.

tas, digno lente da universidinlo de Coim-

bra, e pai do illustre mini~tro da justiça.

Succmnblu a uma longa c dolorosa enfer-

Inidade.

Os seus restoa mortacs deram-se a se-

pultura hoje pelas 11 horas da nmnhii no

cemiterio do Alto de S. João. Teve um

lusido sahimcnto.

Damos os pezames :i sua illustre fa-

milia, e compartillnunos a sua dôr.

- A chuva não tem rosa-ndo. O sul

apenas nos cspreitou hoje pela fenda da

uma nuvem, para logo se retirar. Tem

havido graudcs cheias, e com ellas nu mms

tristes cansoquoneias. Dia-so que dando

Alcantara até para diante do Dal'undo a¡

chuvas inuundaram as ruas, causando nm¡-

tos preinizos.

Em Alhandra tambem houve graves

prejuizos calculados cm muitos contas do

réis.

-- Está a concurso pnr espaço de 60

dias na secretaria da juniça, o logar de

escrivão da camara ccaleaiassica da dio.

cese do Funchal.

Diz a Rrvoluçdo (iegundn uma com-

municaçño que lhe enviaram) quo as reco-

lhidas (lo enovcuto de Santa Monica, cn-

tão quasi todas doentvs em resultado da

muita lnnnidade e chuva, que ali hn, pelo

que sotlrem bastante; pode providencias

aquella folha. Tambem nuintos as nossas

supplicas as do !tesao culloga em favor d'a-

quellas religiosas, pedindo quo se dêem

providencias necessarias, alin¡ do que aquel-

las tilhas do Senhor não Soñ'ram, evitando-

ue tambem a ruina do convento. Y.

_+_

nana.: IDE AVEIRO

Sshidas em 4 de novembro

LONDRES, Hiate p -Aveirenscn, c. J. Gonçal-

ves. fruta.

 

LEILÃÍD

No dia 3 de dezembro proximo pe-

las 10 horas da manhã, na Rua Direi-

reita, casa n.° 2, haverá novamente lei:-

lão das fazendas e armação da loja.

pertencentes á massa fallida de José

Maria Teixeira, as quaes serão arrema-

tados por todo e qualquer preço que

a praça dér.

0 curador fiscal provisorio

José Fernandes Me'icio. _

 

[INJECGÃOÍGEA
:í

(imensamente:meninas

Novo tratamento preparado com as folha: de Matteo

¡rvore do Pam, para s cura rapida e inluilivel d¡ 6°.'

norrliea sem receio algum da cuntrncçño r'o canal ou da

lntlsmmsção dos intestinos. Otrlcbre doutor lltcoan d¡

Paris, ter reaoaciado, desde sua appsríçso, ao empr'ego

de qualquer outro tratamento. Emprc s-se a Injcrção no

começo de fluxo; as capsulas em lo os o¡ ouso¡ caro_
mcos mvetersdos, que rcsisiirào às preparaçóes do eo.

paga, culticbu o É? injecções com base metallica.

eposi o em arts, 15 rue Richslit

as (armas-iss de Portugal.. u' o um “a.

    

casa onde está a repartição das obras pu- |

I bhcas nesta cidade, a praça do Peixe, se l

  

ESPECTAOULO

THEATRI)

IOS

ARTISTAS AVlilllBltSI
Domingo, 3 de dezembro

Tendo chegado a esta cidade a com-

panhia dramatica portuensn, dá a sua pri-

mc-ira representação domingo 3 do corren-

tc, com o apparatmo drainu :acto em 3

actos e um quadro.

Grablel e Ltlshel

Tolllmaturgo

Vulgo

Santo Antonlo

Responsavei. - u. A. L. DE MESQUITA - '129p. do «Dietricto (Pluck-0.»
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