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'AVEIRO

*A portaria do minintcrio do roino de 23 do ¡

me¡ panado que (lctcrminn uma inspecção extra.

ordinaria lis eschol'ns publicas o particulares de

instrucção primaria, é nina das medidas mais

acertadas e que mais urgentemente se fazia espe-

Nil'.

Esto serviço oncarrogmlo até agora aos ad-

ministradores dos eonccllnw, ora tão inconvenien-

terneate feito, que, longe do dar aos connnissarios

dos estudar¡ eao governo uniu inlêa exacta do desem-

penho dos professoras, baralhava os bons com os

maus serviços, o entorpccia a acção que se pre-

cisa. para emprelwndcr uma reformaoue devia

ser das primeiras entre as mais urgentes.

Débnldc o governo tom procurado fomentar

h instrucçi'íopublica creandn cadeiras com mãos

largas. Eaton dor-acompanhadas de protecção on

coacção tem dado um resultado muito pouco satis-

fatorro.

A irregularidade com que os professores dos-

¡rmpenhsm on seus deveres é digna dc um estudo

Ininucioao que deve ser acompanhado de prompto

reinedio. N'uns é espontauea e reprehensircl

n'outrrmtorçada e deaeulpuvcl.

Nãobnsta só a instrucçi'lo littcruria para

ie ensinar com aproveitamento; é preciso tambem

elementos materiues do trabalho.

' sem uma casa espaçosa; sem livros bons

e uniformes; sem bons exemplares de caligraphia,

e muiths'outros' objectos de primeira necessidade

não'podeiadoptarme o ruethodo de ensino que a

practice. tem' mestrado produzir o melhor resul-

tado( -' i '

'7 Em:: eironmstancius tão desfavomvois como

dugrlçqdametlte se ' vêem por ahi as escholau,i l

lilo lia dedicação nem boa vontade, que não suc-

edmhioi; dos professores que debutam nas melho-

ru'idiaposiçõss, delrtro em pouco cacm em deslei-

xo, contaminantes pelos- peruiciosos examplos dos

outrem' '-

1.x n preciso pois ñacalinar as escholas, e estu-

dar minuciosa e detidumente as causas que en-

torpooem o seu' bom andamento. E' necessario

distinguir on bons dos maus prol'cswrcs, premiar¡-

do os primeiros para Os estimular , e castigando

os segundos para que não sirvam de funestos

enem los. -

outiamos que a inspecção ha do' produzir

optimo¡ resultados, se bem que muito era !para

desejar que as inspecções fossem annuaes e de

improviso.

. Entre as alterações que breve deve sofi'rer

a legislação que regula a instrncçilo publica é

preciso não esquecer dar aos commissurios dos .es-

tudos uma remuneração indiapensavel para que

sai-cumprir com a obrigação que lhes impõe

o srt. 162 do decreto de 20 de setembro de

1844. . i '

. Julguulo as inspecções ás escholas primarias

muito uteis, reeeamon que com tanta. prevenção

@dêem o .rosultado que se precisa, e desejam o

morno e os inspectores.

l
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n Publicâruos no logar competente urna cor.

respondmeia do sr. Jacintho Ignacio de Brito

ç somaram

;- 'PAE CAM ARADA

PCR

. muco ¡rm-au.

V Treo. 'por hi. S.

(Continuação do numero 215.)

üniD -;.

rniffí-o'Mililto senhora, confesso para vergonha mi-

au, lui nunca tinha firmado, nem tomado pon-

did. n"“ fulllava n15!“ se tentava. ponclio em

and¡ minha bôa e velha avó, onde eu passava

”fútil“, e no collegio de Juilly eu não saia min-

u'i'; Achei detestava! o charuto.; mas o ponche,

mwivmonte iissucsrado, pnreCcu-me uma agra-

dtvd'bobids.,Deixei apagar o charuto, mas den-

p'ljoi-'tiu'vessa o copo e senti que uma singular

excitação me atormentava o cerebro. Estes se-

Idln'rufmpe'sar das suas fantarronadas, não eram

!anormais espertos do que eu; a vasilha do pon-

o
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Rebello, om que s. s.“ debalde tenta attenuar as l agora terminadas as vermas não liga e hade no-

arguições que lhe tizomos com relação ii. coustru- cessarimnonte esbanjur-se com as primeiras chu-

cção da estrada de Aveiro a Eixo de que é con-

ductor.

Essas verdades, que escrevemos sem acri-

monia nem propor-rito de ferir algun¡ dos onipre-

gados das obras publicas neste (listra-to, para

quem lBlHUS todos as deferencias COIIIllâlll Vois COI“

vas.

Quanto ri. pedra britada é forçoso repetir

que não ha ponto nenhum em que se encontre

nas verdadeiras Condir-çõou.

Pode o ar. Brito impranor o dia om quo dian-

te de testemunhas (pior que lhe inostremos a. _ver-

ao convenicnciau publicas, hão de apparecer cada dude do que aswvormnos.

vez mais manifestou e ao alcance de todos.

Ê pois forçoso responder ao sr. Brito tantas

vezes quantas elle tivcr a indiscrição de voltar á.

imprensa obrigar nos u trai-.tar uma questão, que

por tantos titulos nos é desagradavel.

Não responderemos á primeira parte da cor-

respondencia do sr. Brito, em que se desculpa

com a opinião do sr. director; ternol-o em muito,

mas neste logur só respeitamos rasõcr bem fun-

dadas.,

Outrotanto internos com relação á. segunda,

na qual o sr. Brito faz a apotheoso dos seus ser~

viços como conduetor da estrada d'Eixo. Avaliar

os actos do empregado publico é do nmso dever,

investigar como elle os cumpre, pertence ao seu

superior, e nós não queremos invadir attribuicões

alheias.

O sr. Silverio certamenta ha de sabor se o

sr. Brito tem satisfeito ou não ao cumprinu-.nto

material dos seus deveres como conductor da es-

trada d'Eixo.

A reforma que se fez na valleta em frente

do muro do sr. dr. Joaquim Pedro não tem dea-

eulpa possivel. Se as obras publicas tem obriga-

ção do prevenir que as aguas inuudem as canas,

então peccaram, porqrw deviam calcular o decli-

vo e profundidade da valleta, e construil-a logo

bem; desmanchar uma. obra que lia pouco tinham

acabado de~fazer, importou uma dcspeza inutil,

e um descrédito para o couduetnr. _

No caso contrario ainda mais, porque favo-

receraui um individuo á. custa do cofre das obras

publicas e das convenienciau de todos os outros.

Veriticou-sc a posterior¡ a necessidade de re-

formar a valleta. E' boa l Pois o sr. Brito ignora'

que as necessidades nas obras publicas se veriti-

cam a priori?

Cremos que é para isso que servem os estu-

dos pmparatorios.

Reprovainos que se abonassem os aterros e

immediatarncnte se impedrasse sem o reorilque

conveniente, certos que daqui resultaria urna de-

sigualdade na superlice do empedrado. Não o en-

tendeu assim o sr. Brito e com ar pedagogico

veio confessar o erro todo senhor de si porque

_julgou dar-nos ,um quinau.

area é pour-o compressivel; mas é portan-

to alguma coisa; mas os aterros digital mduroza

feitos antes do inverno já est-?io compremidos; lo-

go é uma falta imperduavel impcdrur nos peritos

em que se lizeram abonos no terreno sem primei-

ro os compremir, porque nestes o empodrado ha.

de ceder e nos outros não, e por consequencia

darese o inconveniente que apontámos.

Tambem não é má. a razão que dá o sr.'Bri-

to do se terem vestido só meias berinas. Se a pe:

dra estorvava na estrada para que consentiu que

lá. a depositassem antes de aberta a caixa? O sr.

Brito não pode negar que o aterro com que são

a

che não estava ainda em meio, e olles já tinham

os olhos esgazeados e as faces em fogo. Bréhillet,w.

o audacioso, eutoou a Parisiense de Casimiro De-

lavigno. Este canto patriotico foi repetido êin cô-

ro por traz das nossos amigos, em quanto Tru-

meau cantava em voz alta a lamentaçiio do~'-Ju-

deu Errante. - Eu de mim tinhao ponche mais

terno que os outros, e cantarolava, com' ostolhos

erguidas ao ceu, a languidachaeura do oonscrito

que vae tornar a ver e choupanavmatcrna. Poze-

ram-nos na rua. v v

Nós tinhamos tomado o interior da diligen-

cia, e occupamol-o, depois de havermos tentado

escundulisar as pessoas, que se achavam no pa-

teo das carruagens.

Em quanto iamos pela cidade, estes senho«

res á competencia se chegavam ás pertin'holaa pa.-

ra vocil'erar apostrophesraos transeuntes. »Brébil-

let buscava por toda a parte o seu homem para

o apupar. Chegados que fomos ao campo, cada

um tractou de se recolher, e houve então confu-

año de linguas Ninguem escutava o seu visinho.

Todos fallavnmos, cada um do si mesmo, bem

entendido. Eu não eswpei a extrnvcgancia ge-

 

'l'arnbcm é laluo que as traidoraa pedras cir-

culares tenham Fillu escolhidas e rcbritadas. Tc-

mos visto os trabalhos qnasi todos os dias e nuu~

ca. tal rimos,

A denominação de calháo rolado não depen-

dc da forma nom da natureza da pi'(lt"l, mas nim

da sua procedencia; _pi vê pois o sr. Brito, que

applicando tal donoininaçño ;a pedras circula-

res, foi infeliz na licçño, porque calhaos rolados

são todas as pctlrus com que se. tem impedrado a

estrada d'Eixo, embora as suas formas variadas.

Por ultimo mula colhe a. desculpa de se tor

adinocstado o crnprniteiro d'euta estrada; se cllc

não cumpre o tem dcsprcuado as ndmoeutuçõcv,

era preciso tor procedido con\'enientementc, por

que o governo dospondeu o dinheiro e o publico

tem direito n gozar nqnclle melhoramento.

Voltarmnos ao aasumpto, analyxando as mo-

dificações do sr. Brito. ›

+-

Com a devida. venia trunncreVernos do Dia-

rio Mercantil o artigo que se segue:

Illclzell Ile marinha

. «O ru'. Mendes Leal não descança. E' para

louvar, _e muito, como elle se esforça por mostrar,

quo as ferias parlamentares não lhe são synoni-

mas de ocioa capuanos.

Temos, como conrem, goi-indo 'oa alegados

incluidos na sua paxta,um homem devotad .do co-

ração ao respeito pelo explendor das no. s pris-

tinas gloriua, e todo mnbevecido na ideia. le ver

desfraldadu com honra a banda-ira portugueza

n”:rqirelles mares, omlo em tempos passados era

ella emblema de poderio.

Pelas partes da Africa, da Azia, da America

'se viram vogando as naun portuguezas, pejadas

de tropheus e ofi'erendaa reaes, enlourndas pelos

symbolos de tantas victorias, commandadas por

homens que a historia tornou immortacs, e que a

poesia elevou é plana de heroes.

E' a pagina gloriosa do nosso pasaado. E' a

palma, que temor-l a reverdecer com o nmso per-

sevcrante empenho em recebermos fecundo o in-

fluxo da moderna civilinaçi'io. Com esse amuleto

sobre o peito, haveremos inabulavei fé nos pl|3105

a dar avante.

Se não podemos, como a França ou a Grit~

;Bretanha enviar para os dois mundos esquadras

i'urmidaveis, verdadeiras lbrtrdezas ambulantes, ao

menorr vamos podendo fazer surgir nos portos do

nosso cornmercio vnsosde guerra, que sito como

salvaguarda de nossos compatriotas e de nossas

mercadorias.

Como homenagem aos nossos homens pres-

tantes, vão sobre esses vasoa gravados ou em re-
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levo os nomes, que são numa ufania, ou que iii-:r-

"Hill ("Il "08808 ummes 15|" Ulll'llcterel "IH'ÚUQ.

A par de Sai. da Bandeira, esse velho genr-

ral que votou as sua» ultimas lucubraçõcl ao w-

tudo do nltramar; a par de Palmollu, o nom-'u

grande diplonmta, do Terceira., o vencedor dc

ccm batalhas, podcl'iio ir, rcsplundcocntcs de rc~

nome, linrtlmlumull Dios, D. João I, l'edl'o Nu-

nr-s, Joi'to de Castro, Alfonso dc Albuquerque, ro

cordar mcmoraveiu feitos, achar os vestígios ¡Ir

deluveis dos portugnezen de outras eras os prirnei<

ro* lln valor, na rir-tudo, na ousadia, e na genti-

lczu cavalheirosa de idade tão de ouro.

Quando nos vamos habilitando para nos dci'-

I'ulnarmos pc-lo mundo a proteger com a Nossa

bandeira contcrraneos, que a fortuna tem levado

a longos terras; éxpre llt'OÍle naturalmente com

as proporções da ('chuibilitiullu o pensamento

illustrado do sr. Mendes Leal - um museu do

marinha.-

Não é só o que a inctropule póde recolher,

que em tal estabelecimento sc deve archivar. As

nossas colonias, nito só as actuans, mas arulellaa

ue o roubo ou a doação nos ulienuu, estilo aín-

da cheias de reli uius preciosas, que convém en-

thcsourur dentro (dos muros da capital, como genr-

nuts da nosna passada nnignilicencia, como esti-

mulou do nono progresso futuro.

As nações mais japonesas cm suas relações

com os outros povos vño perdendo o seu brutal

orgulho, e niio muito longo vira'. a época, em que

corn todas se possam lirmar contractos de com-

mercio recíproco. a

São passos para o enriquecimento d'uui m0-

seu do marinha, quo, corno o nosso, precisa, pa-

ra completar a collecçño, demandar ¡au-correr

paises, que até agora tem permanecido rodados

ti. vista das nações cultos.

E se a pessoa do collcccionudor, do director

de todos os trabalhos, vale tudo para o pleno suc-

ccsso d'estu emproza, não hn. sertão encamios

para a escolha, que com tão exculleuto dedo foi

o ministro da marinha.

O sr. Joaquim Pedro Celestino Soares, di-

rector da escola naval, author dos l'blhetim Ma.-

rítimoa e Epopon'rt Naval, é um dignisuimo orna-

menta da uiarinhu portuguesa, eugrandecido tan-

to por dotes intellectuaea, como por serviços mi-

litarei.

N'um .homem assim conhecido prevê se já,

como a iniciativa do sr. Mendes Leal cairá ben¡

nas nn'los do sr. Celestino Soares, ie o gosto, com

que elle cuidará de pôr em realidade o qu'e o lili-

nistro chama archives de gloriosa: relíquias.

Nas lides do mar se formam esses Vurões

fortes, que, quando inspirados pelo patriotismo,

encanecom consagrando do intimo do peito ao

seu puiz natal todos os seus derradeira¡ annos.

A esses o galardão e os testimunbos de res-

peito, encarregando os de miusilo honrosa, que es-

tejam de harmonia com a sua longa carreira.

Escolhcl-os é preparara cupula ao edilicio,

de que se assentar-am os fundamentos. Assim foz

o sr. Mendes Leal; rissim grangeou amis um Ino.

tiro de louvor da opinião publica.

Soccedam os bons Mlspicios, sob os quites

se decretou o museu de marinha.:

 

ral; mas, obedecendo r. minha natureza elegiaca,

em quanto que Marenil desvariava scismando om

sua prima, Traineau na sua ju'menta, Riancourt

no Guia -Biclmrd, e Brébillet em suas futuras

rapaziadas, eu declmnava muito de mansinho ao

meu canto, o poema um pouco confuso do meu

amor tilial. o - -

Penava-me- a cabeça, os olhos humedeciam-

se-me de lagrimas, cuja_ tonto estava' cer-tinsima-

mento no fundo da vasilha do ponche ; eu não

queria mofar *do mais caro e do mais sagrado de

nossos sentimentos, ainda que fosse mofando de

mim mesmo; mas éde certo que a minha guitar-

ra estava subida a um !tom de extl'avagante sem-

saboria. Eu teria causado tedio a minha propria

mile, se ella me tivesse ouvido .gorgear sirnilhau-

tes mciguices. Felizmente, o murnnlrio adocioado

da minha musa perdia-se no barulho'. Pouco a.

poucoperdi a coasciencia da minha propria em-

pirese, ao mesmo' tempotu os meus companhei-

ros se bidurcavam com menos valentia em seus

respectivos cavallinhos. A ulgazarra diminuiu gra-

duavelmente para dar por tim logar a um silen-

cio profundo. Dormimos todos como cantinhos;

*Acordar-am nos em nobreza-Ita no pateo das

carruagens Lalitto e Caillard. Era noute. Depois

de feitas procipitadaments as despedidas, Brébil-

let prometeu-nos 'que veriamos nas gazetus as

suas partidas, e nepariimo-nos. Pensava-me pouco

a bagagem ;tomei uma carruagem, e de¡ ao co-

oheiro o endereço de meus paus, rua d'Anjou-

Saint-Honoré.

v Não sei porque se apotlerava de mim a tris-

teza, ao avininhaimse aquella born' tão ardente-

mente desejada, enrnue eu ia lançar-me nos bl'a›

ços de minha mãe. Talvez isto nlto fosso mais do

que a fadiga moral e o incommmlo plii-ico. que

seguem o primeiro excesso, porque os tres copos

de ponolie, que eu'engotara, eram para mim um

excesso,em toda a força d'esta expressao. Eu sei,

minha senhora, que v. ex.“ accredita nos meus

presaentimentoa. ' - I

Parou a minha camragem ahi por maio da

rua d'Anjou, sobre cujo pavimento nenhuma loja

projecta suas alegres claridade', diante d'um fron-

tespioio quadrangular, estreito -e alto, construido

ao ostylo do reinado de Luiz XIV. '

(Confiram.)



  

 

  

   

    

   

 

   

     

  
  

   

  

Na qualidade dc

amigos rcdactoics, n?

(pie/possa interessar a

Uomtudo a politi

as grandes povoações,

por causa dos innume'

glomeram, trabalhando sempre uh lave mc.) .,

uns ngm-md',si'ipbnssola, outros .ao lcmo da nau

do estado, dia?,th'resorrarem do sossobramento,

que sera inevitaê'veli: 'como (ignoram os mais fumo~

sosjinunceiros'i¡diliiedonho cutaclismo das cifras;-

nño nos occupart't a peunu em quanto estivermos

no concelho d'Agueda, e cm quanto nos não vir-

mos ~ 'is-iiiitíidos” nos seus impm'wrutavois mys-

r ' ~
terei, *por
del-iuir. “ i .

-Caractetisavamos d'um modo muitoditi'cren-

W,erõramos ' ' de'et' ,

ior( ue hn'e é o ioruete de uantas ambições ha

jiotivlsjoÍ¡&it'hrcl e' mysterioso

para dorribar gabinetes, senão perfeitos, ao me-

¡WmW-pdomwm

de _bem servirem a republica.

À' Discado, ema..., que a nossa politica é o

constantepelejar pelo grande e respeitavelparti-

do, que noicoucelho d'Agucdu se' uoiu,-c lo im-

por. o-dovev sagrado de fazer rcsuseitar usirmdm

nidades deitados os seus habitantes, !que por nmi~

to soil'remur as _torturas de um despotismo sem

igual; não temos nada nuiis a,er~pcciticar.'

' Orar. Joao Ribeiro vao continuando n gran-

des passos no siuuoso atalho das suas promdtadw

ras esperanças, não poupando a nenhumdos seus

iuleptos algum meio, seja qual for. n sua proce›

  

t gdial'he:tmiliiltidé' dito a sabemos

;'r _

dencia, para so atting-ir ow tim.

Antolhnva-semoa quo, uma voz apendo do

poder, se estancaria logo a tonto da imnioralida-

de, que vedeou em todo o concelho, mas engarra-

VKMMHM¡

' ›' Ellttívoiinda corre solli'iw-.hnente, e d'ellu a

extensao, !it extorsão-os vexamos, _dos vexamea a

oppressíto,›e-tla oppressão' as tcrgivcrsaçõcs incu-

tidus. _

Vamos às' provas :

No lugar 'diAdoul'a-reiros tem um delegado

das !um vturpczas, que as exerce inexoravolmew

tosobr'e "todos os quo são iniloxiveis da oxigen-

cius 'do seu amo. E' um tal Francisco Gallinhn,

juiz eleito drift-estima , que'- tem imaginado toda

a--easnuzde presigtmgas para atormentar o profes-

sor d'Adoslen-eiros do modo, que teria sido vi›

etiina da. sua ferocidado e dasns sucia, se não

tossem *as protceçõos do rcgedor da fregaezia do

Prestlmo, e a tatutclla, .com quo anda sempre mu-

nido palm evitar as eventualidndos, que de pro-

posito o, miscruvel e guerrilheiro Gallinhawocra-

stone; › -

No dia l.° de junho evadiu sc d'ama espera,

por milagre, que llrevfez, o honrado professor.

l No dia Õ do mesmo *mea armou-live outra ei-

lada, em que perderia necessariamentea vida, se

lhê não ucodisse o regedmn _ . A

No ;lia 12 do cer-rente ii. uma hora introdu-

munidos por baixo da porta da sua habitação

um facalhito de pau (incumprimento de meio me-

tro, o sal envolvido em estopa, disparando contra

a/porta dois tiras, 'com os quim ella licou (nava-

daide chmnho. , ,. ,.

E' terrivel o façaulmdo' Gallinha á. traição,

e ,moh .torre, guandodá expansão ás suas' fnrias,

atrassçmpre decobardia, do que o. 'sonhado leão_

da Nmnidiu, e o tigre de Benguella. .. '

A .Tonho. colhido_ minucioso; informes_ _sobre o

comportamento dqrcferido professor, e todos _são

ccherentas em cairier rque elle. é um cidadão

partition, honesto,_respeitador das nltctoridades, e

tiel observador _das_ leis; que desenvolve, alem

disso., a caridade e phi_lant_ropia,_ com os omissos

oyypjrigues' proventos do seu emprego,_¡un-a com

oliridigcnte, 3 e que, omlim, se presta _asorrir o

rico, ' ando elle precisa d'elle. __ .

' g' _vista (Visto, que culpubilidadc tera aqueb

le bout homem , para o querer assasdnar oinfa-

me r(Salglliiiliai' Quentin ii'o saber? Lá'vae.

:'Ô'prcfessor d'Adosforreii-os ahjm'ou logo no

principio da actual* administração 'o _chefe 'do fac-

oiosimiro humoral Ae- prepctentvs, 'adherindo ao 1 para

tido -àlt › honra e da justiça: Eis os seus crimes.

E' por isso quo-elle'soñire.” v 1 - i "

- . ;0 sr. João ,Ribeirao a sua gente süolscmpre

assim. ' . - -. . v - ~

Quando a immoralidade ainda assim cam-

rumou» aos¡me

tidoto poderoso d'um grande e respeitavcl partido,

que «coutamuitosz e honrados membros em, todas.

as parecidas do concelho, quão-grande srsolla

¡n.telpo. eis que era posts em_ desenvolvimento

'alocação earth, latente e continuo d'un¡ homem,

que era o rogulo'doeouoclho?! V ' .

Daí »evaporação dos tempos d'entüo com os,

tempoe'de hoje mileprelieodc quanto tem Inslho-

rado o concelho! O seu estado, npeza'l'- dos: 'ex/ces#

sestlasrniiseuvsia, s“msgnitics; ,e ha tie-ser mui-

to melhor, ,quando »o desengano das silas nullindar,

Julian. ¡bl! oultim !igual da sua queda. - i ;

ê. EQ estado ,dos .vinhedos na. Baúrrmla não é:

ao ,Imagino com emde@paralmacçidítlm tem

leitp muitos estragos, Haasitiosmadmfszvipom

um , apoie» ha outrcs,~oude não imom unico co-

ol» mmmAl'squellm horrivel. ¡Mlostis-.~

› Ãh-:olivmÍ semanaito viçoses¡ e apresen-

tam uma perspe'ctiva magnitica, todavia em

gmw lu¡- antito police~ frncto. .. - - i

¡Norcnnmllm-.d'rlgmdq tanto os olivsss, so-s

um _omin : ft'ootilicarsm. mitikrom partes.;

pci-que em mm'asrteimaram em presistir'na sua

mstumada esterilidudo. Mas o estado geral dos

vinhedos é satisfatorio.

w
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l, Ina declaradaprrfara .Vossa Magestade ver..-

con I“ 'c

des e chêr do V mga, segundo o que me dizem,

tem devorado as videiras todos.

Que teem agora que dizer ;is minas?! _Misc-

raveis rotinas! l'l' í 'l ' "l V '

Concelho d'Agueda, 23 dc julho de 1863.

SI**

_nau-W..

;a .PABÍTEOFHC'IAL

¡Hunter-go negociar animando,

Secretaría diestodo
. -ca-_s ›-_ , , V~ o sr. ...-5.3-

O_ 1.' Repartição

DOM LUIZ, por graça de Deus, Rei de

Portugal e dos Algarves, etc. Fazemos saber a

todos os 'nossos subditos que as rôrtes geracs (le-

cretaram e nós queremos a lei seguinte:

'Artigo 1.° O direito de 75 réis pol' kilo-

gramma, a que está sujeita a 'carne de vacca sec-

ca com oii sem nenhum sal, tica reduzido a 20

réis por igual peso, incluindo a dospuchada ¡mra

consumo de Lisboa. -v

Art. 2. Os direitos estab'eleeidos na pauta

geral das alfinule'gas para* o peixe fresco de agua

doco ou do mar ficam reduzidos il. taxa Iuriforme

de 6 ›or cento ud valorem.

?lit- 3. O'direitode 301'éis por kilogram-

ma, que a referida pauta estabelece no papel de

impressão de qualquer côr, tica reduzido a 15

rêis pelo mesmo peso. .

'_ Art. 4. E' elevado a l por cento ad cula-

rem o direito 'de saida. de meio por cento, a que

estão sujeitos os desperdícim, retalhos e raspas de

Couros epcllcs.

Art. õ. E' lixado ao oleo de petrolin *o di-

reito de entrada do'420 réis por kilogrmnma.

Att. 6. Sl'to approvadns as reducções e isen-

ção de direitos constantes da tabella anuexa á

presente_ lei.

Art. 7.' Fica revogada a legislação em con-

traria,

Mandâzmos portanto a todas as auctoridades,

a quem o conhecimento e execução da. referida

loi pertencer, que a' cumpram e guardem e fa-

çam cumprir e 'guardar tão inteiramente como_

n'ella se contém.

0 ministro e' secretario d'estado dos nego

cios da fazenda a faça imprimir, publicar e cor-

rer. Dada no paço do Mafra, aos ll dejulho de

1863. = EL REI (com rubrica e guarda).==Joa.

quim .Thomaz Lobo d'Avilu. =z .bigar do sêilo

grande das armas reacs.

"Carta de leit'pela qual Vossa Magentade, ten-

do san ' ionado o decreto das côrtes geraes de 27

de jung: ultimo, que tixa o direito de importa-

ção do oleo de petroline, e estabelece as altera-

ções e isenção de direitos, que designa, pela im~

portação ou'expurtação de varios artigos da' pau-

ta geral das alfandegas; manda cumprir e guar-

dar o incmnordecreto como n'eile se contém, pela

forma retrô declarada. == Para, Vossa Magestade

ver. 2= Pedro Aiionso de' Figueiredo a fez.

(Segue-sc a tabella.) _

(Díarioude Lisboa de 14 de julho.)

 

Mlnlsle'rlo dos negocios_ eceleslastlg

em c de justica.

Direcção geral das negocios de justl'ça

_ 1.' Repartição

DOM LUIZ, por graça de Deus, Rei de

Portugal e dos Algarves, etc. Fazemos saber a

todos os nossos subxlitOs que as côrtes gentes de»

cretnrani e nós queremos a lei seguinte:

Artigo Vl. E'esmbelecido o. ordenado an-

nual de 2005000 _réis a. cada um dos escrivães

dos districtos criminnes das comarcas de Lisbon

Wow_..w.m vw ..i , v. . _

Art. 2. E' estabelecido o ordenado de 80,3

réis,'talnbcm ,aonlmenpa 'cada um dos. otiiciaes

dediligencias, que servirem nos mesmos distri-

ctos. ' .

Art. 3. Fica revogada toda. .a legislação

em contrario. . ' - . . , . ..

Muadâmos portanto a todas as auctoridades,

a quem o conhecimento e execução da'rcferida

lei, pertencer, que a munprum e guardam o irçam

cumprir e guardar tão: inteiramente como n'ello

se contém. a ;.i' - 5 a .

O ministro e semein d'estmlo das negocios

ecclesiutioos e de justiça à. faça imprimir, publiq

car e correr.: Dada no paço, aos Clã de julhorde

1863.=EL REI.(ccm rubrica e guarda):- Gas-

par Pereira da Silva. - x

Uai-ta de leijpsla qual Vossa Magestade, ten-

do sanccionado o decreto das cartes genes de 23

de junho proximo paeterito, que estabelece os or-

denados dos escrivães A dos distrietos criminosa

das comarcas de .Lisboa o.;Porto, e dos oñiciaes

de diligeneiasquo servirem: nos mesmos distri-

ctos; o manda. cumprir b guardar na fôrma aei-

Pedreltínnuel da Silveira Almendro ,a fez.
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duziduás 'its o ras que t Il' o na estrzua'il'Aren'o

a Agueda, não posso deixar de'vir dizer algumas

palavras a tal respeito para que o publico, que

cu respeito, e com quem ;delicia tenho tido a

melhor cahidu, me não j«lg-uekleslívoruvelmonte.

Chama-se u°aquelle artigo a attonçño do ill.um

sr. director das obras publicas¡ do districto para

estas obras; creio que não seria com intenção de

Àoll'end'cr, porque na realidade esse reclamo não

* é“ mais do que dizer-lhe que cumpra'o seu (lover,

':o~-todo o-distviofo sabe se elle desvia a sua atten-

-wm --->~-- mr----=----- WW '- ~ --""'~

Nesse emprego d'attençiio tem tido grande

guihhãfiüàolim que Jirijo¡ e'tallcz o maior po- l

la proximidade d'Aveiro.

 

' ordommdireclor, ou por visita

. r

foi por mim dirigido

« _ elocidade com que se

do eu tudo o que tia

or me não tornar fas«

' ia sido em demasia.

r empreitada nos lun-

a Milo passou uma sc-

. o tcnlm advertido, ad-

moestado, incitado (já por mcio dos meus empre-

gados, já. por oliicios de que conservo copia) 0

empreiteiro a desinvolvcr o trabalho, c se elle o

não tem 'feito convenientemente niio é minho u~

Culpa.

Uma coisa porem ni'to posso deixar de notar

a este respeito,e é, ter vindo amccus'açito e a dia'-

tribe exactmnmate quando havia um: “13659 sua o

trabalho tinha tomado notarial-desinvolvjmento, l.

Estas não as explicações que um emprega-

do, a

do pelos seus chefes, em 16 annos de variados

serviços, pelo caetano .ex ptóhjthale$Mga ter

necessidade de dar ao publico, a quem tem sor-

v-..mlkmaiswd'isso-o- articulista parmignorar l-V-Ítlo .00m dedicação re ::milan vezes¡W

que o sr. director é informado mensalmente do

estudo das obras, e que de tudo o que se faz se

lhe da parte, e os empregados como eu, que não

se tiara nem no sua pouca sciencin, nem na sua

fraca intelligeucia constantemente o apoquentd

mos com perguntas e propostas, para marchar-

mos mais segurou, e posso añisnçar que até hoje

ainda s. s.“ não reprovou nada do que eu tiz.

Agora. mesmo, depois que appareceu o arti-

go, que me puz_ a penna na mao, 'veio s. s.“ exa-

minar tudo miodamente (apesar d'aqui ter vindo

ainda não havia mea) e desse exame voltou con-

vencido de que e trabalho ia bem leito.

Podéra correr-me .por aqui, pois bastava o

_julgamento do meu chefe para minha satisiiiçito,

!nos quero ainda dizer duas palavras sobre as ar-

guições que se me lhzem..

a . Primeiramente direi que niio sei como pos-

sa haver desleixo e incuria, em quem se vê obri.

gado a dirigir Os trabalhos d'uma secção d'estra-

da, talvez u mais extensa que hoje ha no distri-

cto, servindo de engenheiro, e eomluctor em 8

lcnços que se estendem por perto de onze kilome-

tros, e até. às vezes de apontador; sendo um dos

lanços de importancia tito reconhecida, e' que coni-

prehendo nem mais, nem \lucnos que a reconstru-

cçño da p0nte da Rata e sua_ avenida, executada

por administração, e que me foi coniindo, quando

já. dez mezes de tirocinio, podiam ter deixado ver

a minha boa ou mit direcção. Ainda quando qui-

zease descurar dos trabalhos a meu cargo, basta.

va a extensão o variedade d'elles, para não me

dar tempo a isso, e as localidades onde os-cum.

pro e tenho culnprido, podem ser testemunhas, se

_1a frios, sol, ou chuvas, que me enibarucem, ou

impeçam d'ir cumprir o meu dever.

a Em segundo logar direi, que as partes da

estrada vão todos com as dimensões que as re-

gras lhes mandam dar, e_que se em Eixo se vê

uma Valeta um pouco mais profunda, é por que

assim foi necessario rel'ormala para desviar as

aguas pluviaea do dentro da casa do revd.° padre

João Saldanha, que por se achar inferior á estra-

da que' alii passa em aterro, era inundada Iual

cabia uma chuva mais forte; c foi só depois de

muitas reclamações d'aquelle sr., e de se ter vo-

rilicado a necessidade da obra, que ella assim se

fee.

Os aterros á ultima, hor_a, de que fulla o nr-

ticulista, sito um engano dos seus olhos tilo zelo'

sos. O que se tem feito, é abonar algum ponto,

Onde ,as aguas ou os earroa tinham esbaniado al-

guns aterros, em geral Inu¡ pouco altos, o que

quasi sempre' se friz com boa arôa, que, (apesar

do articulista o 'não julgar) é -o melhor aterro, e

aquelle que menos cede, por ser pouco compres-

sivel. ›

'As herman nos aterros d'arên não sendo re<

vestidas d'ums grossa camada .de terra vegetal,

exacta-mente. paramoior belléba_ e solidez dir-obra,

o' se em .alguma parte não tem ainda n largura

competente, é «por que havendo necessidade de

empregar a pedra, depositada; sobre a estrada, se

revestiu só meia bernm, para logo que a poe

di'a'estivesse empregada, se voltar atras a com-

pletar aquclle serviço. - '

Quanto á_pcdra irritada posso adianç'nr que

ou se engana o-nrt'wulista, olr se engana 'o~sr.

director, eu e todos oa meus empregados. A pe-

dra que se acha. lançada nn. caixa, e que se con-

ma-wistda'vdoscoberts para'maior prova,tem sido

examinada por um, por dois apontadores em di-

versas ocasiões¡ e por 'outro' empregado; que a

minha vista me enganasse, vá, por que não é das

mais apuradas, mas que seongauassem mais 3

cinpregados, um dos quase rue-chegou o al'ñrmar,

que'servindo ha 7 anuos, ainda a não viu empre-

gar tão bem britada, é o que me'pm'ece incrivel.

Coloco articulista julgo que sabe, a pedra é apa-

nhth em pinhees; ou essa-rude. em cascaiheiras,

évtcda irritada, :nas azíinpevteiçiio que Muigurd-a

todos os obras. da mão do homem, faz com que

de @nando em quando appareça-. um traidor ea.

lluio rohido (oneio que são as pedras circulares

do articulista) de pequenas dimensões, mas que

apesar disso ao deitar á caixa, ou depois (na aca-

so escapou á vista dos empregados, que constou.

temente tem assistido ao empedrnmento) ó logo

lançado fóm e rebritado.

Estas não as verdades paras, quo qualquer

pôde v'eriñcar. a

O que posso dizer, sem receio de ser des-

mentido, 6 !que a trabalho que se acha concluido,

está feito com toda a perfeição, a qual tem sido

notada pelo¡ enipregados desta direcção, juizes

muito competentes, e que quusi todos aqui tem

O

rease. Dou-as com toda a moderação,porque acho

que assim se devo fallar neste tribunal da im-

prensa, onde por vozes tenho sacrilicado, sem

imitar nunca a desurbanulnde e pouca considera-

ção com que infelizmente se vênm tão repetidas

vozes ¡nanchadas as columuus d'ulgunu jornaes, e

d'alguns que (lcvermn sempre seguir a. nobreza

dos traços de seus fundadores.

chcito as expressões equívocos, que estou

convencido foram eiuprcgadas sem pensar; pelo

menos o mou optimismo, ou a minha bon fé as-

sim mo fazem tlUl'thltttT;-' mas se o publico pre-

cisnsse do mais explicações, estou prrsuudido que

todos os empregados da dirccçiio das obras (leste

districto, e que ti'io hom nome tem sabido adqui-

rir,_ni'io devidariam assollar aquillo que se atre-

ve a dizer neste logar o ultimo d'entre ellos,

Não quero enfudur mais o publico, e pedin-

do desculpa pela extensão destas linhas, tenho

a honra de ser ' A

De v. etc.

Jacintho Ignacio de Brito Rebello.

  

.,Sr. redutor.

Paiva 24 do julho > .

de 1863.

Hi-r'icmphou a verdade ea justiça.

Esse apparato bcllico, que as trovas e o er.-

l'O puzornm em ll“)Vllllellto' para “Inngñr I 'eÍ'

dade, e collocar, a mentira no solic da justiça;

para fazerem valer a cm'rupçito e a falsilicaçiio

em prejuizo do infeliz Manual José Carinha, e

quem esses corruptos litlsiticaulm-es tem chupada

o suor e o sarngue, o ex escrivão Camelia, e juiz

ordinario Corrêa e seus acollitos, não fez Incas¡

na reetidño e justiça doa-exnr.” juizes dovTribu-

nal da Relação do Porto, de que se cmnpõe' a¡ se»

ganda secção.

Os barcos couraçados, os prujcctis forjado¡

em ambas as citsas do parlamento, os tartan¡

que so abalaram de Paiva ein 12 do corrente pu-

ra com sua logica satan-icu sophismarem e dali'

guru-mn os factos, de nada valei'mn! Tarde ou

cedo triumpha a verdade, que como iilha de l)in

apparece radioza, rasgando a máscara á filha de

Sntauaz. a

Esses homens, que ,se tem por honestos,

mas que a bandeiras despregmlas defendem tuas,

e outros identieos criminosos, fazendo sociedade

dia. e Route com ellen, que conceito podem mere-

cer nu opinião publica, e no juizo dos homens

sensatos e rectos ?. . . . . v

Córuc de vergonha protectores do crime;

cobrí o-rmto, cs á que tendes ainda um vislum-

bre de pejo'! ! I - . :

O desprotegido Manoel José sem empmbos

nem promoções e sem apparatms belliccs semen;

o Tribunal da Relação, denogunvlo provimento aq

aggravo interposto pelos criminosos Corrêa e 01h

medio, comlirmou o despacho de pronuncia, que

ticou rsctilieada, como consta do respective ac-

eordño de 15 do corrente; aggravo que com

tanta nudaeia haviam tentado esses falsiiicmlorss,

tirmados unicamente, em que as suas promoções

podiam fazer vergar a vara da justiça na ml'io

de juizes, cujas 'tugas estilo puras de manchas!

Illudiram-se; caiu o sophismu, e triamphu a

verdade, e mais tarde se desengsnuri'to mguelles¡

que ainda commrmícam com esses, que tem de ir

no ultrmnar expiav'séus crinmr'dwnàaarm

dade a devida reparação, e para exemplo de todo

o empregado,e de todos os irmaos tentarem

audaciosos servirem-sede meihsii'to"pouco hones-

tos para esbulharem o seu silnilhants do que jus-

tamente lhe pertencc._ _

E' de espsmr, queo mesmo fes'ultado terá

o aggravo interposto polo criminoso escrivão in-

terino da fazenda neste concelho, e prezo nas

cndêas de Paiva, Silverio Augusto Pereira Car-

dozo, nao só pelas prevnricações, que constam do

processo, mas por muitas outras, que ainda tem

de appnrecer, que põem em alto relevo este es-

folador sanguesuga, intrlgnistn, pen-seguidor, que

tem neeesmriamente de ir até às costs. d'Africa

acompanhar os seus amigos Corrêa, Cornelio, Vin

rella, e companhia: empregados Jem, info', tem

os povos em continua. deseonñahçn, promovem

por suas tralicancias e' rapinas a. alteração do soe

câgopcblieo, e detieuitam a cobrança dos ¡impon-

tcs, fazendo a distribuiçao d'mtss como lisas .optam

sempre eu¡ alto proveito das sms -algibu'mç eo»

mo o havemos do fazer conhecer, e à expaícaciç

amplamente o tem demonstrado. ' ' = I -

Já é velho neste concelho o m'chsdca lauro

pius,~que devc para sempre ser desfeito; 6 tente

\.  
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pb aceite concelho-;common o beneficio' da 19%

&Mão-Mía cada um 9;aueiastameatvslimsuerte¡

ec; castiglwpi-.so os criminosos _' m todopijgpr

da lei,lpor 'que vêmop; em tpd s _as rçpartwçiua_

plibli'cds dente donülhddálbiiíchdõb's* e 'argumento-

rea. ;num nos «na 'acreditmeiaaqimdv ao

altb (Venta tribuna' daútsgmos, nula noiailm'íbísa

tração, .do _ .catia-.lho ;mágoammmos .dooun'iena

top, 'parwsohsah raliiíwnnmbladpwmãFatorama, ,e

ng eaiiati 'anctori ad'é ie storage a( case deixavam

corróuíper'pór mimlpbrjdoda quantia; que' um

fait Mklinario'of'íunr sen. (meridia, hilailikeaiiiiú'diid

autos com prejuitm dcj terceira do cêron plo nm

mumdçnéia, om? benolloio_,(lo;jni_q (lar-id presos),

ç , @Quental juiz ordinaria, Varella :alho e, tão

bálil 'ae ' tnrlia facilitado o roubo ,dos autos do'

Mbn'iel'i oizieii ' ara tabtrã .ir-"ar Secas do prioces-

ao tdiaahaà :em sobretlittñ Oil-rca' e Cornélio,

@Mllmmsullulle jd'm Varella- lilhn; - “ I

.'i !admira 'Wire “alma ;a »Medida- commámas

(iranianos, queãñaa pobres, que orhãlrõcs, que

nrimiidbs de 'ti'ahuco assaltam 'na entra a os vian-

ãilliteqi- Anshn'ê'spemaioá aromas-.1 " í

' 'Na nude 'de/26 para 2l'dc_›"cn'rrente,-dois

Criminosos mio.“ aêhuram presos 'na .enxoui'a Ida

eadõa d'esto Orwell», lizeram por antiga“ ;rar

des-da ianella :wpn almrtura poi-,onde oração;

àahira'mí ha'mnito tempo, que se fal avbpu li

', tendo

Mimi' 'sido aviwul'o oientllo atlniinistrad'or interino

Mçte Barreira; masa¡ anctnrhhutes,tquu bem

rmhçaiam um .penawtmth 'frmiiengtavanb a”

'Eragon _,o ponte, que eram ;mudos-para leva_-

i Íll a ie ilo'b ¡iro'octatlo arrombapientu, querem

:éilítnli " soin ' itlirh'aiu -:p|'01~lziliiu§l(›, nYlO 'ddra'm

#littlidiíimpmnm- rim-idende e' *dopoiaitjuoo

Mione!.mólizml,'limu1niii de *bocea aberta olham

do uns para oà outms,,.e ngm deramjf ordem al-

'. ,3. ue 03, ”ea los, ,llgltl,\'(l&,_p§ u pro-

gyslwlâiiido guia] dliilloslljioinouMilo' xiitsslilgninto

illMWda'Ídgsiiim" iôig'úaziii dc Plid'ol'idbf, 'liniitaii'v

(lo-Ben levantar o auto de corpo dc'delib't'o-ile

fúlhhíhanentnp sem' ¡adquiriu-cm ¡tastmhnnhas

Acerca dos cyqâipcspo mania, quo 'por bem¡ co-

!thecidocmçomo :amigoys'c :dilluploa ,das auctorida~ a

des heroi-'abortar niio lhes 'fazia conta imlag:u',por

gua um 'd'elles logo no dia 2] de lnanhii Re apro-

sent(›ifnõ tribunal a confm'onclal' com as :motori-

dades, a a ' ' '(nigpgiiêi, / 'nr Ímrgf'

i
$931

e fuga
o A

Sil l e¡

alem (là í'c cozid'i'uvaruni, oijuiz ordi-

naria Varella, o administrador do concelho, os

I c e se «choram ¡qggdadanu-nto, o com ,to-

rdii'dâiho'sigallõega'do, \tribunaes onde sis

_ai 3:86 «Td altll. mail.? onde sçírçi-,obe

toda a casta de gente, 6 a toda'h'bru du' acute g in-

do, os presos parte das pontes dormir a suas cu-

035,¡por onde' Mep_ apropOs primeiros

ii”..'lil i'd'areiuil providencias; os segundos. por
. ¡llll:.l~

Ê'iippowmgnte 'mama :lamentar o ari-umha-

illí” 'Mil , liga :baixar d'clles, o_ não ' (leram

;the 93H95, iiilbÂgwluzeram, ou! _oito lestavam

P53' '333?' .ri.ii 't mr .3;. ' :r .

paramos com anula o novo administrador

do concelho, .com esperanças que melhorarrl esto

de'coipae., ._ . _' A ›

__ ?'Fiçamoàlaqni, 'e (liromoo'do muitomle ha a

wie'púds'cucncial e song' ' '
15."” .'"

;O 4

Y' etc' i::1; l V _ Ifonotti.

[PQWW

_L ê. EXTERIOR

_apps jornaes do correio do lioutem copiamos

o ”guiam z,

Vienna 24- ,quimiqu russo não rc-

gressará. a Vienna.. '

O gabinete (le S. Petersburgo esta doscnn-

tente of_ l da piu ' 'ru i".r o estõcs fei-

...maoao Wa
I 'Trieste'24._Grande tranquilidade em Atho-

np 17: governo nacional declaroq pm-

_i 0 ?Nildo real l'eset'Sjaiulo os

agitos, deter-,cerra- ' ' ' , .

o ama-duque,AD», a "movia di A ri da
É “$333#gregal &gás; recia encarre-

wwk 1335.9, secreta“ ,I _Í q
. usual“"-

,amincmm se'tambgm alga-mas derrotas,ng

inc“mttpacm differentea pontos.

wtgxbwm A ale' Lealzncas'apochu'ou-sc da. ci.

«dade lia. O povo imiton-o.r

_71, ,, ,aTrq ¡rigor-s. aahiu immodiatamonte

Máarmnas está tranquilla. «

._ Lnaiborg 24, -O general ,Wisochy foi preso

por ter counuau(lado,çc ,r nd.” dizem, um desta-

«mento do insurgentes; luis' algumas prisões ao

para

' fuerain. Os russos excitam o poro.._

Poseu 24.-Mouravieíl' contiscou os bens de

_todol os colo¡ s aunpnte , ou u eitpg.

Break” . de Kilirdi

ll.- 5'3'** "ln :umTacnanounki l tpt'o pàr t

w, _ '_ aires 4,-É hostil .a opinião publica no

Manto' o 'gabinete russo. K

E.¡..Mrj24.-Na discussão ricerca da Polo-

aii, lliglde; chnesuy'e Mansell disseram que

-p (hdggvcrnos não se limitar-iam ás no-
n v V . .

    

 

ticas; _ _ v

, _mea-spradiaso que as novas gestões

A Ma tem ilhherdáâo deniaàladofim-

nenem ;ea notas em na¡ disdm'so

;compor uma ao ígoveraàlprocede

dw'sooordo com.an #no.9, ao' 1.4., u 1

' París 20-0 cr Ímuorñi mamar-nto

W'mma- À _ ..Itu

aWMtib !lilo ¡aceitava! os' seis' Notei-6616017#

!F'flmmcmxfemucim e que'as tres po-

teneínMMdüaúíl'hma mfàidéñtiiafa S'. Peters-

Í

E

 hurgo, não como ultimátinn, mãa'pievonindo quo.

as negociacõés ficariam 'ali' cónvlnidas, e que dc'-

pois só se tentará do ¡artur-asse da Europa. A

Paris 25.-'-Chogou a Londres'um d“e'úprcho

do reprcsentante d'Inglaterra_datada de 18 de.

julho. Neste documento 'diario que aqnellel cara:

lllelro e o 'duque'd'e Moriteb'ello;represeuiàmte da

França, considerando > ue a resposta do governo

russo as autuados-'tres gratuita po'tcnciaoicra uni

insulto do qual devia resultar um rompimento,

connnunicaram Os seus 'receios' ao: principe Guru:

chakoll', o qual respondeu, que 'se fosse acecitii a

proposta “para que as conferencia¡ tivessem uni-

comente logar entre as tres pi›tencias, poderia

pacto-ar-se que o tratado a que estas Conferencias

servisse“: de base fosse assignad'o' a pedido das

tms-grmrdos nações' pelos representantes de todas

as que tomaram parto no congresso_ de Vienna

em' 1815'. " - 1

0 principe Gortnchakoli', sem rejeitar abso-

lutamente os "gh-opostas da li'rnnça,-Inglatcrra, e

Austria repetiu que aRussia nunca consentirá

queas potencius ilite'rir'enlluma nos assnmptoo in-

teriores (b'iimpcriop ›- ' -

Paris, 26.-1-Ha noticiasd'e Nova-York que

alcançam a 18. O general conl'edbradoLoeiugiu

para Virginia. ' , '

_Cahiu em poderià'dos' federaos Port Hudson.

Foi ataoado Charleüon. -

O general Forey havia 'nomeado um trinm-

vira'to e um conselho d'estado para' auxiliar a ad-

ministração publica. " -

Cravovia 25. - O conde Soltau apparecen

em Dalmo com grandes forças. No comhatc de

Pon-ondria tinha 6:000 russos 'commnndadim por

, Valanicü' o teve 300 mortos Os polacos tiveram .

160 homens aan( do combate: morreu_ um dos

seus chefes, Trombcryuiki. '

Vienna 25. '- A" petição que Langíowlk fez

:ls camaras paraqno lhe' dessem n liberdade, foi

por-estas -ru'meniídn no'goverho. v a ›

Turin 25. _Os 103 presos do bando dc

Pilone apresentar-almoça no tribunal criminal. Os a

jornaes dizem que Garibaldi está quasl restabe-

lecido._ - _ ~

a 'Constantinopla- 25. «- Os circacianos toma-

rmn do abordagem e conduziram a Schoubachik

um navio do¡ guerra russo. . A

Chegou um chefç de brigada russo para vi-

giar os chefes oircañi'anm. l _

Londres 25. - As resposta'nvde lord Rumo"

as interpolluçi'ms a“ respeito !las'atrocidades com-

'mettidas polos russos, deixam-evitem justa resor-

va campo para opinar _que tanto está' disposta a

guerra como a paz. Na cainura 'dos ciii'nmh'n's

lord Palmerston disso que ne tem (lado passos

transcemlcntes por parto da li'raoça e daAustíri'a

junto da côrte de S'. Petersburgo. p

í-Pariz “aí-Cartas“ de _Nova-York dizem

que ao' casas' dos negros foram queimadnso mn¡-

tos (l'ostos_'enterrados: Continuam as' desordens

em NormYorkg os' rebeldes então do posse do

uma parto da didâõk! H'ârtilliéria _jogou nas ruas

da cidade', liuv'cmlo'_1ñnit<›a mortos eleridcm. Mr.

Soymoor conseguiu que litcasse sem clik-no o recru-

tamento. _ A *

Os fedcraes alcançardhiiim triumplio dc pe~

queda importancia em CharlestoWn, ioccu'pando a

ilha (lc Morris. _ › A - 1 > v

"'Lomherg (sem data). e-'O conde Eateüo

Zamoisk foi preso. Muitos palacio's do IIaliseh fo-

l'lll" queimados; _ l '

Turiii .27.-Pul›_licou›so os documentos rola-

tivos ao «Annis» :,a Italia. conforme o conveuio

do 1861, devolkrds dream, e lt França rctem-se

até depois de, exam'inlada¡ a petição ,de extradi-

ção.

Mai-"sólhh làiÂsseghratn do Ílomi¡ que a

carta do Papa ,ao Çzar, puhljçada pela uEuropen,

Bora !liberada th vai-ips“pnrçgrapllori. 0_-«l)i_ari0

do Romaii dara explicaçõesunobre estetincirhanlto.

. ' Dbdi'diai' Antonelli 'ii-,Bernuules'vdc a Cnstrii

dirigirgulnza .França reclamações coili.,1'efotni_içia

:Compor ¡mma-..- i 4:-= ' ' "ih

“'31, 'li'mQutúgdiaeS ,photos ramaconhta aimesoño

quasefAz'r-aid'pfóceao de' édaiizi sobre“suâpéi?

¡inadiqnlüoàdtmm “Mende“ "o Em# *u -“
.Vienna 26.--Dizem do Copenhagne :que ' o

Gwcm' ("1 uma: . "i“'l 911W* -9 Quo o 2.0¡ 9103739..
À'jí 'Qtd-

_ _ ,-,.: ,

'a *makes -âôw'âlíirêitzing «lp "Novowlíork :da dia

@a owner Ap. .309 tangas.,

rsellia ,24,-g- $ng1uuhr eaerqvcm de Alho-I fd'ràkuiuiclamhqud'horiVera uiíi aan'áidholéntó':ou:

contro entro Sherman e Johnson, deixandocstcs

dois mil prisioneiros. l

, 08 confliçtos eumNova-'York continuam.

' ' i Holileilaui"mni'fóá' ñiOl'toàJ 'Os 'aiiiotinadoàà

em :tan r convidaram manera; › oofmeahhü I '0' coro:

nelfü'B)°im'¡v q'uaúbar'am _Égulnitmmalao x 'a i pmtioag

ram,gi-anilhaatipojdadqsh_ ,z _. 5“. r, 43.¡ ,
. O govmdarop_çgcreyeuz a .Vaahingtpn ar

14'_ '.".~ .1 ›- -,.,. ..Í h t ix

ra adiar o recrntmñento, que Éambom sumida 01)-

posiçiio em Boston.

exercito de'Braigg ilelbhd r Ric'hn (mdf

Hamburgo 27.-0 governo rmso dou ordem

para em .pe de guerra» e, reforçar eo l i

#Éldgliai'lilhbnm "ol mail ÍôliliiÉgÍ'eOb-liiiãli

talczas polacas ,e aléiaal'issoos, ._ e- ~l k

colawie, Dunarinmde, Xiliborg'eiãrhgêlldbdê_í§$)

A › ' ' . ° l. : ' , É

 

' i_ ' ”NOTICIARIO' _. Í Í _ ,

Escola medico-cirurgia. ~Rolação

nominal dos estudantes desta cscolaúgn,p _nc g1) !HINO

_1a a :
lenawoaoeàrsfraoàpxmuaoaí«uma

_.-ãêilt'ântahfí-.Aràtmàis aaaaaa. Ia.; ,z

Calheiros, de Braga.

 

_' \rando' ñrfeidop

Hj.,

\1-° Premio - Apparicio AlborbH-É Fersz p

 

f 2.° 'Di-t0 '- João Baptista Pereira Junior, do

› Porto. _ ' ' _ _

3.“ Cadeira-?Materia medica apliarmaçiar

1.° Premio-_Avelino Gas-mano' 'da Costa rei-

taS, de Guimarães'. '1 ' ~ '

Fon-er 'Félíób de i'm",

Cadeiiiaébledíciiia, opcraloria o cirurgia

i forense.

|

1.° Premio -- Joaquim Pinto d'Azeved'o, do

Porto. - ^

2.° 'Dito - Francisco Antom'o Marques de

i Moura, de Aveiro. ' " .

3.° Dito -'- Antonio Rebello Leite de Mene-

j zes, de Aveiro.

6.“ Cadeira - Obstetrícia.

' -r'iP'Pre'mío - Illídio Ayres Pereira do Val-

le, de Valença do Minho. k ' '

' ' 2.° Dito a_ Antonio de Carvalho'Portella, de

V'ill aolieal .

3.° Dito -- Antonio Teixeira de Carvalho,

de Amarante.

 

7.“ Cadeira - Philosophia medica e/pa-

thologia interna.

1.° l'rcmio - Francisco Antonio Marques de

Moura, de Aveiro.

2.° Dito -Joaquirn Pinto d'Azcvedo, do

Porto. '

' 9.' Cadeira - Clinica cirurgica.

1.° Premio - I'llidio Ayres Pereira do Val-

lo, (ileVanença do Minho. '

2.° Dito - Antonio Teixeira de Carvalho,

de Amarante.

Nas 2.", 4.“, e 8.““cadciras não houve pre-

mion.

'Festa escola¡- no paço de Maíra.-

'Foi este aiinu, como nunca, solcmnianima a (liq-

tribuiçño (los premios'aos ahuanos da re'al escola

de Mafra, feita por S. ill. El-Rdi, e ais direi alas

da escola publica da mcsnia villa por $1.11

Rainha.

El-Rei tinha destinado o dia 26 para esta

reatividade, e convidado para assistirem ao acto

todo o ministerio, o governador civil 'de Lisboa,

Os seus camaristas e 'ajudantes de campo, o dire-

ctur geral da ¡ash-acção publica, o da escola nor-

mal o outras pessoas da côrte.

O mesmo augusto senhor quiz que u'cste dia

se im'nigurasse na escola 'do paço o retrato dc

seu chorado irmão, o sr. D. 'Pedro V, oll'orccido

- para aquclla aula: pola sociedade llIudropora, do

Rio de Janeiro. Este retrato foi pintado pelo nos-

so inuigne' retratista' José' Rodrigues, e no friso

inferior da rica moldura ton¡ esta inscripçilo: Ho-

menagem da Sociedade Mudrépora,'do Rio de Ja-

neiro, ao' sabia rei fundador d'este escola. 1892.

V Palo meio dia S. M. ElReí-, acmupanhado

de S. A. R. o sei-oniasiino infanto'D. Augusto,

c do S. A'. o duque de Peirthiõrre, principe p do

Brazil, seguido do todos os^ convidados, dirigiu-

ae á aula, onde estavam ' nos seus lugares todos

os ahnnnos, presididos pelo professor o sr. Dan-

tas. Corrida a cortina'. que occuiiltaaa' o quadro, o

in-miidente da Couunissilo eleita pela 'sociedade

llladr'epín'a para :insistir ti. inauguração e que Re

compunlm dos HSJA', da Silva Tulio, Vicente

Jorge .de Castro e' Tlunnáz Gomes (o principal

redactrrr e as editores proprietario:: do c Archivo

Piaui-escoar) agradeceu a S. Ml a 'honra que li-'

zora :iqnolla modesta sociedade, acceitando a sau-

dosa homenagem prestada no picdoso institnidor

da escola real de IlIafra,para perpetuar a memoria.

do beneficio l'cito aos íilhos do povo n'aquella

fundação, exemplo o' incentivo (lc grande ccha-

cia para que se Inultipliquem egnaes_ escolas ele-

inentares, que diflinulam a inslrucçi'lo popular. _

S( M, 'dignomse _responder que presava a

 

dado lllxulrnpora, e a homenagem que ella pronta-

va a saudosa ,memoria de seu augusto irmão, co~

mo fundador 'd'aquella escola, que' elle aiiaava e

lho avivava de quanto o subiu monarcha ,sedes-

vclara pela, instrucçi'lo do seu povo.

^' Depois dirigiu-se E1~Rei cmn' o Inesnlo_ se¡

,quilo aos aposentos do S. MQ a Rainha, que pelo

braço conduziu á grande sala'dos actos da. extin-

cta communidade, emlezestavnm .os aluumos do

a ambm os sexos, e um numeroso concurso de es-

pectadores. , ' . a. ' i Í '

-' Entao a manada ,escola "de meninas' 'fêz a

Midwilas iillilnnas que M.“(ÍrR'tiulia havia

canteinfilado Couriím vbstimffd cõinpléib'ii'quo to-

, das olla'a_ receberam das marie de S. M., que hei;

jaiimln com hmito contentamento, 'mam como 'a

de El-Rei e_ do sr. Infante, sem mulmüm perto:
. ,v . . v. | ' 'w . .

Seguindo "n distribuiçao dos premios_ ;aoq

alumnos da* -eal escola do Mafra *fazendo a' chá;

mada o pr es'sor *Dhii'tas',"j_›i'ec Gildo" úm _breve

d'inctn'só. 'Os prediin'st'iihtiáistiaidcinll'ñtetlalllas de

pratale de'cobrehpeudcutclride fita' abril e bran-

ea; 'llvrod 6"_8 ” fim; 'of qité 'tudo' entregou El-

Re'r'porsuà'inii 'adia' prcrníados.l ' 1_

Depois receberam _ 2G \alumno's' pobres'um

vestuario dadõ' peloíiheânfo'áhgiisêo senhor, em

oômménnlra'çiío do"'unmero de* annos que teria

El-Rei 1). Pedro V, se Deda' o had' (Shaniasaq

pomada“ " '*' " L" - › "

Por ultimo, lou_ Múphà atacaram 'e' ex-

hortatiya allocuçi'lo ltbfaldth'hos, digna dos senti-

¡dlárltos'qflê *animam o joven sotlbdliángi à beúêlicio

da instrucçño popular-,ii nedô'âo ;legado-”qnt hcr-

dou de meu choi'atlo'ii-m- tíf"'“""°° _ .

'Com 'Ó'mcsmo emtcjo sairiraanSÊLâg. e'

AA. da sola dos' actos para' a grañd'c calão ca-

2.° Dito-Antonio Fernandes de Figueiredo i

a familia real recompensava os Iilhos do povo o

agradecia muito' aiimarta da patriotica aocie.,

havia manter como sua, pela recordação que '

pitulo, onde as achavam duas musas de 150 t.-

lhes, nas minas sc sérviu um lauto jantar (Los

almme do ambos asoexos, separados.

0 jantar em Minimo, de muitos pratos, fru-

ctaa, grandissimas travessias de arroz doce, c llm

copinho do Ólnho'do'eolhu'cs a cada um. Admin 't

como todos se subiam¡ servir do talher, e do acao.

com que comiam, adndoem 'geral filhos de gem.-

pohre e rosti'cn. N'iStb mostram o aproveitamenI-v

de iron¡ á escola, onde nâo só se aprende a ler n

escrever, mas se adquirem todos Os habitoa do

civilização.

Durante o jantar dah creanças, tanto El-lh

como a Rainha, andaram sempre percorrendo :v:

mesas partindo o comer as mais pequenas, fu

modo-lhes carícias, perguntando-th se queriam

mais; e aü'agaudo a todas 'para 'que não tivessem

aeanhainento. '

Por todas 'as pesadas da carte e convidadm

tambem as orean'çoà foram muito feitojadas.

Foi um banquete cuja vista encanta“, por

todas as circumitancias que ficam mencionadas,

pelo grandioso da sala, concurso, dos espantado

res, e pelo modo esplentlido e solcmno com quo

dos pobres que frequentam as escolas, d'ondo ha

de surgir a regeneração da nossa terra'.

~ De uno Menor aigníñvaçüo e eilicaz exemplo

foi o acto solemne da distribuição dos premios o

donativos, que mini bom rivalisava com ou quo

se houvessem de celebrar em uma universida-

de. A

Oxalá. que tño poderosos incontim: concor-

ram para quo as escolas do instrucçiio primaria

sejam nmis freqlwntndan.

Tanto ii distribuição dos premios como ao

jantar dos aluumos, tocou a banda militar de in-

l'anteria 7.

s 5 horas houve jantar no paço de um 50

talheres ; para o qual foram convidados, o dire-

ctor da oscola normal, o sr. Luiz Filippe Leite,

que assistira :i festividade com os Manuais-mea-

tres que' haviam sido disc¡ ndos da real escola dc

Mafra; e o presidente da deputaçüo da sociedade

llladróppru, o sr. Silva Tulio; no que S. M. mos-

trou.qu nto aprecia Os serviços que aquella bene-

merita sociedade tem _prestiulo li ¡ustrucçilo publi-

ca do rcino. ' (J. do Chamam-cio.)

Traslaclação ,de I). .lose ultimam-
-Do «Conservador» transcrevemoe a seguinte

noticia:

A trasladaçiio de D. José d'Ahnada Lencas-

tro para o tumqu que os seus amigos lhe-origi-

ram, a qual ao verilicou hoje no ccmiterio do Alto

de S. Jol'ío, signilica um trimnpho para as lettras

embora grande nunuero dos que ee gloriàram em,

h-r por colloga e companheiro das lides da intel-

paroncia aquclla derradeira homenagem ao inspi-

rado auctor da Proplwoía.

A connnisaño do monumento emponhou os

maximos oilbrços para levar dignamente a cabo

a. mm glorioaa idêa, o conseguiu incita, Gabon¡

não fosse tudo o que (lcuojnva. ›

A ceremonia fez-se com bastante pompa fit-

ncbrc.

A capclla do oemilerio estava ricamente pa

ramoatada. Ao contre dolladowançavwsobro um

singela tai-ima ladeada de brandõen o teatro com

os rectas do liuado. Tudo into foi generosmucnto

concedido pola camara municipal.

O o. José Maria'Christiim'o organisou gra-

tuitanientme com a dedicação que se lhe conhes

J co,nma exoollonto orcheatra, o on cantores trocos-

I sarios para a perfeita execuçlo da linda missa e

l libera me'. de Jumelli.

Os sacerdotes que oHiciaram prestaram 'de

melhor grado a ultima homenagem ao cantor do

I ohristianisnio. . '

: 0 sr¡ ;Source Franco proferiu uma sentida,

poetioa, e religion oração funebre sobre o palpi-

› to, e compendioua vida, do murtyr onibus ener~

, gicas palavras que formam. a epopeia (163056 de

Manolo-enunciar, sofmr, morrer. \

Durante as ecrenmnial fimebremquo. !e pro-

longaram por mais de duas horas, viramaae bro»

tar algmuas lagrimas de dor e saudade dos olhos

dos quo formavam o 'curti-.jo funehre. ,A -

Era este formado polos ara, Bruscby, Gomop

d'Abrou, Fernandes Pedroso, Jorge Locio, re-

* dai-.toras da Nação, Andrade Ferreira, Cesar Ma-

chado, Araujo Junior, 'Vieira da; Silva, ,Sousa Mer

nezou, Sousa. Telles, Manuel Jasé Blendas, os

Í actores do theatro do Maria H, Tlieqdbrico,

' Sargedas e Correia, 'os vereadores da eamm'a,

Nuno Severo de Carvalho e'Gu'erra Santos, D.

A Diogo de_ Almada, a quem _foi entregue a, uma

do caixão para a dar ao visconde de'Souto 'd'El-

  

Rei, irmão ,'do Íinado, .lodo d'Albuquér de e

sou tilho D. Domingos, D. Pedro de' Portugal, o

rcdaetor desta secção'e' outros. 1 i '

Nem um nó actor dos 'tlueàtros seeinidarios,

para ónue DrJr'aé d'Ahund'a tomo escrever! ”e aos

qúaes fab tantos 'sei-viço“ ,'Regiltreinot' íàto' para

vergonha dutos? i ' i '

' Lá [icon pois depoàíta'do '_ ojazigo, @ima och-

sideraçi'lo e a .estima (leilali'uns :pingos e poucos

eollegas lhe eri'giram. 'São lie eterno 'cortejo la-

grimas e saudades. ' ' I ' i

' 1 “embalo-tac" para curar às &fuel-

madmas. 4- Le-aa nr-«IgrüpMe-¡wrk- baga.

ó's'égninlter" " " i' "

“a @Eis 'um fêmedio para contras' queimadu-

nan. ' 'a

Toma«m*›uh1a'p*oilca; "de farinha e mistura-se'-

lhe again: ?acordei-ne unha' massa, que se entende

sdoüréa pilrte'guehamià, _para impedir ocontaoto
'02 alt.; r ' .V .' 'u s

._, ,.

AA' (16+ écs'sa' u'lfm momento, e'passadas al-

ghm'as libras não apparece signal de queimadu-

l ra.›

í ligoncia tão distiu'cto talento negassem a sua com- '

M
.
-
.
4
_



Exequlas. -' No dia.3l do 'mcz passado O «Diario» de 31 do mesmo mez publica uma

rolobrarunrse nu igreja da Misericordia desta ci- carta de lei que nuctorisa o governo a despendi-r

dade,oxequias para num-agai- a alma do sr. Cus- no anno economico de 1862-1863 até á quantia

todio _José Duarte o Silva, fallocido no dia <24 do

mesmo mez. . _ ,

A' igreja trajava _rigoroso luto, ano meio

”guia-_sc uma urna funeral-ia, vendo-se no pedes- l

tal ,a !irma votada do falleCido. . .

. A posar de não haver convitonmasistirnni. to-

das as pessoas d'csta cidade, que pela sua posi-.l

çiio costumam concorrer u estes actos. ,

Ninguem faltou a prestar o ultimo *tributo

de saudade ao illustrc e venerando ancião, cuja 1

mmnoiia é para todos tão sagrada, como .respei-

tosas_ eram as suas virtudes e as suas .cans.

A par do alto funccionario via-se tambem o

nrrars e o guarda da alfandega, que_ vieram jun-

tar ns Ruan preces e orar pelo eterno desumço do

soa ex-chefo, que fôra para os sem subaltcrnos

um modelo de virtudes e um 'verdadeiro amigo. «

Promoção. - O sr. dr; Calisto Ignacio

d'Almeida "Ferraz, lente substituto ordinario 'da

faculdade de medicina na”Universidade, foi pro-

movido a lente oathedratico ila mesma faculdade,

com exercicio na cadeira de anatomia, poi' decre-

to de 14 (lo-corrente mez.

Cadelras de lnstrncçâo prlmarla.

-I'or decreto de 9 do mon passado foi provida

tompin'ariamcnto Clara Candida de Matte» na escó-

ln_ de meninas de Castellõcs, concelho do Macieira i

(le Cambra, d'vstc (listricto.

E por decreto de 27 do ¡nosnm mez, Carlo-

ninas da Villa da Feira, tambem d'esto.;districto.

ta Augusta Ferraz de Lima, na cscóla de ine- l

Bolton-la da Unlvershlade. - Foi

nomeado reitor da Universidade de Coimbra o

sr. Vicente Ferrer thto do Paiva, sendo con~

cedida. a exoneração d'cstc cargo pedida pelo sr.

BaZilio Alberto do Sousa Pinto.

l,

 

Passagem-Jin sua passagem de Lis-'

boa, demorou-se no domingo n'csta cidade o ex.mo

sr. Manoel Pereira Dias, digno deputado pelo

circulo de .Rezende.

-Arremataçãm _No dia 9 do setembro

terá logar, perante o governador civil d'cste dis-

tricto, a arrematnçílo de bens pertencentes ao con'- .

Vento 'das religiosas cnrmelitas d'osta cidade, ava-

liados ein-4005000 réis.

No mesmo dia serão arrematados os bens per-

tencentes ao mosteiro das religiosas de Santa Ma-

rin, d'Arom-a, avaliados em 3365000 réis.

CORREIO

 

:Torna o nome do mnrorhnl Saldanha a. sar-

vir de pasto'uos uovelleiros politicos, o reprodu-

zem-se cn .boatos já propalados, 'nas sem varian-

tes, o que tudo se resumo na parte activa quo o

mareohal pretende vir tomar nos negocios poli-

5003 do Pal!, ou na sua completa abstenção, re- ~

colhendo-so a embaixada de Roma, onde, se é

mais secundnrio o papel que desempenha, nilo é

menos agradavel aos prazeres da vida domes-

tica. , .

. Como a cada um assiste o direito d'apreciar

n vida publica do Marechal, ojalgar actualmente ,

da sua influencia na politica,.paroco-nos que a

occasii'to niio é muito favor-aval :a suas ambições,

se é que s. ox.l na tem, nem o marcelial se expo-

riu a ser chefe da opporição, que nao possue

elementos de concorduncia , e cujos precedentes _

não auctorisam a substituição do governo que ,

presentemente rege os destinos da'naçito, com 4

tanto zêlo e com bons desejos de acertar. l

O marechal, a nosso ver, continuará na sua

cmbai'zada, irripoi'tiinilwse pouco que OI novellei- í

ros se sirvam de seu nome para animar selis

tina, assustando ou estabelecendo n discordia on- í

tre os arnigos do governo. o i - '

' Está proximo a realisar-se o pensamento j

que _ha tempo conceberam alguns individuos do g

Lisbon,- _de casarem um Albergue dos_ invalida: '

do _trabalham qual tem por Íim abrigar é sustentar

os'srtistas' que 'por qualquer cireumstancia ,lica- .

rem impossibilitados depoder trabalhar.

Esta idêa tierra niio sómente de encaminhar

estn classe ao verdadeiro principio do 80cialismo,

como de ampla-idea das vicissitudes o r'cvezss .

da vida. . I

Os lnnnens que verdadeiramente so dedica- a

reina catupcanaa'J devem tratar do derramar pe-

las classes operarias as vantagens que elias, 'e a l

sociedade em 'geral colhem_ com o desenvolvimen-

to do_ grande _principio socialista. _ '

, povomalconhece as conveniencias _da asso-

ciação: é mister que todos se esforucm qr lh'as

fazer comprehender e á. imprensa incumlie, _prin-'

cipalmento essa sublime tarefa. Sem sociedade

não pode haver illustraçiio, o sem' iilustração, o

homem não Conhece a sua independencia nem tem

consciencia do que vale. '

o O :Diarios do 30 do mez_ passadopublica

uma de lei, que' a'pprova para er ratiticae

do'pelo poder executiva), o tratam de amisade e

commercio entre Portugal e os estados do sultão

de Sanzelar, assignado pelos respectivos plenipo-

tenciarios em 28 de dezembro de 1861. l

i Por portaria ds;29 do mesmo msz publicada

no referido ¡Diarios (1030, foi mandada estabe-

locer a bordo da nau ¡Vasco da Gama» uam ss-

vóia de instrncçlto, para exercicio e manejo de

artilharia dos differentes systsmss em uso nos na-

vios do estado. ' 7

  

de 1:8W5000 .réis com as denpezws'da trimsleron-

- . cia, para o real ,archivo da Torre do Tombo, dos

archives ou cartorios de toda¡ as igrejas e corpo-

rações religiosas: _ '

Outra que approva as pensões '1005000 reis

annuaes concedidas aos filhos de João José Barbo-

sa Manica, em rumcucra'ção dos serviços por elle

feitos ao estado.

O ¡Diarios de' dia 1 do corrente publica a

nllocuçito da camara municipal de Lisboa dirigi›

da a SM. El-llci pelo fausto almivcrsnrio da Car-

ta Constitucional da Monnrcllia, e do nascimen-

to de S. M. a Imperatriz (lo Brazil. _

Por portaria de 3 de julho passado foi or-

denado que uma connnissi'to composta dos com-

mandantes dos navios do guerra e do corpo de

marinheiros se reuna, para quo entre o arnnunen-

to do mito, usado a bordo dos enbarcaçõcs do es~

tado, escolham mn que sirva de typo, a tim de

ser invariavelmente adoptado no serviço da ma-

rinha de guerra.

Outra declarando que as renuni-ias á vida do

mar sómente serãoacceitas do proprio interessado

que estiver incluido na matricula da armada, ou

o procurador por elle especialmente auctorisa-

do: '

Outra ordenando que, logo que terminem os

exercicios mandados fazer em frente da Trafariu

aos navios da divisão de reserva, os mesmos de-

Veri'io subir a lmrroecruznr durante vinte dias na

custa de Portugal, a fim de se adentrarcm ns

guarnições nos'exercicios genues e evoluções nau-

ticas: '

Outra ordenando que nenhum individuo po-

derá. ser matriculado Inestre ou arraes do barco

_do penca sem ter vinte e um uunospcomplctos.

No dia 30 do mez passado teve logar no sa~

lilo do theatro de D. Maria II a* inauguração da

exposição industrial- lisbonense, promovida pela

Associação Promotora (lu Induvatria Fabril.

S. M. El-Rei acompanhado do duque do

' lim l de agosto

CADlZ--Hiatc port. ¡Cruz 33's, m. A. S. Arua-

' ¡-o,'lO pcs. de trip., nnuleira.

PORTO-l'liate~poi-t. «Cruz 4.°›, m. J. da Ro-

cha, ,8 peu. do tlip., sul.

VILLA DO CONDE -- lliate port. «Novo Ba-

ptpitas, m. J., J. Baptista, 6 pcs. de trip.,

8“ .

PORTO - Hinte port. ¡Razoilo 13'», m. J . Ra-

zoilo 8 pes. de trip., sal.

IDEM-ltasca port. ¡Morei-ra», In. L. Henriques,

_ 9 pes. do trip., sal.

IDEM -- Cahiqueport. «Perola do Vouga», m.

M. Vicente, 7 pcs. dc trip., sal.

FIGUEIRA-Cahique port. «Senhora da Concei-

ção», m. l). .Antonio, 7 pes. (lc trip., sal.

PORTO-Hime port. (Boa Lembrança», m. L.

J., Vianna, 6 pes. de trip.. sal.

LlSBOA-Butcira port. «'l'cntatira), m. T. Re-

zende, 6 pes. de trip., madeira.

IDEM - llatcira port. «Novo Destinos, m. J.

Brandão, 7 pes.~de trip., sal.

Entradas

POR'l'O--Hinte port. sS. Vicente 21°», m. J. J.

da Silva, 5 pes. de trip., vazio.

IDEM-Hiatc pOrt. «Deus Sobretudos, m. J. S.

Ré, 7 pes. de trip., Vazio.

Em 2 _

PORTO - Hinte port. :Nova União», m. J. F.

Marino, 6 pes. de trip., vazio.

IDEM-Hiate port. (Cruz 1.°›, m. A. d'Almei-

da Laborinho, 7 pcs. do trip., vazio.

PORTO - Hiate port. «Senhora da Conceição»,

M. do N. Moura., 8 pes. de trip., vazio.

IEEM - Rasca port. «Correio d'Aveiros, m. J.

Simões, 9 pes. de trip., vazio.

IDEM _Busca port. «Conceição d'Aveiros, m.

lt'. de Mattm, 9 pos. da trip., vazio.

IDEM-ltaacn port. aAnunciaçãos, m. E. Ven-

tura, 7 pes. de trip., vazio.

IDEM - Rasca port. «Flor d'Aveiro», m. A. J.

r Diniz, 9 pes. do trip., vazio.

,POVOA -Hiiite port. «Novo Atrevido», m. “M.

Marques, 7_ pes. de trip., Vazio.

,Penthicl're assistiu á abertura da exposição. Si VILLA DO CONDE-“iate port. (Nova Espe-

M. foi recebido pelo ministerio, Conselho mimi-

nistratiro da sociodude promotora da industria

fabril, jm'y, conselho geral do coinmcrcio e cou~

sellm geral das alfandagas. l

S. M. retirou-se pelas 5 4/3 horas, tendo exa-

minado todos os productos com n mais escrupulo-

' ss nttençllo.

Está nomeado' o jury para esta exposição,

sendo, na secção fabril o mechanicu os srs. Fra-

dcsso da Silveira, Libauio Antonio Gomes, Joa-

quim José de Bettencourt o João Luiz de Mo-

raes Mantas. Na secção chimica os srs. Sebastião

Bettamio d'Almoidn, eJOsé Alexandre Rodrigues.

Na economica e commercial os srs. Sebastião Rí-

beiro de_ Sá, Sebastião Jesé d'Abrou, Antonio'

Diogo da Silva, Nuno José Gonçalves, e Antonio

Pereira' de Carvalho.

S. M. El Rei e S. A. o duque de Pentliie-

vrr, foram no dia 30 a bordo do vapor Mindello

para assistirem ao exercicio de artilharia e alvo.

El-Rei foz alguns tiros com as peças rniadas

de Bluckley com admirava] precisão.

Acompanharam S. M. o almirante João da

'Costa Carvnlho, general da armada, general Pas-

sos o _o inspector do arsenal. O sr. duque ia

acmnpanhado pelo seu ajudante.

- Quando o Miudello passou pelo* paquete in-

. glez da carreira do Brasil, as pessoas que iam

a bordo levantaram vivas a El-Rci.

' E: notavel o augmento,de rendimento que

continua a haver nas alfandcgas do Lisboa.

Nos mezes decorridos de dezembro de 1862

_, até julho de 1863, elevou-se a 26833975942. réis

í de IllltlB do que em igual periodo do anno ante-

cedcntc!

Diz o «Jornal do Commercio» que este au-

gmento seria hoje aprox¡nitidamente de 4009005

reis, se as causas alheias em tudo a acção liseal,

niio tivessem feito diminuir o rendimento dos al-

godões, bacalhau e do tabaco. '

A alfandega do Porto rendeu no dia 31 do

passado a enorme quantia de 427745365 reis,

tendo' produzido desde e 1.° até 31 de julho a

quantia de 3009115190 réis.

Esta cifr'a, dizem os jornaes d'aquella cida-

de, é incomparavelmente superior a maior que

r tem apresentado a alfandcga grande de Lisboa.

_W-

” '* “iiiii” 'iiiTvimioA
Em DS de julho de 1863

_ Saludos _

PORTO-Hiate port. cUniãos, m. M. dos S.

Chuva, 8 peu. de trip., sal. A

IDEM-ltasca port. «Senhora do Pilar», m. S.

da S. Marques, 8 pos. de trip., pedra"

IDEM --' Rasca port. (Conceição dAveiron, m.

F. de Mattos, 9 pes. de trip., sal.

IDEM-Rasca port. aAnnunciaçñon, m. E. Ven-

tura, 8 pes. de trip., sal. _.

PENICHE e- Cahique port. «Senhora do Rosa-'

' rio», m. D. Viegas, 7 pes. de trip., 2 passar_

geiros, sal.

Entradas em ao

PORTO-Hiate port. cSilencio», m. J. Nunes,

6 pes. de trip., vazio. -

IDEM - Cahique' port. ¡Jesus e Gloria», m. A.

Fernandes, 10 pes. de trip., vazio.

_ _ _ Em 80 _

v Nite entrou nem sairia embarcação alguma.

Vento N. - Mar agitado.

' Salsicha em 31

POR-T0 -. Rasca' port. .Primaverav, m. Jeito

Bernardo, 8 pes. de trip., sal.

    

rança», m. J. A. Tranquinho, 5 pes. de trip.,

vazio,

PORTO -- Hiate port. CD. \Luiz 1."n m. J. C.

- Gonçalves, 6 pes. de trip., vazio.

sahldas .

PENICHE-Cahiquc port. (Jesus e Gloria», m.

A. Fernandes 10 pes. do trip., sal. *

ERICEIRA.- Ramon port. s Flor do Porto l) m.

J. C. de Barros, 9 pes. de trip., sal.

POltLO.-Hiate port. (Principios m. J. N. Ra-

mizote, 8 pes. de trip.,sal.

VIANNA. -Hiute port. «Bom Janus dos Nuve-

gantes» m. A. G. Tinoco, 7 pes. dc trip. ,sul'.

LISBOA.-Bateira port. (Jovem Amelia) m. S.

Noto. 6 pes. de trip., ferro, e nuuleira.

SWANSIA.-Escuna ingleza a Edoard n C. “f.

Langford., 5 pos. (lc trip., Mineral.

ltnlradas em 3

VILLA DO CONDE - Hiate port. «Conceição

'- Feliz», m. F. A. d'Olivcira, 7 pcs. de trip.,

vazio.

. Saladas

PORTO - Hiate port. aSilencio», m. J. Nunes,

8 pcs. do trip., sal.

IDEM - Hiute port. «Dons Sobretudo», m. J.

S. Ré, 7 pes. de trip., .sal.

Vento N. - Mar bom.

W_-

ANNUNCIOS

GRANDÉXRRAIAL

Nos dias lã, M c ll¡ do agosto ha

de ter Iogaro arraial da Senhora da

Saude da Serra. em Castolltcs dc'Cam-

lll'tl. As ancloridadcs da localidade di-

ligcncciam manter a melhor ordem.

policia o socego ; por isso os romeiros

c devotos podem concorrer sem recoio

áqnclla tnncçdo e satisfazer suas pro.-

massas.

uem perdesse uns :dforges com certa

quantia de dinheiro em cobre dentro,

ueirn dirigir-se á loja de José dos Santos

amollas, que os tem'em seu poder e que

os entregará dando os signaes certos.

CARNE nn VAGCA soon

Coutinho a vender-sc esta oxccllonlc

    

carne que muito se rccommcnda á eco.“ Mello Guimarães.

nomia domestica pela sua boa prcpa:

ração c baixo preço principalmente ás

classes mimos ahasladns. a.

Deposito no Porto' om casa do lla-

nncl da Silva Oliveira. lina dos Ingle-

zes l.° 40. * '

ela repartição de fazenda do districlo

' d'Aveiro'se mumncia, que se acha aber-

to concurso por espaço de vinte dias, a

contar da data de hoje,- pau'n o provimenu

to dos logares de escrivão de fazenda dos

- concelhos d'Albergaria a Velha, e de Ma-

cieira de Ganda", vagos o primeiropela

transferencia dc Henrique Cesar Alves de

Souza para identico em rego no concelho

djOvnr, e o segundo pe a exoneração pc-

du'la por Alexandre de Mattos.

Além dos candidatos legacs, quesão

os annmuenscs desta repartição, só pó-

dem scr admillidos a este concurso' os

que possuírem, pelo menos, as habilita-

ções seguintes: - Vinte annoscompletos

de idnde -- Bom comportamento moral e

civil- Lér e escrever bem' e correcta-

mente- Gramaticn portugueza -Arith'e-

metrca elementar - Haver satisfeito ao

serwço militar, ou ter sido d'clle escuso

por a junta de saude, ou por substituição

nos termos da lei de 27 dcjulho de 1855.

_ Os individuos que se acharem nas

indicadas circumstancias, e pertenderem

os referidos lugares devem apresentar-se

nesta repartição dentro do praSO marcado,

munidos do competente requerimento,

dirigido a Sua Megcslnde, devidamente

dpcumcntado para comprovar as habilita-

çoes erigidas, e satisfazer praticamente

ás 3." e 5*' das mesmas. ' '

E para que chegue ao conhecimento

de quem convier se publicou o presente

annuncio.

Repartição de fazenda do Districto

d'Aveiro 23 de julho de 1863.

O Delegado do thesouro,

Vicente Aaguxto @Araujo C'umízâo.

EDIIAL.
'Francisco Antonio ala Costa Gulla-

rães, recebedor da comarca de

Avelro etc.

 

Faço sabor, que tando-mo sido entreguei! po-

lo escrivão do fazenda do concelho de Aroiro os

conhecimentos para a cobrança da contriliuiçilo

pessoal' relativa ao anno civil de 1862, se ,acha

'aberto o cofre para a recrpçl'io por espaço' de

dias, quo começam no dia õ'do agastnproximo

futuro, na minha morada na rua dos Meruul'bio¡

(lí-sta cidade. '

Findo o mesmo praso, Benin desde'lo o os'

contribuintes que não pagarem lt bocca doeo'frd

sugeitos- ao pagamento de tres por cento'lo re

sua» collectas, applicados para a fazenda nacional“:

e em seguida serão avisados pessoalmente para

pagarem no praso que lhe fôr marcado etc. Fino

do o qual serao relaxados administrativnmehte.

ltecebedoria da comarca d'Aveiro 27 de ju-

lho de 1863. i

O ri-cebodor da comarca

Francisco Antonio da Costa Guz'mrães.

MARAVILHAS

cmo no HOMEM r
Descobrimentos e invenções,descripç60l hill

toricus divertidas e instructivas, sobre s origem

e estado actual dos descobrimentos e invençõel

mais celebres, por Alllédée de Ball, versão

portuguesa de Matheus Lili! Coelho de

Magalhães , nnnutada por lnnocenclo

Francisco da Sllva, e recadida de um¡

carta-preliicio por Jose I'll' l “il-0 COC'

lho; 2 tomos de mais de 300 paginas cada um,

no formato charpentíer, nitidamente impressos.

PREÇO 16200 REIS '

Achamos á venda em Aveiro, em casa do

sr. J. da S. Mello Guimarães; no Porto, 'na do

sr. Jacintho P. da Silva; em Coimbra, na do sr.

J. de Mesquita; e nas principncl terras do reino.

VERSOS

   

BULHÃO PATO

Um volume de 216 paginas, nitidamente

impresso na typogrimhia Franco-Portuguesas.

Vende-se om Aveiro em casa do J. da S.

Preço_800 réls.

ANOEL Ill llllt'lhl SALtllilillll).

ahrin escriplorio de advocaoiahaí

Praça do Commercio n.° 2. *'

RESPONSAVELÉÍML ic. da Silveira Pinwnul.

   

Tip. do nlslrlclo (le Atelro'.

      


