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não franqucada, alto sera' recebida -Artigos mandados a' redacção, sujmnou niio publicados, nl'to serllo restituidos.

esta villa d'Aguoda a maxima parte dos soiis|
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__- i EXPED'ENTE A Bairrada produz *bom vinho que, conve- I

nientomnnto preparado, podia. ser exportado Com

vantagem para todos; mas o privilegio concedido

no Douro acreditou lhe os seus vinhos e não dci-

xou que aquclles tornassem a importancia que

Aos srs. assignantes , que no tim do

proximo mez de junho ficam devendo ao

° '(Dislricto de Aveiro» um seinestre ou

de;
'esa-

  

    

   

 

  

  

   

  

  

 

  

  

  

   

 

   

  

   

  

[lm' .um anno, pedimos o especial obsequio de “na“ é 'jm'i'lu- , _

CO' ,mandarem satisfazer a importancia das Nao quer o Douro que os vinhos da Bairra-

50“' l ass¡ "qlurqs O "His breve ue lhes da, compostos, passem com o seu nome nos incr-

l “1,33 ' ' ' ' q carlos e~tiange|ros , o pretende obstar-lhe com o

os' Wa POSSIVQI' ' privilegio de que actualmente gosa. O Douro

1m O. , Se assim O fizerem prestam um rele- pode não querer emprestar o seu nome a quem

elle de facto não pertence, mas o modo porque o

faz tem, no 'nosso entender, ainda maiores incon-

venientes. '

A liberdade de cmnmnrcio dos vinhos ha de

dar mais valor' nos da Bairrada sem em nada

Lei? *ante serviço, evitamlo-nos maiores sacri-

Em¡ *trios com este jornal, que por tim não

F'_ de, itnossonnas de todos. “

de . A administração é no largo de

IS

 

O Gonçalo, llil typographia dO Inesqu jornal. diminuir o do Douro. _ A difforouça (lo qualidade-,s

'gel"
d'un¡ e d'outro não deixará mais coufundil-os. E'

leu. ' AVE¡ no assim que acontece mu tudo, e a que não pódc

E 1 escapar o cmnmcrciotde vinhos.

nen'. A ,,ecmshpule da “herdade ,10 co,n,,,,.,.c¡0 A _Bairrmlacauwc melhorar as circumstancias

'rat das vinhos do Douro mais uma vez erhoou _na l'!"°¡'““"“ GMT!? 1.¡ 00100.0" n t6"""'e',,"f"l°°ila_ da“

. mantra des deputados pola bocca do sr. Pinhon'o l“" "u-tem ( “eu" l"” Ê“"l" n Pc' " que W”“

a Omi". ' nina concessão que a prejudica sem favorecer os

('05 i” E850 privilegio anachroniro dosloa vmnplcta- ”uu“: _ _O _

ções manto da liberdade da terra, do livie fabrico do 'se as c”"'hçoís e") (1"e “e “Pl“"ll~°9 hai““

' tabaco e de todos as liberdades quo temos obtido tim“” do Dm”” Hi“) *l'g'm* de “ti-C“S'iw; “ã" “

_patanms gmaudu_ sao menos as dos da Bairrada. Ambas essas areas

› Naupmle ,,“uscmninunr um“ mn“,cssña fun. de terreno toi-am dominadas_para a cultur'a das

~ “da em principios que o tempo mostrou im-on- “Mm“: 0'”" exel"3“” qm““ Wml'leta (l ”11W

qltnlqluer. 'Não póde a falta do vinho supprir-sn

por outro qualquer producto, porque a tcrra mal

se presta a produzil-o.

Sc aos vinhos da Bairrada tem faltado a

protecção directa o iuuncdiata, dêsw-lhc eita iu-

directa.

A occmiño aproxima-se.

A propoda do mesmo sr. deputado Pinheiro

Osorio para a cxlinç'ño da hereditariedmlc do pa-

riato teve segunda leitura e lo¡ apoiada pela

quasi totalidade da camara. l

E” tempo de eliminar da lc¡ um principio

injulstilicaVcl. O direito (le nascimnuto ao pariato

miionles e que as idêas da epocha obrigam

¡desiresmn A liberdade dos vinhos tem a san-

tplovla opinião geral do paiz-uño ha resistir-lho.

' O privilegio do commercio dos vinhos do

Douro podia sustentar se quando era nocaswrio

Icfetlital-os e desenvolver tao util produt-çño; [to

'l ja não se dão mais taco necessidades ; é fbrçoso

ceder ás tendencias naturans da epoyllil.

s e '“ A geñuiuidade do vinho doDouro su:tcnta-sc

' w porn¡ mesma, não carece para isso do. carimbo

j. ,oücial ; e nom pode recoiar a concorrencia dos

vinhos cont'rafcitos. '

A estimação e apreço do vinho do Douro|
l

i alo lhe prOVém, de certo, do nome com quo, um., não deve mais subsintir. Nada o justilica na epo-

n'no mercado, mas antes das ,suas qualidade.. ca twtual. _

i iticns- que ainda ninguem soube perl'oitmnente _ Para o pai-mto devem ser chamados aflllollea

imitar. O seu valor não é nem pólio ser imposto; (7")a Vllln publica. excm_plar_e reconhecida mad-u.

determina-o a qualidade do genero, ú Pam, ,,s reza tornem rccomme'ndavcis. Dai; um logar tao

,rm . Wadiçõss com'que é exposto_ Importante, a quem so a presompçao de sangui-

. . nidude ahonani, pódc scr fatal ti. causa publica.
Nada tem o Douro que receiar Com o livre ) . _ ,

lrevma-ae este inconveniente que factos numero-
l commercio de seus vinhos. O vinho gonuino ha

mui. “conservar o se“ pmç” a pm. "msn“, ,[0 que cw_ sos Íazcm recciar, que anula hcam outros, A ca-

,to J “feito lhe queira disputar o logar. O vinho de mn"“ he'leil'mr'u News“ um“ "ef""'““ "ml“ 00m'
“1-“. Champagne que Por ahi g-e,.a¡,,,e,,te.se vende, e pleta e profunda; mas cinquanto ella nao vêem,

acceitomos de bon vontade este couieço; será. elle

uma esperança de que havemos dembter o resto

porque ha tanto tmnpo clamamos de balde.

O projecto hade ter terceira leitura. Breve

”terei. logar a sua discussão.

que tem de lá sómente o nome, ainda não fez bai-

ta¡ o preço do vinho genuíno que se vende pelo

gundruplo do artilicial. Outro tanto deverá acon-

ñeer com o vinho do Douro.

i' a 0 valor do vinho do Douro é um valor rc-
«S440
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::150 all; escutado é crear-lh'o al'tlhultll, e muito prm- Moo-_-

,ulmm cipahuente quando com isso se prejudicam outras (COMMUNICADOS)

ocor províncias do reino. Com o camudio de ferro do norte perdeu

para
annos passeava no boulevm'd da rua Helder para

a rua Grange-Bateliêre o vice versa.

Este mancebo estava vestido como aquolles

que teem doze ou quinze mil libras de renda, e

que passeiam n'uma bella noute do mez d'agosto.

_ Fátima¡

::0 QUE Sli lili TODOS 08 lllzlS

cação

!5000

Tinha o ar distincto, mas sobre tudo triste.

*5200, * POR Fumava e passeava ncgligentemente, t'endo

M440 v n'uma das mãos o charuto e na outra a benga-

¡ i ' TRADUCÇÃO 1“' Em”, só z

_ ' _ P03 Passeava evidentemente sem lim, porque de

!pltlp l " n. »51mm espaço a espaço parava de fronte da loja dium

brevi-.- I' l ¡nercador ~de quadros ou d'um joalheiro, olham

' ' * , alguns instantes as joias ou quadros, e continuava

lendo» . Não se vê todos os dias um commerciante o seu passeio.

os, o I “mato, uma mulher tiel, um lniniatro integre, Em 'ão lhe teriam perguntado o que elle

' PM' l liaf'gov'erno justo, um tilho obediente, um jornal acabava de vêr. Tinha olhado, mas não tinha

visto. ,.acabo. Muptivel, um bife bem cosido nem ovos

tio ll. “ ' frescos. Esta loja tinha-lhe sido um pretexto para

"IO Õ i i"“ Mas ha cousas que se vêem todos os dias. parar e substituir momentaneamente a immobili-

¡ "i Vêse, por exemplo, todos Os dias, uma dade ao movimento. Mas isto estava bem longe

-_ ' ,lltilher que enganao marido ou um marido que de dissipar o aborrecimento do pussennte, e se

a mulher, um ser intelligente cnamorado tres minutos depois dc ter examinado nquelles

da“. (lillttwrppanga, esltnpula, caes mais felizes que objectos lhe_ dissessem que acabava de olhar os

O »r homens, e a guns horneus nuns ignorantes quadros ejonw, afllnll'aI'-Se-hln muito.

T '1" que o. caes_ Em inn, passeava como um homem aborrido

much”? Mas, antes de tudo, o quo é certo vêrsc e que não sabe que fazer. -

INI“ No. (lim, é o que vamos vêr juntos. Se querem saber o seu nome, deemlhe

'to n'm . &a; noute do anno passado, que podia ser aquello que lhes aprouver: l'leuríque , :Julio ou

, Y, eqbçnrd'est'anno, sendo a historia que vamos Eduardo. Eduardo querem? Seja Eduardo.

m iatáii'düiquellas que acontecem todas as noutes, Nosso homem' chama-se, pois, Eduardo.

lia 'limncho de vinte c sete para vinte c oito Faremos uotm- ainda uu“, Vez ,w Mm., que

_ .
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Holl'ria, propondo a abertura d'umn estrada de

interesses : e sem a estrada d'aqui para Toudella, ' Aguada, para ligar esta villa Com o caminho de
.

mandada agora estudar pelo governo, de certo

em brcve ficaria ella inteiramente perdida.

Mas para que se lhe dê verdmleirameute a

un'lo é mister que o traçado da referida estrada

córte polo Gualdílo, S. João do Monte, Egreer

da Castanheira do Vouga, e Bulliar até aqui:

é isto mesmo o que a camara municipal d'cstc

concelho teve a honra de expôr a Sua Magesta-

do El-Rci e :is côrth nas duas representações,

que por cópia enviamos agora a. v.

Certissimos de que v. se dignará auxiliar

os louvareis esforços dos dignos vI-.rcadores da

camara municipal d'estc eoncclho , d'estes cava-

lheiros respeitaveis, que, ou¡ toda a altura da

sua nobre llliSsão , coniprrboinlem perfeitamente

os seus deveres , não sc poupando januiis a tra-

balhos de qualquer natureza que sojalii no honra-

_do desempenho das suas obrigações, rogâmos a

v. se diguc dar publicidade nas columuas do seu

jornal as mesmas representações.

Contamos seinpre com a sua coadjuvaçito :

o por nmis esta vcz desde já, lhe agradecemos.

Agucda 27) de maio de 1864.

ÂIcmuel du Silva, Ribeiro

Antonio Ferreira Sucena

José do Silva Ruellu

José Antonio Buldaiu

0 Prior José Ferreira Estimado

F. Estevão Pinheiro de Figueiredo

SENHOR!

A camara municipal do concelho d'Agucda,

a quem não pode ser indiffcrcnte a penosa situa-

ça" do mesmo concelho pelo izolamento, em quo

80 encullll'll, Hill relação IU) Hyütclnlh do colnlllnni'

cações; vem aos pés do throuo de Vossa Magos-

tade pedir com a maior instancia, que na distri-

buiçao dos fundos, que tem de ser applicados a

estradas, Sejam contemplados, e eñicamuente at-

tcudidas, assim a estrada districtal d'Aveiro a

Agueda e Vouzolla, como ado Agucda a Tondella

eTaboa.

Senhor! Este pedido justifica-se, nao só pela.

convenicncia de todas as povoações, que as sobre

- ditas estradas são destinath a favorecer, mas

tambem pelajustiça que é devida ao concelho

d'Agucda.

Aguada, devendo as condicções naturaes da

sua situaçao o ser um verdadeiro emporio do

connnorcio das duas Beira-z com as terras do lito-

ral, foi altamente prejudicada com o adiantamento

do caminho do ferro do norte, para favorecer

Aveiro.

Mas, ao passo que o caminho de ferro se

afastava do concelho d'Aguedafa voz eloquentc

do grande orador, que a tribuna portugueza per-

deu, se &levantam; n'essa mesma tribuna para

reparar dialguma forma o prejuizo, que Aguoda

 

lhe contamos n'este momento uma historia, que

tem o duplo merito de ter sido verdadeira no

tempo em que se passou , e sêI-o todos os dias,

hontom como hoje, e hoje como amanha.

Quando o leitor a souber, terá. adquirido a

dupla vantagem de poder dizer a cada instante

do dia ou da noute, se lhe aprouver:

-. N'este momento, a historia que eu li,

passase em alguma parte.

Ed uardo passeava. pois, sem motivo, sem

neceSHidade, e sem prazer.

Tinha ido cinco ou seis vezes talvez, da rua

Helder á rua Grunge-Buteli'àre e d'esta áquella,

quando parou de novo e consultou o relogio.

Eram nove horas.

Eduardo para variar de distracçño, aproxi-

mou-se d'uma cadeira e assentou-se com todos os

que se assentam, no verão, de fronte do Café de

París, e formam duas linhas', no meio das quaes

sobe' e dance a multidão de passeantes ociosos.

Quando se sentou, collocou adiante de si

outra cadeira, pousou os pé sobre uma das tra#

vessas, e balançou-se continuando a fumar.

De tempos a tempos via passar um conheci-

do, sandava-o com a mão ou levava-a ao chapéu,

segundo o gráo d'iutimidade em que estava com

o passeantc, depois do que, continuava a balca-

çar-se.

A esta existencia, como vêrm, faltavam

emoções, pelo menos exteriores, porque, exami-

nando-o bem, vêr-se-hia que Eduardo estava pre-

occupado, e que alguma cousa velavava ainda

ferro.

Era do justiça.

Mas, infelizmente, 0 caminho de ferro está.

prestes a abrir-»e :i circulação; e Aguedu não

tem uma entrada que a ligue com o caminho de

ferro. Por quo d'ossu d'Aveiro a Aguedo a penal

so acha fcito o lanço d'Avoiro a Eixo, e alguns

trabalhos na pontc da Rato, dc que sc levantou

mão ha muitos mozes.

Por outra parto.

A estrada da Mealhada a Tondolla o Vizeu,

e a d'Aveiro a Vizen por Albergaria, Passogllei-

ro, Vouzclla o S. l'edrqdo Sul; deixando Ague-

ça isolada no centro, seriam como uma rede lau-

nada a cereal-a, c a apanhar-lhe o seu commeroio,

senao se tractasse (lu ligar Aguada com a quollal

duas arteriais, por onde tem de correr o com-

mcrcio das Beiras.

A completa ruina (licsta villa seria, pois,

. iuevitavel, no não fossem docrctadas a estrada

(VAVoiro a Águeda c Vouzclla; e a d'Águedp u

Tondella e Taboo.

São duas estradas transversaes; mas de gran-

de importancia local: ja pela fertilidade da re-

gião, que tem d'atravossar; já por que entram no

coração da Beira, o. já lioalmcnte por que impor-

tam uma questão do vida, ou dc morte para o

concelho (l'Agncdn.

Por esta simples exposição conhecerá Vossa

Magentado a justiça de serum convenientemente

atlendidas as duas estradas, de que se tructa.

E a camara supplicaute em reconhecer o e!-

pirito do rectidão e de justiça, que preaide aos

concelhos do governo de Vossa Magestade espera

ser attendida:

E beija a roal mão de Vossa Magestade.

Deus guarde a precioza vida de. Vossa Ma-

gostado, como todos os portuguezos havemos do

mister.

Agueda, em camara de 18 d'ahril de 1864.

O bacharel José Corrêa de Miranda, vice-

presidente.

FrancisCO' Augusto da Silva Ribeiro, tis-

cal.

Antonio Jmé Pinheiro dos Santos.

Daniel d'Almeida.

Antonio José Rodrigues dos Anjos.

+

Senhores deputados da nação porm-

gneza 2

A camara municipal d'Agueda vem main

uma vez ao seio da reprezentação nacional pedir

a realisaçíto do pequeno quinhãode nmlhoramen-

ton, que, na distribuiçao d'elles, tocou ao conce-

lho d'Aguedu.

A preferencia dada ao traçado da estrada

d'Aveiro a Vizou por Albergaria e Pessegueiro

(margem direita do Vouga) tornou indispensavel

M

n'esta especie de lanterna extincta, que se chama

um homem aborrido.

La Fontaine (lisse que um poltrão encontra.

sempre outro mais poltrño ainda. Acontece o

mesmo com os homens aborrecidos; acham sem-

pre um que se cofastia mais do que alles.

Era talvez por isso, que Eduardo esperava.

Não foi frustrada a sua esperança, porque

no fim de meia hora, um de seus amigos que

passeava só , tendo-o reconhecido, aproximou-.se

d'clle e estendeu-lho a mão.

- Como vnes to? disse o recem-chegado.

- Bem e tu ?

_ Soffrivelmente.

E' ordinariamente assim, que as conversa-

ções Começam, e os nossos dois personagens não

eram pessoas, que a começasseni d'uula maneira.

mais original.

Porque, não julguem que estão vendo um

homem cxoepcional. Eduardo deve ser collocudo

na cathogoriu dos homens ordinarios, d'aquelles

que no comlnum se chamam martyrcs. Quanto ao

seu amigo não tinha cousa alguma mais notavcl

do que elle. Além (l'iaso não é !nais que um ac-

cidente n'esta historia.

Póde chmnar-se Julio, se quizerem.

- Que fazes tu aqui ? replicou Julio.

-- Fumo, 'e tu ?

_ Eu passeio. Queres tu

._ Santa-tc antes.

- Isso não! preliro girar.

passear comigo P

(Contiúna.)

 



uma outra estrada, quo vós, senhores, authorizas-

tos, ainda que sómente districtal, ou do segunda.

classe, que pmtindo d'A veiro por Aguada e pelas

Talhadas, vá entroncar n'aquella nas alturas de

'Vouzella; para ligar entre si, e com as capitaes

dos districtos diAveiro, e Vizcu, as muitas e im-

portantes povoações dos dois districtos, que estan-

cêam na margem esquerda do Vouga.

Esta estrada, senhores, foi a condição, sob

a qual os povos, prejudicados com a preferencia

dada ao traçado da estrada d'Aveiro a Vizeu por

Albergaria e Pessegueiro, cessaram de reclamar

contra ella.

Além d'esta, acha-se tambem decretada a es-

trada d'Agueda a Tondella, e de Tondella a Ta-

bua, 'que é tão necessaria e urgente, como aquel-

1'outra4 ' y

A Agueda, (listando d'Aveiro trez leguas para

o nascente; e tendo o seu porto-mar, que a põe

em eommunicação com a grande ria d'Aveiro, e

por conseguinte com todas as terras do litoral des-

de Mira até Ovar, na extensão de nove lagoas,

ha de ser sempre preferida pelo Commercio das

duas Beiras. Porque a barateza dos transportes

por agoa faz com que aqui se encontrem, com

pequena despeza de fretes, o peixe das costas do :

litoral o sal ~a lou a e todos os eneros colo- -1 s ç a g

niads, e manufacturas do ferro e outras, que por

Ovar recebe da praça do Perto.

Agueda é, pois, uma terra bem provida do

tudo o que precisa o distrieto de Vizon, e a Bei-

ra Baixa, que em troca fornecem a beira-mar, r

aquelle os seus vinhos, gados, cereacs, e legu-

mes; e a Beira Baixa o azeite. _

Aguada deve á sua vantajosa situaçao o ao!“

o cmporio d'este Commercio: mas, sem aquellas

duas estradas, dir se-ia, que o systems d'ellas ti-

nha sido calculadameute traçado para lh'o tirar.

Por que a d'Albergaria a Vizeu apanharia

o que escapasse á de Vizeu a Mealhada, e á es-

' tação de Mogofores.

E' pois, u'aquellas duas estradas (a Vouzel-

ln, e a Tondella) que não sito se não dois ra-

maes, que Agueda põe as nuas esperanças.

Entretanto, niczes e annos vão decorrendo, '

e só esperanças, e nada mais, alimenta o desven-

turado concelho diAgueda. Por que na primeira

d'aquellas estradas, achando se apenas construido

o lanço d'Aveiro a Eixo, na extenção de cinco

kilometres, cuco mais ou menos ; e muito adian-

tada¡ as oiiras da ponte da Rota sobre o- rio

A ueda, foram ha mezes interrompidos os tra-

ba bos; e na segunda ainda elles não começaram

sem duvida por escacearem Os meios votados pa-

ra estas obras. '

Por isso a camara supplicaiite, vem, senho-

res deputados,empenhor todo o vosso patriotismo

e zélo pelas cousas publicas d'este paiz, para que,

na proxima distribuição dos fundos votados com

npplicaçiio para estradas, vos digneis dotar aquel-

las com os necessarios para a sua conclusão.

i E Il. RI.

Aguada, em vereaçño de 18 d'abril de 1804.

Bacharel José Corrêa de Miranda, vice-

presidente.

Bacharel José Joaquim da Silva e Pinho

Francisco Augusto da Silva Ribeiro, fiscal

Antonio José Pinheiro dos Santos

Daniel d'Almeida

Antonio José Rodrigues dos Anjos.

-_-_-_-_-

Concelho d'Albcrgarla

Temos visto denunciadas no «Districtos gra~

ves faltas das auctoridades d'este concelho, e com

especialidade das que estão dentro dos limites de

Angeja. ,

Sem querermos avaliar taes accusaçõcs, enos

importarmoe sobremaneira com as pessoas e cou-

sas d'Angeja, Inaravilha-nos que se dê publicida-

de ásfaltas de uns, omittindo as dos outros.

Achamos de um peso tão sencivel, oque aca-

bam de referir-nos, que demorarmos a sua publi-

cidade importa para nós uma conniveneia com

taes abusos.

Que as comedcllas em Angeja eram muitas

e continuadas, s'abiamol-o nós, mas que ellas de-

vassem as portas do sacrario , nunca o podíamos

crer. Os factos são-nos assim contados por pes-

soa fidedigna de Angeja.

O Sanctissimo Sacramento tem bens de raiz,

numerosissimos predios, que constituem um bom

morgado; mas os rendimentos (l'estes bens, em

logar de redundarem em beneficio do seu Dono,

o Dono de tudo, teem ido encher o bolso particu-

lar dos arrendatarios.

Importa isto ,o mesmo que dizer, que o San-

ctissimo Sacramento não tem tido bons procurado-

res.

Os mesarios da confraria do Sanctissimo d'es-

te anne, que no nosso entender foram os mais

zelosos dos bens do seu Patrão, envidaram todas

as suas forças para que estes predios dessem o

seu real producto, e depois de por dois mezes

requererem, sem eli'eito, ao administrador para. se

porem em praça; requereram ao sr. governado¡-

civil, que zelador dos bens religiosos, e ocohece-

dor da magna comedella , anctorisou os mesarios

a pôr em praça os bens , e ordenou ao. adminis-

trador do concelho uma assistencia, tão sómente

para e. bos tiscalisação, e regularidade dos mes-

mos.

Alguns dos bens que foram á praça subiram

muito; mas o administrmlor do concelho, para ob-

sequiar os arrendatarios, que tão bons serviços

lhe prestaram nas ultimas eleições, no acto da

praça fazia assentar os lançadores, já lendo~lhes

um requerimento para aquelles que lançassem nos

bens, sustentarem uma demanda do seu bolso,

já., atravez da perda dos seus bens, que falharam

ao pagamento da contribuição do registro, fazendo-

lhes ver, que ,este acto nada valia! 3 .'

E' na verdade cscandaloso o pouco respeito

pelos bens da egreja, e nenhum acato pelas or-

dens de seu chefe !

 

auetoi'idade, e por ameaças que se lhe tem feito,

negam-se agora ao fabrico das terras em que lança-

ram em praça com o fundamento do administra-

 

dor no acto da. praça lhes não fazer assignar o

auto da mesma, que se não fez.

Provira esta falta de ignorancia da lei, ou

será proposito ?

Esta tudo agora na espectativa , se vencerá

o sr. governador civil, e a lei, se o atllnilllstl'tu'lol'

e a sua protecção. Somos levados a crer, em vista

de outras comedellas, que vencerá a protecção, por

; que esta mesmo póde ferir o sr Taborda.

l
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PARTE OFFIClAL

lllnlsterlo dos negoelos do reino

Direcção geral de administração civil

3.* repartição - 1.“ secção.

DOM LUIZ, por graça de Deu', Rei de

; Portugal e dos Algarves, etc. Fazemos saber a

todos os nossos subditos que as Côrtes geraes dc-

cretaram e nós queremos a lei seguinte:

I Artigo 1.“ E' auetorisada a camara muni-

l cipal do concelho de Arouca a levantar um em-

prestimo da quantia (le41:000¡5000 réis em metal,

, com o juro não exeedeute a 6 por cento ao

anno. r

¡ § unico. A camara abrirá concurso para e.

' realisação do emprestimo, que será contractado

com quem se offerecer a fazei-o por menor juro.

Art. 2.° O producto do emprestimo será ex-

cliisiVameute npplicado ao pagamento do custo

. da expropriação, auctorisada por decreto de 12

novembro de 1863, da casa (la hospedaria de

cima, pertencente as freiras d'aquella villa, a fim

I de servir de paços do concelho, e para accommoÃ

, dação das outras repartições publicas.

Art. 3.° Para pagamento do juro e amor-

5 tisaçi'to do emprestimo é applicado o producto do

imposto de 2 réis sobre cada quartilho de vinha'

que sc consumir no concelho, durando esse im-

posto até o Completo pagamento do emprestimo e

jura.

§ unico. A receita proveniente do dito im-

; pasto, e a sua applicação, formarão capitulos es-

pcciacs no orçamento ordinario da cainam mu-

nicipal.

Art. 4.° Os vereadores ou quaesquer outros

fuuceionarios que auxiliarem ou approvarem o

desvio da quantia mutuada, ou da importancia do

imposto que serve de garantia, para qualquei' ou-

tra applieação diversa do que lhe édestiuada por

esta lei, iueorrerño nas penas estabelecidas no

artigo 54. da lei de 26 de agosto de 1848.

Art. 5.° Fica revogada a legislação em

contrario.

Mandamos portanto a todas as auctoridades,

a quem o conhecimento e execução da referida

lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir

e guardar tão inteiramente como n'ella se cou-

tem.

O ministro e secretario d'estado dos negocios

do reino a faça. cumprir, publicar o correr. Dado

no paço de Cintra, em 18 de maio de 1864. -

IEL-REI, com rubrica e guarda. - Duque de

Loulé. .

Carta de lei etc.

*-

Mlnlslerlo dos negocios'da fazenda

Secretaria d'estado

1.'l Repartição

(Conclusão do numero antecedente)

Art. 26 O governo permittirá que os tabs-

cos armazenados na alfandcgu grande de Lisboa

possam ali receber o desmancho, a limpeza e to-

das as mais preparações que têem por tim facili-

tar a sua fabricação.

Art. 27 De 1 de julho de 186-1 em diante

é p'erinittido construir, despachar e collocar as

nmchiuas e os utensílios que por-;sum servir á fa-

bricação dos tabacos.

Art. 28 O governo tica auctorisado, logo

que iinde o monopolio do tabaco, a eollocar ou no

serviço effective do estado, ou como addidos aos

quadros das repartiçõas publicas, ou nas vacatu'

ras que occorrerem, sem prejuizo das dispOsições

em vigor relativas a concursOs, os empregados

do contabilidade ou de fiscalisaçdo do eontracto

do tabaco, nas Contadorias de Lisboa e do Porto,

nos armazene da Alfandega grande-de Lisboa, na

iiacaliaaçiio em todo o reino, na fabrica de Lisboa

e no deposito do Porto, que no dia 19 de janeiro

de 1864 faziam parte do serviço do mesmo con-

tracto com dois annos de exercicio.

§ 1 Os empregados na fiscalisaçiio ficam

encorporados, para todos os eti'eitos, no pessoal

da tiscalisaçñodas alfandegas.

§ 2. Os vencimentos dos empregados que

entrarem para o _serviço effective do estado, serão

regulados por decreto do governo, em harmonia

comes vencimentos dos outros empregados do

estado de serviço analogo ao d'estes.

Os vencimentos dos empregados que forem

addidos ás diversas repartições do estado, a 'cujo

serviço ficam obrigados, serito regulados pelas

disposições do decreto de 16 de janeiro de 1864.

Os vencimentos dos empregados addidos que

forem passados ao serviço effective, ou collocados

nas vacaturas occorrentes, não serão menores do

que os vencimentos que recebiam como addidos.

§ 3.“ O beneficio d'este artigo será unica-

mente conccdido aos que o requererem até ao

ultimo de novembro de 1864.

§ 4.° Des vencimentos de que trata este

artigo serão deduzidos quaesquer outros que os

l mesmos empregados recebam do estado, nos ter-
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Os lançiulo_res,em presença da dedicação da '

J

Í mos do artigo 3.“ do decreto com força de lei de

30 do julho de 1844.

§ õ, Os empregados que entrarem para o

serviço .do estado em virtude d'este artigo, serão

mencionados no orçamento do estado de modo

que se especifique a origem da sua eollocaçi'to

n'elle.

§ 6. A relação dos empaegados admittidos

ao beneficio, de que trata este artigo, será publi-

cada na folha ofiicial do governo durante o Inez

de dezembro de 1864.

§ 7. O empregado que de qualquer modo

concorrer para a falsificação prevista no § 3.° do

artigo 21.°, alení de incorrer nas penas a que se

refere o dito artigo, perderá o direito a gesar do

beneficio estabelecido pelo presente artigo.

Art. 29. Os encargos do emprestimo dos

4.000:0005000 réis, decretado em 30 de junho de

1844, confirmado pela carta de lei de 29 de se-

tembro do mesmo nuno, assim como a (lotação

da junta de credito publico, que eram satisfeitos

pelo rendimento do contrato do tabaco, passariio

para os rendimentos das alfandegas de Lisboa e

do Porto, de t de janeiro de 1865 em diante.

O governo. estabelecerá para este fim as pres-

tações mensaes que forem necessarias, as quaes

serão satisfeitas pelo rendimento das ditas alfan-

(legas.

Art. 30. O que fabricar tabaco sem antes

ter obtido a licença de que trata o § 3 do artigo

2 iucorrerá nas penas estabelecidas no artigo 37

e seus paragraphos. .

Art. 31. O que se recusar a prestar os

meios que lhe forem exigidos para poder verifi-

car-se a fiscalisnçi'io e o exame de que trata o

artigo 3, será punido com a multa de 26000 a

1005000 e com prisão de tres dias a tres menu.

Art. 32. O infraetor do disposto no artigo 4

serei punido com multa de 26000 a 2005000 réis,

e com prisão de tres dias a seis mezes.

§ l A reincidencia será punida com o do-

bro da multa e debmdo tempo de prisi'to fixados

n'este artigo.

§ 2 As plantas serao arrancadas e queima-

das pela auctoridade publica. A despcza d'este

serviço será paga pelos infractores.

Art. 33 0 infractor do disposto no artigo 5.

será punido com multa de 105000 a 5005000 rs.

Art. 34 O que empregar no fabrico ou na

Venda (los tabacos plantas ou Inaterias estranhas,

será condemnado na multa de 1005000 a 1:0005

réis.

Art. 35 que empregar no fabrico ou na

venda dos tabacos substancias prejudiciaes a sau-

de, incerrerá na prisão determinada no artigo 251

(lo codigo penal, aggçavada com o pagamento da

multa tixadagno artigo 34 da presente lci.

Art. 36. A reincideneia nas infracções

de que tratam os artigos 34 e 35 será. punida com

dobro das multas fixadas nos ditos artigos. 0 ar-

mazem, _fabrica ou estabelecimento de venda per-

tencente ao réu, ficará fechado por um periodo de

trcz a dez annos. '

Art 37 O que descaminhar ou occultar qual-

quer porçdo de tahacos ao pagamento dos direitos

devidos ao estado, será punido com a multa igual

a quatro vezes o valor dos direitos e do imposto

que teria de pagar o tabaco deseaminhado ou oc-

cultado, e com prisão de um mez a um anne.

§ 1.“ A primeira reincidencia será punida

com o dobro da multa fixada n'estc artigo, e com

prisão de um a dois almos.

§ 2.° As outra reincideneias serao punidas

com o tresdobro da multa lixado n'este artigo,

e com prisão de dois a trez annos.

§ 3.° Em todos os casos em que for appli-

cada esta pena, os tabacos apprehendidos e os

transportes ou qllaesquer objetos que servirem de

de meio para descaminhar ou occultar os tabacos

ao pagamento dos direitos ficarão pertencendo á

fazenda publica, e aos apprehensores e denuncian-

tes, como é determinado no artigo 41.

Art. 38 O que comprar, vender ou fabricar

tabacos, sabendo que os direitos nño foram psi--

gos, incorrerá nas

go 37

O Art 39 Quando a infracção de que tracta o

penas estabelecidas no°arti-

,artigo 37 for praticaila por individuo que exerça

qualquer funcção publica, a sentença condemna-

teria importará. o perdimento do logar que exercia.

Art. 40 A cumplicidade nos actos punidos

pelas disposições d'esta lei será regulada peles

regras estabelecidas no artigo 26 do codigo penal,

e punida com as penas declaradas n'estn lei. A

pena de prisão porém nunca erá superior a seis

mezes, e a multa será metade (Esquella em que

forem condemnados Os auctores. ~

Art. 41 Os denunciantes do descaminho ou

da occultnção dos tabacos terão um terço do pro.

dueto d'elles. ,

Os aprehensorcs dos tabacos descaminhados

ou oceultados terão metade do producto d'elles.

Quando o apprehensor não for e denuncian-

te, e houver denunciante, um terço do producto

dos tabacos apprehendidos pertencerá ao denun-

ciante, e o outro terço neapprchensor.

Os apprehensores dos tabaco descaminhados

ou occultados que tambem capturarem os réus

do descaminho ou occultação, tornadois terços do

producto dos tabacos que apprehenderem.

§ unico. O valor dos transportes ou de

guaenquer objectos que servirem de meio para

escaminhar ou occultar os tabseos ao pagamen-

to dos direitos, pertencerá tambem aos denun-

ciantes e aos appreheusores, segundo as regras

estabelecidas n'este artigo.

Art. 42. Nos processos do descaminho 'ou

da occultação dos tabacos observar-sebo, no que

fôr applicavel em conformidade com a presente

lei, o disposto nos artigos 349 e 354 e seus §§

da novíssima reforma judicial.

Districtos administrativos Contingentes'

Aveiro . . . . . 64152135000

Beja . . . . 64:80760m

Braga . . . 107:8616000

Bragança . . . , 53:6885000

Castello Branco* . . 49:3136000

Coimbra . . . . 7933595000

Ev-ore. . 86:0386000

Faro. . . . . . . 61:2025000

Guarda . . . _ . 55:4855000

Leiria. _. . . - . . 49:6456000

. Lisbon. . . . . . 405:400M7O

Art. 43. A fiança nos processos instaura.

dos por effeito d'esta lei sómente será admittidu

quando a importancia das' multas não exceder g

2,5000 réis.

Art. 44. Os presos por infracções'd'ostalgi

I serão entregues ao poder judicial dentro do vinte

e quatro horas depois _da prisiio. _

Art. 45. Aos réus condcnnmdos na' pan¡

de prisão por infracções d'eata lei será abatido no

cumprimento da pena o tempo que estiverem

presos durante o processo.

Art. 46. É peripittidó ao viajante quando

entrar no terrritorio portngncz trazer para uno

proprib até quarenta grannnas de tabaco.

Art. 47. As disposiiçõcs penses contidas a¡

presente lei começarão a vigorar logo que ella se

publique.
-l

Art. 48. O governo tica auctorisado para

regular por decretos:

I O minimo da tonelagem que devem ter 'os

nariOs, pelos quaes será. permettida a importação

dos tabacos ;

H O minimo do peso dos volumes (los taba-

cos que podem ser adlnittidos a despacho;

III Os prasos em que os ultimos contract“. ,

dores do tabaco devem pagar os direitos dos ts..

becos que possuírem, quando acabar o monopolio
do tabaco; '

Se o governo julgar conveniente fazer esta

concessão, o pagamento de que se treta será di-
vidido em doze prestações ignaes pagiui mensal.

mente, e será representmlo em letras connmcrciaes

devidamente abonadas.

No caso em que governojiuça esta concessão,

torpar-se-na extensiva a todos 0a que nos primei-

ros doze Inezes que decorreram depois de titular

o monopolio despaoliarem tabacos, cuja importan-

cia de direitos passe 294005000 réis.

IV As taxas das licenças dentro dos limi-

tes lixados no artigo ã,em harmonia com o deter-

miuado para aeontribuição industrial.

Art. 49. 0 governo dara conta as cortes as

principio da proxima sessao legislativa do u~o

que tiver feito das nuctorisaçõcs concedidas por

esta lei, e do cumprimento que tiver dado nos

encargos que ella lhe connnettc. '

Ar. 50.” Fica revogada a legislação em coa

trario.
o

Mandans portanto a todas as alictoridadeí,

aquem o Conhecimento e execução da referida lei

pertencer, que a cumpram e façam cumprir s

guardar ti'io inteiramente como n'ella se contém.

Os ministros e secretarios (Testado de todas

as repartições a façam imprimir, publicar e cor-

rer. Dada no paço de Ajuda, nes 13 de maio ds

1864. - IEL-REI , coln rubrica e guarda. -.

Duque de Loulé-Gaspai- Pereira da Silva-Joao.
quim Tlumufs Lobo d'Avila - Jesé Gerardo

Ferreira Passos _José da Silva Mendes [nal, --

Joao Clu'ysostomo d'Abreu e Sousa. - Logar do

sêllo grande das armas roses.

Carta de lei etc. '

w_ *

Dom Luiz , por graça de Dons, Rei de Por-

tugal e dos Algarves, etc. Fazemos saber a todos

os nossos subditos que as eôrtes gomes decreto.

ram e nós queremos a lei seguinte:

Art. l.° A contribuição predial respectiva

aoanno de 1864 é fixada na importancia de reis,

1 649:2111$i000 e sera repartida pelos districtos

administratiyos do continente do reino, na con-

formidade do mappa junte que faz parte d'esta

lei.

Art. 2. Fica revogada a legislação em con-

trario. .

Mandamos portanto a todas as auctoridadss,

a quem o conhecimento e execução da referida lei

pertencer, que a cumpram e guardeme \façom

cumprir e guardar tão inteiramente como n'ells

se contém. ›

O ministro e secretario d'estade dos negocios

da fazenda_ a faça imprimir, publicar e correr.

Dada no paço da Ajuda, aos 13 de maio de 1864.

- Eta-REI, com rubrica e guarda. - Joaquim

Thomás Lobo d'Avila.-Logar do sêllo grande dll

armas reaes. A '

Carta de lei etc.
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Moppa, a que ss refere a lei d'esta data, do:

contingentes da contribuição predial que por»

teacem aos districtos administrativos do con-

tiaente do reino, e têem de ser repartidos com

relação ao anne de 1864.

 

Portalegre . . . . 75:90173000

Porto . . . . _ 152z33050m

Santarem . . . _ _ 11931346530

Vianna do Castello. . . 67322715000

Villa Real. . _. . . 6594315“”

Vizeu. . . . . , 91:1565000

i L649:21113(K)0

Paço, aos 13 de maio de 13m.=oaquim

Thomás Lobo d'Avila.

W

EXTERÍOR O

Dos jornaes do correio d'hontem extruhim'ss'
o seguinte : r

Nova-York, 7. - Principios definitivamen-
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_to s calnpanha do general Grant contra Rich-

nond. _

No dia 6 de maio ouviu-se uma feito canho-

'íh's'da do lado de Chanscñorsville, onde devia lm-

Vm. uma grande batalha.

i I r Marselha, 17. - Em Napoles foram presas

“ o de 70 pessoas, antigos omciues, nobres ou

'mgnezes Pareceque os papeis encontrados em

ousado uma notabilidadc borbonica em Roma,

permittirão estabelecer a existencia d'uma cous-

"piraçiio contra o novo regime.

_ .Londres, 17. - O !Daily-News» diz que a

A reuniao do czar, do rci da Prossia e do impera-

dor de Austriavae ter logar em Kissengen, en¡

nireumstancias que tornam o restabelecimento da

, Santo ~Alliança facil, estando a França satisfeita,

a Inglaterra paralisado, a Polonia submcttida e

a Dinamarca cm farrapos.

_ Paris, 18. -- As negociações continuam com

muito actividade entre a França e l'ruasi'a sen¡-

pre por causa da questão dinmnarqueza.

0 imperador Napoleão convocou o conselho

privado para o dia 26 do corrente.

A combinação ministerial que olierece mais

probabilidades é a seguinte:

O duque de Persigny, negocios estrangei-

ros.

› O general Fleury, guerra.

Mr. 'l'hillier, interiorr

Mr'. de Vinnne, justiça.

Mr. Lovarrier, instrucção

Mr. Behic, marinha.

Paris, 19.'- Apezar do sMorútorn ter des-

publica.

a mantido hoje os boatos relativos a uma modilica-

ção ministerial, a opinião publica persiste ua sua

convicção de qne'se realisará pouco depois da

. suspensão dos trabalhos legislativos.

Tomam nova consisteucia os boatos relativos

dabdicaçi'io da rainha Victoria.

A França declarou ao governo prussiano

ae não se opporgi pelas armas á. anuexaçiio dos

datados do Slesvvig e de Holstcin ao territorio do

reino da l'runsia, porém com a condição de que

pela sua porte receberá compensação no Rheno.

Marselha, 19. -~O correio de Argel que

acaba de entrar no porto, traz _a noticia de que

.grande tribu dos bittas se insurgiu contra a

dominação francesa. De varios pontos subiram

tropas para combater a rebolliño.

Turin, 19. à- Cartas de Roma dizem que a

doença do papa nggrnvou-se d'um modo assusta-

dor. -

O periodico A «Opinião Nacional» diz que

_ ema bullu'secreta do pontífice ordena que se reu-

ns un¡ conclave com os rardeaes que actualmen-

te residem em Roma e quo se elejn novo papa an- ;

tes“-que chegue ao conhecimento do publico a

.morte'de S. Santidade Pio IX.

' O boato repetido dc bncca em bocca de que

está proximo o falleciumnto, vae desgraçudamcm

tc conlirmnndome pelos factos.

~ Londres, 19. - 0 banco reduziu o desceu

to de 9 a 8 por conto,

' ' Paris, 19. - A tim de fazer socegar os es-

".piritos agitados pelos boatos assustadores sobre a

_saudade papa, o ::Monitora diz que, segundo

cartas. de 14, sahe~se que sua saiitidadc se acha-

_va melhor. '

Paris., 20. - O «Constitucional» diz, fallau-

do do Conflicto diuamarco~alle1nih¡, que conside-

ta muito difficii, ainda prescindindo da questão

do nacionalidade, que as populações não sejam

chamadliapara escolher o seu governo.

Paris, 20. -- Devem-se acolher com grande

reserva as noticias assustadoras que propagaram

, em_ todo 0' dia d'hontem os periodicos e os tele-

grsmmas de Turin sobre o estado de saude do

papa Pio IX. Pediatra-se informações directas, e

,até este momento nenhuma noticia confirma que

S. Santidade tcnba recahido na sua doença, a'

anal ainda nao oñ'erece perigo eminente.

O (Constitucionais no seu numero d'hoje de-

¡ me os ducados do Sleswig e de Holstein

devem'ser consultados e devem emittir os seus

vetos antes de serem annexados a uma das po~

teucias allemñs.

Mer/6:1. 'Li/"'-

-- VARIEDADES

Costumes antlgos

0 seculo XIX produziu tal revolução em

nossos trajes, usos e costumes, que é necessario

ter visto, ou ouvido o que se observava no seculo

anterior.

Í Apenas umicavalheiro se erguia da cama já

(restava esperando o barbeiro para lhe rapar.ns

bas: esta operação era então mais demorada

,o que n'esta nossa epoca, em que dois terços da

ficam por barbear.

Vinha depois 0 cabelleireiro, para pentear

encrespar e empoar o cabello.

Dava-se em seguimento ao trabalho de

vestir-se , cousa que os mais diligentes não

levavam a cabo em ¡nenos de tres. quartos de

'hors- ,

i "Concluída esta tarefa cingia o bo'm do ho-

mem a-sua espada, punha o chapéo debaixo do

braço, e encommendava-se a Deus para arrastar

sedução.

IO homem mais independente tinha os in-

dispeasaveis deveres de um ceremonial distri-

buido com tanta exactidi'to, que lhe não sobrava

l- ' Davam-se as boas festas tres vezes no anno;

os parabens, no dia do santo do seu nome, e no

'antemão do seu nascimento.

› Fnltar a estes emboras, era quanto bastava

para ae duas famiiiae se arrufnsncm.

!to emprehendiam a mais 'pequena jornada

Í sem nina despedida geral que se pagava no dia se.

 

a”...

guinto, o repetiu :t volta para se darem as boas

vindas.

0 A ultima occupaçiio diaria dos nossos maio

res era a de dar corda aos relogios.

E não julguem que este exercicio era de

pequena monta, porque cada qual trazia dois, e

estes de duas caiXas.

Tudo era duplicado n'aquolla ditosa epoca:

lenços de unsoar, caixas de polvilhos etc.

(Monitor 1'ortuguez.)

Um chlm 'cruclllcado

M. James Jones, de Amoy, da a seguin-

te noticia de um supplicio a que assistiu na Chi-

na :

0 condemnado era um malvado que se

apoderava de raparigas para as votar á perdi-

ção.

Recusou confessar o crime apesar das chico-

tadas, que lhe arrancavam pedaços de carne.

A mulher que foi citada como testemunha, para

salvar o marido, quiz negar tudo, mas a terceira

chicotada revelou todos os crimes do réo, ue foi

condemnado á decapitaçño. Porém como a decapi-

tação é na opinião dos chineses o supplicio mais

rigoroso, porque imaginam que o 'homem que mor-

ro com um membro ou com uma parte do corpo

de menos, deve ressuscitar no mesmo estado, o

condemnado pediu que a. 'peuna fosse commutada

na de cruciticaçño, o que lhe foi concedido. A

cruz tinha a forma latina, e estava fixada sobre

uma taboa forte.

O padeceute foi pregado na cruz.'Prenderam-

lhe os pés com grossas cadeia-i de ferro, e com

cordas forçuram-n'o a ter os braços estendidos. Ti-

nha no peito uma taboa con¡ o seu nome e o seu

crime.

Em outra taboa amarrada ao braço direito

tinha escripta a sentença, pela qual devia estar

na cruz dia e noite até eXpirar.

No braço esquerdo tinha outra taboa com o

nome do juiz e as suas qualidades. O criminoso

foi crucilicado no interior da prisão, na presença

do magistrado. Levnram-no depois para uma das

encrnsillmdns mais frequentadas da cidade, Onde

o deixaram todo ,o dia, reconduziudo-o a noute

para a prisão, pelo receio de que os amigoa o ti-

rassem. Na manhã seguinte (era. uma terça-feira)

foi reoonduzido para a encrusilhada.

M. Jones conversou com o_suppliciado que .

se quaixava de sede, porém recusaram-lhe todo o

alimento e bebida. No sabbudo vivia ainda. Por

lim intel-vieram os europeus, e o Taoti, deu or-

dem para que fosse immediatamente morto.

Demon-lhe vinagre a beber contando que

por este ¡noio acabaria, mas Como niio aconteceu

assim, dois soldados cortaram-lhe cs braços e as

pernas e o estrangularam. (C. do Parto.)

_w '

NOTICIÃTÍIO

Novas linhas de paquetes a vapor

para 0 lls'asll. - cerca d'isto transcrevo o

nosso collega sDiario Mercantil» o seguinte z

:O couunercio da Gran Bretanha com o Bra-

sil, oito annos depoiii do estabelecimento da sua

linha de paquete n vapôr, dobrou ou augmentou

cem por conto. O.da França com o Brasil, quan-

do em 1860 se inaugurou a linha das (Message-

ries Imperiales», pouco excedia de 30:000 contos

de réis (importação e exportação souuuadas); eu-

tretauto o governo francez não duvidar¡ crear e

subvencionar essa linha sul-americaum, e Com

tanto acerto que dois aunos depois veriticava-se

um uugmento de 37 por cento nas relações com-

merciaes entre os dois paizes. Será possivel que

o Commercio do Brasil corn os EdudomUnidos se

mantenha cstacionario, quando o Rio de Janeiro

e Now-York os dois grandes emporios da Ameri-

ca, se communicarem regular e directamente de

22 em 22 dias , em vez de 35 ou 40 por via de

Inglaterra e França? ' A

O commercio' entre o Brasil e os Estados-

Unidos poderá em 5 ou 6 annos nttingir ti. cifra

de 1000000005000 rs.

O do Brasil com a Belgica ha de tambem

augmentar consideravelmente com alinha de pa-

quetes, e facilitar muito a emigração que sc faz

em grande escala do porto de Antuerpia para os

portos do B¡'asil.›

'l'elegrapho decidem-Diz o Diario

Commercial, que a França e a Inglaterra dispu-

tam reciprocaíncnte a. prioridade d'esta invenção

admiravel. Porém o seguinte, extracto das «Via-

gens de Artbur-Yongs, publicadas em 1792, pro-

va claramente que o telegrapho electrico do in-

glez Wathestone, ou pelo menos o principio em

que elle se funda, já n'aquelle tempo havia sido

descoberto pelo francez Ampére:

- Hontem, 16, de setembro de 1787, passeia

noite em casa de M. Lomond, machinista francez,

que acaba de fazer uma descoberta magnitiea em

materia da electricidade.

Escreve uma pessoa duas ou tres palavras

n'um bocado de papel; leva-o M. Lomond para

um quarto proximo, e vira um apparelho que esta

mettido dentro de uma caixa cylindrica, com um

electrómetro em cima. Um tio de ferro communi-

Ca esta caixa com outra egual, (pie está 'n'outro

quarto muito atfastado do primeiro.

A mulher de M. Lomond observa então es

movimentos-do electómetro d'esta segunda caixa,

o repete no mesmo instante as palavras que ha-

viam escripto no papel 'dado a seu marido. O

comprimento do lio de ferro nada tem com o resul-

tado; seja qual fôr a distancia entre os dois ele-

ctometros, é sempre facil communicar um como

outro, e exprimir-se quanto se deseja, seia qual

for a applicaçao que venha a fazer-se d'esta in-

venção, deve confessar-se que é bcllissima.

¡Wathstone nasceu muitos annos depois de

  

Lomond; parece não ser por tanto a este que

se deve a prinwirn idea do telegruplw electri-

(20 I

Um artista portugúez. -Antonio

i

 

E F... dest-eu a tres e tres os degraus da es-

caula e quando sc apanhou na rua respirou forte-

mente. '

Não deixou porem do cumprir as suas pro-

Guilherme Sorumeuho, um dos nossos primeiros , messns,_e quando se reColhen a casa entregou a

rebequistas, e que tão merecido renome tem sa-

bido conquistar, achu-se actualmente em Paris

aperfeiçmmdo-se na arte de musica, que tdo pro-

licuamente cultiva.

Consta-nos que os insignes professores que

o têem lccíonado alli, lheihño feito extraordina-

rios elogios, eque alguem imita para que o novel

artista prolonguc a sua estada cn¡ Paris, afim de

mais tarde dar n'aquclla grande cidade alguns

concertos. ,

Não nos admiramos que este insigne e esti-

mavcl concertista portuguez , tenha causado eu-

thusiasmo no animo do grande professor Alard.

Aos treze annos do edade, já Antonio Guilherme

Soromenho arrebatava o publicoillustrado de

Lisboa, tocando n'um dos nossos thea'tros peças

concertantes da mais importante diliiculdade',

com tanta lirmeza, gesto e correcção, como se

fôra um ooncertista experimentado.

De mui tenra edude mostrou Soromcnho ex-

tremada vocação para a arte musical. Seus paes

não lhe quizernm cortar a vocação e matricula-

ram-no no conservatario de Lisboa logo que che-

gou a edade de 9'annos.

Em breve o novel rebequista ganhou a enti-

ma dos seus professores, com n notavel dedicação

com que se applicava aos estudos e pela maneira

distincta de morigeração com que se conduzia :

tanto que Fillípe Real, lente substituto do con-

servntorio de Lisboa, couhecsudo o talento d'este

discípulo, tomou a sua .conta, por seu motu

proprio, a educação escollar de Antonio Seremo-

nho, de cujo trabalho Filippe Real se lisongeava.

Não nos admiremos, pois, que o joven artis-

ta portdguez achasse em Paris, mais um perso-

nagem-que se interessa pelo seu aperfeiçoamento,

porque elle torna-se por muitos titulos credor de

todo o auxilio. (Idem)

Opreso de tros beijos-F. .. vivia

ha annos com uma elegante rapariga a quem v0-

tava excessivo amor.

A menina E. .. pagava-lhe na mesma moe-

da ; eram portanto um casal de anixouadou pom-

binhos.

Um dia F. . . preparou-se para sair mais ce-

do do que o seu costume, para tratar dos seus

negocios. Foi despedir-se de E. . . que o neon¡-

panhou até aporta, depois de trocarem ¡un ¡nu-'

tuo até logo. F. . . dispunha-se a sair Quando a

menina E. . . pegando-lhe na mito lhe disse.

-Então, meu amigo, vaes-te sem ao me-

nos me dares um beijo ?

F. . . respondeu-lhe (laudo lhe dois.

- Olha, continuou ella, ¡a-me esquecendo

dc te dizer uma coisa. . .

- Diz hi.

-- P' que hontem, quando passei pela rua

de. . . vi no armazem de modas de mad... uma

capa tao bonita, tao bonita, que me tentei a

compral-a. ›

Podia-te ,pois o furar, meu amiguinho, de

se por hi passares, pagares o seu importe.

-- Está descançada, lhe disse ; o de no-

vo se dispunha a. sair. '

A menina E... porém pegando-lhe novamen-

te na mão, e eucostaudo-lhe languidamente a

cabeça no hombro, lhe disse com uma Voz repas-

sada de ¡neiguice:

- E assim te vaes embora sem me_dares ou-

tro beijinho?

Trocaram um abraço apaixonado com o de-

liraute acompanhamento de alguns beijos.

F... levára a mito a porta' para a abrir quan-

do lhe tornou :

-Tu pareces votar-me tanto amor, e eu

amo-te tanto que me animo a fazer te um pedida

mais ; que verdadeiramente oito é um pedido, é

¡nais uma exigencia ; a exigencia do cumprimen-

to da tua palavra; porque tu bem te deves lem-

brar que ha dias me promettes-te uma pulseira.

não se lembrava de tal.

_Quando hontem vinha do armazem de

mad... vi uma na loja de... que muito me agru-

dou. Serás tu tao meu amigo que ¡n'a tragas hoje?

-- Trago sim, meu amor.

- Quanto te devo meu F... tu és tão bom

para mim l..

abriu a porta e pela terceira vez se dis-

poz a sair. '

-Vaes-ta já embora, não me queres dar

mais um beijo ?

F... deu lhe um beijo, mas d'esta vez só um,

e desceu quatro degraus da escada. Porém ¡un

ai! añiictivo que ouviu atraz de i o fez voltar

rapidamente.

Viu que o tinha soltado, e viu-lhe no

rosto nm certo vislumbro de amargura, que o fez

estremecer. e

-- O que é isso, lhe perguntou elle, o que

tens ? '

-0 que bei de ter i é que nos ia esquecen-

do o melhor, o mais importante, 'o indispenmvel.

- F... sentiu-se outra vez preze pelos laços

do amor, isto é pelos braçoe da enCautadora E...

- Mas o que vem a ser ?

- Parece impessivel que tu sejas tão esque-

cido l '

Se me amasses como eu teamo não te acon-

teceria isso... Pois não te recordas que de hoje

a oito dias éo baile de mascaras em casa de S...

bem podes u- ao C... para me alugares um cos-

tume que seja elegante e bonito ; mas nito dei-

:as de ir hoje porque olba que d'aqui a dias não

encentrarás senao fim-apos. Não deixartts de

cumprir este acto de justiça, não é assim.

'- Não. ..

smiuctorn a capaa, pulseira o o costume.

Ella foi para com elle ainda mais terna e

ali'uvcl que nunca.

No nntro dia cedo, levantou-se para ir tra-

tar dos seus negocios que na vespera oito tinha

podido realisar, por lhe faltar o tempo que tinha

empregado na compra da capa, da pulseira, e na

escolha do costume.

Quando ia para sair, a encantadora E. . .

se lhe aproximou, com um sorriso nos labios.

Despediram-se.

acompanhou-o a porta; F... já estava no

patamar, quando lhe pareceu ouvir aquolla doce

voz que lhe dizia então não me dás outro beijinho?

Desceu a escada como um foguete, o nunca

'mais proeurou a sedia-.tora E. . .

Ha annos que esta seem¡ se passou; porém

quem quizer ver o homem dar pulo de corçu,é per-

guntar-lhe, então não me dás um beijinho?

(Diario Commercial.)

Nova povoação. _Conta uu¡ periodi-

co e-trangeiro o caso seguinte (diz o ¡Nacio-

naln):

A mulher d'um guarda do caminho de ferro

d'Orleans deu a luz um menino. 0 pac levou-o no

dia seguinte á povoação mais proxima, para o

inscrever no registro civil, apresentando-se para

isso na repartição competente, e fallnndo no en¡-

pregado encarregado d'esse serviço. Entre os dois

travou-se o seguinte dialogo:

- Onde nasceu o pequeno ? perguntou o

funccionario puxando os collarinhos, e endireitau-

do o pescoço.

' - O pequeno nasceu em minha casa. Onde

havia de nascer? respondeu o homem.

-- Mas, onde esta a sua casa ?

-- Na linha do caminho de ferro, a meia le-

goa d'aqní.

- Eu pergunto-lhe a que povoação per-

tence ?

_.Ali não é povoação nenhuma; não ha

¡nais que tros casas, a minha e duas tavernas.

O empregado do registro, voltou-se para a

› parede e Começou a examinar um mappa que al¡ «

estava pregado. Percorrer¡ com o dedo toda a li-

nha do caminho de forro, até ao onto onde lhe

pareceu que era o que o homem (esignava. Mar-

cava o mappa, bifurcação da linha. O funcciona?

rio voltou~se para o homem, dizendo:

- Será aqui o lugar das tres barracas ?

- Sin! senhor, deveu¡ estar por alii

- Bem lhe dizia eu que a sua terra tinha

um nome!

E, pegando un pcnna, escreveu adiante do

nome do menino : nascido em Bifurcação.

Caminho de ferro. - Nos dias 21 e

22 do corrente foi inspeccionada pela commisslte

oiiicial a parte da haha ferros. comprehendida

entre Soure e Taveiro. A commissiio eompunlm~

se dos srs. Aguiar, Chelmick, Couceiro, Sousa

Brandão, e Locoq. Chegou ás ?horas da tarde

de 20 a Soure , onde era esperada pelos srs. D.

Luiz Zapnta, engenheiro da empreza, e seu aju-

dante, Joaquim Marinho Failcão, o o engenheiro

Paes, iiscal por parte do governo. Con¡ a con¡-

missiio vieram tambem os srs. Arribas, director

geral, e Abreu , chefe da linha.

O comboio de prova com duas machines,

uma de peso do 27 tonelladas metricas, e outra

de 22, duas carruagens e sete wagons cheios de

carvão de pedra, saíu de Soure logo que a com-

¡nissño chegou, e na ponte de Mocate, que dista

de Soure 3 kilometros, collo'caram-se as machi-

nas em cima de cada um dos 5 tramas por espa-

ço de um quarto de hora. v

Cada tramo tinha os apparellws para se sa-

ber quanto a fiecba descia. Depois d'isto passou

o comboio c repassou a pequena e grande velo-

cidade, con¡ o melhor exito. Seguir¡ d'al¡ para a

ponte, no valle de Madris, que é de um tramo

de 10Ill e ali se fez a mesma operação com egual

resultado. Como ora tarde o comboio recolheu a

Coimbra. _

s 7 horas da manha de 21 teve logar, pelo

mesmo modo a prova na ponte do Valle de Ar-

zilla, que é de 2 tramos de 20"' metros oadanm.

A experiencia foi satisfatoria. Eram 9 horas

quando a commissíio regressou a Coimbra, e d.

uma da tarde partiu para Lisboa.

Parece_ que em vista do resultado d'esta

experiencia nite tal-dará. que toda a linha seja

aberta a exploração. (Ident.)

Preços dos generos nos dl“eren'

tes mercados dodlslrlcto, na sema-

na nmla em as de malo ultlmo nos

concelhos abalxo Indicados: '

AVEIRO

Trigo alqueire, 800 réis. - Milho 520 -

Centeio 550 - Cevada 400 _Feijão 640-Chi~

choro 640 - Fava 640 - Batatas 240 - Sal o

moio de rasas 4:5000 - Azeite 25000 -- Vinho

1,3440.

AGUEDA

Trigo, alqueire 800 - Milho 500 -Centeio

480 - Cevada 340-Feiiilo 600-Cl¡icharos 6m

- Fava 600-Batatas 240-Azeite 56200, o sl-

¡nnde - Vinho 1,5000. '

ALBERGARIA

Trigo, alqueire 760 - Milho 580' -- Cen-

teio 520 - Cevada 360 - Feijão 540 - Chi-

charo 540 -Fava 540 - Batatas 300 - Azeite

25500, o almude - Vinho 115500. '

Trigo, alqueire SCO-Milho 500 - Cen-

teio 500 - Cevada 300 - Feijão 550 -- Chicha-

ro 550 - Fava 550 _Batatas m-Azeite 55800

o almude -- Vinho 1,5600.



_ ,FEIRA ' *

_ Trigo, alqueire 980 rs. - Milho 680 - Cen-

teio 560 - Cevada Õ60-Feijño 960 -- Cbicha'-

ro 960 -Fava 960--Batatas440 _Azeite 55400

_- Vinho 16800,_

' _ ILHAVO ' .

Trigo, alqurire ra.'_- Milho 500 -Cen-

teio 500 Cevada 500- Feijão 480 - Chicharo

_480 - Fava 480 - Batatas 260 - Azeite 15900

- Vinho lç$980.

OLIVEIRA D'AZEMEIS

Trigo, alqueire 960 - Milho 660 -Centeio

580 - Cevada 500 -- Feijão 700 - Chichuro

700- Fava 700 - Batatas 400- Azeite 55350

'4- Viiiliõ 1,5300. _ '

OVAR

. Trigo, alqueire 1/5150 - Milho 740 -Õen-

teio 620 _Cevada 550 -- Feijão 700 -Chicharo

700 - Fava 700 .- Batatas 480 -- Azoite, o al-

mudo 55400 - Vinho 2160.

Chronlca ila localidade. -Tove lion-

tem logar a festividade do Corpo de Deus como

huviamos noticiado. A concorrencia de povo pi in-

cipalmente da beira mar foi extraordinaria. O S.

Christovilo que vai na procissão attralie pelo seu

tamanho.

Quasi todas as authoridades d'aqui seguiam

a camara municipal na procissão.

~Morreu na quarta feira de tarde o sr.

Luiz Antonio da Fonseca, escrivão da camara

ecclesiastica d'esto bispado, logar que por muitos

nmios desempenhou. '

E' mais um (los que puguaram pela liberda-

de que ficou de menos.

l Morreu velho e deixou sete Íilhos ainda nie-

nores. A sua falta ha de ser sentida, porquo nin-

guem como elle dara expediente aos trabalhos da

caiuara ecclesiastica. Aoompanliemos a sua fami-

lia na justa dôr que a aiHige.

- Hontem as trez horas da tarde houvii

tentativa de captura ao assassino Luiz Linhas,

mas frustrada. Constou ao oxm.° governador ci-

vil que aquelle eriniinoso se achava ein Avoiro

n'uma casa na rua das pescaileirns; s. ex.“ deu

o'rdem ao sr. administrador do concelho para fa-

zer a diligencia. l

O sr. administrador que é como todos sabem '

cumpriu com a imbecilídade que em tudo o rara~

cterisu. Pediu força armada e não communieou

ao commandanto o que queria fazer! Seguiu-sc

d'aqui que o Luiz Linhas se evadin quasi por

entre os soldados sem ser perseguido por alles l l

_Um man fado precegue o sr. Marques Tava»

res sempre que tem occasião de prender o Luiz

Linhas -- Será. mau fado, mas nós chamamos lho

incapacidade e o publico o outra Coisa.

--_o<><›o§o<><><›_-_-

CORREIO

-l ^ (Do nosso correspondente) l

Lisboa. 25 de maio

. Vas finalmente ser resolvida pelo parlamen-

to a questão: de Villa Real. O sr. José Luciano

de Castro mandou liontem para a muza o pare-

cer da oommissão de inquerito sobre os aconteci-

mentos, que tiveram logar n'aquelle districto, por

occusião das eleições municipaes. Declarou s. ex.“

que o sr. Martens Ferrão daria o seu voto cm j

separado, e pediu'que tanto o relatorio como o

voto_ do sr. Ferrão fossem publicados no aDiario .

de Lisboa). .

A'manhã ou depois dar-nos-ha o «Diario»

conhecimento d'estes dois importantes docinnen-

tos. E' ditiicil de julgar esta questão. A paixão _

partidaria não nos deixa ser juizes inteiramente i

imparciaes. Será pois muito diilioil que qualquer l

dos documentos agrade a todas as parcealida-

des politicas. , _ '

E' certo porém, que este negocio esta hoje 1

suñioientemente esclarecido. De parte a parto so

commetteram mais ou menos excessos, sendo ¡n-

contestavel, que da opposição partiram as maio-

res provocações. ' I

Esperemos pois a publicação do relatorio e

do voto em separado, e again-demos depois o vo-

to do parlamento. '

Antes de hontcm teve segunda leitura a pro- A

posta do sr. Pinheiro Osorio - para que seja al- l

tarado o artigo 39 da Carta Constitucional que

«estabelece a herança do pariato, org'anisaudo-se l

uma segunda camara mais em conformidade com l

os .verdadeiros principios de liberdade, progresso l

e representação nacional.

Esta proposta foi apoiada por 56 votos

contra 5. A commissão dará pareceffavoravol, e

a proposta será. approvada por uma grande maio-

ria, por ;que todos desejam a relorma da camara

dos proceres. ,Como está a casa hereditaria é a l

anthitisis da'çsua denominação do-conserva- j

dora.- . A _A l ,

A alteração porém, de um artigo da Carta '

requer a convocação de' côrtes constituintes. Man- *

dara porém o governo proceder as eleições, para

que os representantes do paiz vrnliam com_ pode- l

res especiaes, e teremos a reforma da.. camara

alta na proxima sessão legislativa 'P Não o pode- 1

mos dizer. Para se levar a eñ'cito esta providen-

,ciasora indispensavel nomear novos pares, por

que a actual camara não vota a alteração. O que

sabemos é que os membros do gabinete'desejain

a retbrma, mas não tomaram ainda um accordo

delinitivo. A l

_ _ à Os hrs. Beirão e Levy mandaram para a

meza representações dos alumnos da escola medi- j

' co-eirui'gica de Lisboa, pedindo a approvação do l

projecto de lei - para dar o grau de doutor aos

"que .tindarern os estudos nas escolas medico-ce- l

rurgicas de 'Lisboa e Porto. ' A

O si'. Garcezxdeclarou 'que a. commissão já

se occupon d'estc 'negocio, e que espi-rava que o

u

 

'O sr. Mendes

' dado. Aswntaram proceder desde jii. aos trabalhos

" ciuiue l

parecer seria ara-escutado ainda n'csta sessão.

Crê-se que o parecor sora favoravel.

- Na ordem do dia de hontem, discutiu-so

o parecer da comniissão do fazenda sobre as di-

versas propostas, apresentadas por arrastão da dis-

cussão do orçamento do ministerio 'da fazenda.

A Commissiio é dc parecer que se pague as

ás pensionistas do estado mais 5 por cento.

Sobre a proposta do sr. C. Bento, para que

seja lixada a divida iliii-tiiante, diz a cominissãi)

que não é possivel calcular a parte dos rendimen-

tos publicos que o governo terá. de representar

no exercicio de 1864 a 1865 para realisur sobre

a sua importancia as quantias iiecossaiias para

occorrcr ao pagamento das despezas nuctorisadas

por lei. l

So todos os dias estão votando augmeuto de '

despeza como querem que se possa fixar a divida l

lluctnante desde já ?

r O sr. Casal Ribeiro propoz que a parte do

parecer que dizia respeito ii. divida fiuctuante ti-

vesse discussão especial. Esta proposta foi' regi-i-

tada.

O sr. Casal Ribeiro usou depois da palavra

sobre o parecer, e pouco depois de ter começado

o seu discurso sobreveio uma tão violenta tro-

voada, que o illustre orador não podia ser ouvi-

do, e pediu ao presidente para suspender a seSStío.

Cerca de meia hora depois tinhambramlado

a trovoada e c'prcsidciite abriu novamente a ses-

são.

l

 

 

Alguns jornaes di'zem hoje que até o eco se

conspirava contra o ministerio. Não sabemos co-

mo se perscrntani os segredos da natureza. Elles

hi o sabem! conversam com os elementos!

Mas com melhor fundamento se podia dizur que

o (réo se rei'oltava contra a opposição, pois que

a trovoada veio no momento em que o\prinicir0

orador dos adversarios da situação atacava o go-

verno. ”

-- A camara dos deputados resolveu hontein

discutir n'esta sessão o projecto do sr. José de

Moraes sobre raptos parlamentares. Desconfio;

bem que esta discussão se veriliquo Ró ii ultima

horii, c'talvez depois do efi'ectuados alguns despa-

chos, que estamos longe do reprovar, por que

i'ceahi-m om cavalheiros do todo o merecimento.

--Cahiu l ntom uma faísca electrica no tor-

Não do 'l'orrei1§d(› Paço, onde está a secretaria

da guerra. Fez pequeno estrago. Tocmi em um,

dos emblemas que estão em cima do torrcão, e

foi cair ao rio. l

Tambem quizernm ver n'isto uma adverteu-

cia contra a organisação do cxvrcito do sr. Pas-

sos 3 l

Uma outra faísca caia sobre as' aguas furta-

das de um predio da rua Augusta. Não causou

pri-juizo. l

- Reuniu-se na segunda feira a commissão

 

- nomeada pela camara dos deputados, para fazer

origir um monumento 'a José Estevão no.1nl'go

das Côrtes.

O sr. Casal Ribeiro, thesoureiro da commis-

São» de“ com“ d“” q"““lils "Wilma“, “3 qu““ Í de 1856, clausulas e condições geraes de 8 e in- l

prcfazom a verba de 3:6465615 réis. Observou- I

se que cmn_ esta quantia não poderia fazer-se ne-

não um'a modesta obra d'arte, porém o _distincto '

esculptor,o sr. Bordan Pinheiro prestonse a escul-

pir em bronze a estatua pedestre do iniinortal l,

orador, uma v quo lhe fosso fornecido o bronze.

?ie-al declarou que podia fornecer

do arsenal de marinha o bronze de varios obje~

(-tos inutilisados, pelo que licou_ cortada a diHicul-

necessario¡ para o pagamento d'essa divida de

gratidão ii. memoria do illustrado tribuno.

- O «Diario de Lisboa» publica a relação

dos individuos agraciados com mercês honoriiicas A

durante o inez dc abril.

N'outros tempos havia mais escrupnlo na

concessão do titulos e medalhas. Hoje dão-se aos

centos! Dentro em pouco tol'nui'ae-hn digno de

Vcneraçi'io, aquelle que tiver, conservado sem epi-

tlzetos o modesto nome de familia, e se apresentar

com a casaca sem enfeites .' '

, - Temos actualmente os seguintes navios

de guerra. Em viagem, 9 navios de vela, a cor- ¡

veta «D. João 1.°n, as cscunas Nupi'er, Penha

Firme, Busca e S. Thomé,- os liiatos S. Pedro,

e [festr-uuwção, o cahique Algarve, e abarca Mar-

tinho de Mello; 6 navios a vapor, corretas Es-

tephanía, Sá da Bandeira, D. xlIariu Anna, e

Mindello ,' e as escunas Barão de Lazarim, e

Argos. No Tejo, armadas de vella, a corveta

Gâu, e as corvetas a vapor Bartholomeu Dias, e '

Sagres; em concerto e em constrnoção, de vola, a

nau Vasco da Goma, fragata D. Rai-nando, corvo-

la Damão, o brigue Pedro Nunes; a vapor, fra-

gata D. Pedro V, corvetas Infante D. João, Du-

que de Palmella, Duque da Terceira, cos barcos

Lynce, e D. Luiz, e canhoneira Minho; um vaso

destinado para Macau a construir em Liverpool.

Total 30:

Não são muitos os nossos barcos de guerra,

mas ainda ha tros 'amics eram bem menos, estan-

do o maior r numero a apodrecer no Tejo.

- Antes do liontem um homen que tem uma

loja de bebidas no campo de Sant'Anna, vê uma

mulher, _com_ quem vivia o de quem tinha já uma.

 

E tillia de 8 annos,aconvcrsar com outro, ejulgan-

do este seu rival, corre para a, mulher c crava-lhe

j uma faca no peito. A mulher cae logo sem vida

e a tilhinha abraça-se ao cadaver da mãe. O as-

sassino foi 'logo preso pelo juiz eleito com o au-

xilio de uma patrulha da municipal:

, Até !onde pode levar-nos a cegueira do

O sr. JosérMaria de Abreu perguntou na

camara ao sr. presidente do conselho, quanto se

cliesjueiude com o sr. duque de Saldanha cm

Roma.

l

- sr. duque de Loulé respondeu que o ma-

r'echal rneohia como qualquer enviado extraordi-

lia'rio, e quo polas despozas eventuaes se lhe abo-

navum alguns gastos.

Esta resposta revela inteira franqueza, por

que o sr. presidente do cousolnopodia tirar nu

primeira parte, o occnltar a segunda. Ha homens,

a quem o paiz não pode regnteur a despesa que

fazem. _

O nnirechal Saldanha está ii'este raso. A

elle, duque da Terceira o alguns bravos mais devo

o paiz a liberdade, que «está gozando. O paiz

paga agora mas já recebeu-adiantado.

-- Do que mais se cura agora éde candido

turus. Todos querem ser representantes do paiz,

allegam grande influencia na sua localidade, mas

pedem o apoio do governo ! Circulos ha, por on-

do pretendem propor-se seis e mais candidatos.

O sr. duque de Loulé, responde a todos delica-

damente, mas está' resolvido a proteger os que

mais forem do agrado dos povos.

Deve haver muitos despeitados e desconten-

0

tes.

_Parece que as ('ôrtes serão prorogadas

até 15 de junho. Não pode ser por menos, por.

que falta discutir o orçamento na 'amora dos

pares.

- Não ha mais novidades. '

Was-_-

ANNUNICOS

Antonio Theodoro lies-rena Tabor-

da, governador clvll do dlstrlcto

administrativo de Avelro , por

Sua Magestade Fldellsslma El-

llcl o senhor l). Luiz l, que Bells

guarde.

v

Faço saber que pelo ministerio das obras publi-

cas me foi expedido um officio acerca da Cons-

trucção, por empreitada, do lanço da estrada de

Albergaria a Vizeu , comprehendido entre Mon-

quim e Rio mau , em o qual omcio me é arde-

nado que faça publicar a portaria, e annuncio

do mesmo ministerio, que se seguem :

Portal-la

' «Sun magestade El-Rei , conformando-se com

o parecer do conselho de obras publicas, ha por

bem approvar o projecto datado de 3 de favo-

reiro nltimo,'relativo ao lanço da estrada de A1-

bergaria a Vizeu, comprehcndido entre Mon-

quim e Rio-mau, no comprimento do 4:243,30

metros.

O mesmo augusto senhor ordena que se

proceda á construcçãt), por empreitada, do refe-

r rido lanço, abrindo se para esse lim concurso pu-

blico perante o governador civil ilo districto de

Aveiro, nos termos do regulamento do 14 d'ahril

atracções de 19 de março de 1861 ; devendo ex- w

; cluir se da dita empreitada' o custo das eXpro- _

as qllnes serão eaechuidaa pelo' gover. i I'lltl dus Cillafales n.° _10° asipriaçõea ,

110.

A base da licitação será o preço total de

,dezoito contos quarenta edo'u-i mil trezentos e

quinzeréis.

O que se connnuni

l

l
l

l

l

l

 

   
tia do duzentos mil réis em dinheiro , ou quatro

centos mil réis em inscripçõos do 3 por cento“

  

O deposito iletinitivro a que é obrigado o w. am. .

corrente a quem 'a empreitada for ailjiidics'ds, à” “"l

será de 5 por cento do preço da 'arruma -l

Deve ser feito no mesmo cofre central, em din I." “l

nheiro ou em inscripções pelo sou valor no am “1'61”

cado, e no depositante se levará em conta iiqiiuiii J' ("l

tia do doposito provimrio.. ~ ' . 1 -"-' ""l

A proposta do preço !lord escripta pela fdb. -9' " l

ma seguinte: ' ' mi rli

0 abaixo assiguado obriga-ss a construir ai' "'.l v .'

obras do lanço du estrada de Albergaria a Vi-

zen compre/tendido entre Mouguim a Rio niaao' é_

que se refere o anmmcio de 22 de abril ultima, _m'lll

pelo preço de. . . . (por extenso). Data e assigno I Atilio', 'I

tura do concorrente (tambem por extenso), decliiv - '

rando a sua proiissão e domicilio. :1 'q

As obras deverão começar dentro do trinta

dias a contar do dia em que for approvada pela

governo a adjudicação, e serão concluídas dont

de dezoito mczos depois de ooiiieçndas.

No caso de haver na licitações versz ue

se refere o § 3.“ do art. 15 das instrucções ie la

de março, a diñ'erença entro cada um dos lanço¡

não sera inferior a cem mil réis.

Direcção geral das' obras publicas, em 22

de abril de 1864. - Pelo director geral, Caetano

Alberto Maya.:

As despezas com a publicação dos annuucim

para esta arrcmatação, e todas as mais feitas com

o processo da adjudicação serão pagas pelos em.

preiteiros em conformidade com o artigo 41 da¡

elausulas de 8 de nmrço de 1861.

E para que chegue ao conhecimento de to-.

dos, mandei passar o presente edital que ser¡

aflixado nas portas do salão d'cste governo civil

e publicado nos dois ¡ornaes da localidade.

Governo civil d'Aveiro, 26 de abril (101864,

A. Theodoro Fei-relva Taborda
_-__.________

A CAMARA MUNICIPAL D'ILHAVO portes-i

de prover por concurso, que foi-hard no dia

27 do proximo maz de junho, o partido medico»

cirurgico, com o ordenano annual de 200m 1

réis, e pulço livre; os perteudentes ilirijani t

secretaria da camara os seus requerimentos conb

potentemrnte documentados.

Ílhavo, 26 dc maio de 1864.

O escrivão da camara

manuel Antonio Ferreira. '

'snsc

' r

I

  

  que é director o sr. dr. .lost

Barbosa Leão, e cuja publicação fera ad?

diada, começará a publicar-se impreter'.

velmenle no 1.-° de julho proximo. .

!ioga-se ás pessoas que tenham recebi-

do prospectos para obter assignaluras para

este jornal, o obzequio de os remettereiij

para o escriptorio da empreza em Lisboa,

 

    

 

   

  

  

de fói'a da capital até 15 de junho e al

da _capital até 20; a tim de haver tempo

de prepararconvenientemente a expediçãq

,a ,O (“mm gm¡ da, e entrega da folha antes da sua publica '

obras publicas e minas'para sua intelligencia e 930-

devidos effeitos.

' Paço, em 22 de abril de 1864.=João Chry-

sostomo de Abreu e Sousa. = Para o director ge-

ral das obras publicas e minas.n

Annunclo

«Em 'virtude da portaria datada de hoje se

i annuncia que_no dia 7 do mez de ..junho proximo

futuro, pelas 11 horas da manhã, no edilicio do

,governo civil de AVeiro se hão-dereceber propos:

tas em carta fechada, para a arrematação das

obras do lanço da estrada de Albergaria a Vi-

zeu', comprehendido entre Mouquini e Rio-mau,

no comprimento de 4:242,3O metros, em confor-

midade com o regulamento de 14 de abril de

1856, (iDiario de Governo» n.° 88),¡:lausulas e

condições geraes de 8 de março de 1861 g(DiaI'io

de Lisboa» n.° 56) e instrucções de 19 do mesmo

inez e nuno (aDiario de Lisboa) n.“ 64); deven-

y do servir de base [a licitação o preço total de

desoito contos quarenta e dois mil trezentos e

quinze réis As referidas obras serão executadas

em conformidade com o projecto datado de 3 de

feyereiro de 1864, approvado pela dita pci-teria.

As expropriações serão feitas e pagas pelo

,governo somente na parte comprehendida pela

fachada estrada, fosses e taludes. A acquisição

deterrenos para extracção de terras de empres-

timo, epara depoiiitos de qualquer especie; e bem

assim a iniieinnisação dos prejuizos que resulta-

rem das' serventias para as obras e da occnpação

temporario. de terrenos, ficam a cargo do arre-

matante. › '

Até ao referido dia 7 de junho serão paten-

tes na secretaria da direcção das obras publicas

do sobredito-districto, ein qualquer dia não san-

ctiticado, dosde tis 9 horas da manhã até ás 5 dll

tarde, o caderno de encargos e mais condições da

ari-oiiiatação, e bemwassim os desenho do projecto,

memoria descrrptiva, medição das obras e serie

de preços.

'_ Durante o mesmo praso se poderão examinar

no ministerio das obras publicas os documentos

concernentes á mesma arrematação.

O deposito provisorio que Os concorrentes

deverão fazer no cofre central do districto d'Aveiro

para serem adniittidos á licitação, será da quan-

l
|

l

I

I

Rega-se tambem ás pessoas que tiv

rem subscripto, e que tenham persona' _-

mudado de residencm, o favor de fazereni.

d'isso.sciente a direcção do jornal_ i

Lisboa 20 de maio de 1864.

s. L. A. Azevedo.

  

DlLlGENCIA o

ENTRE A llllllillllll ll Lillll »'
FRANCISCO DE ASSIS APOS¡

TOLO vae estabelecer uma dillo'

gcncia com excelieates comme.

dos entre aestnção do caminho'-

-L de ferro da Mealhada e Luli),

que terá. lugar a 1.“ carreira no proximo doming'el

19 do corrente, sendo os dias destinados iisterçiir,

quintas feiras e domingos, e partindo de manhli

a chegada do comboio das 8 horas, e ás 4 e tre!?

quartos da tarde; e na proxima quadra dos lilo

nhos será diaria. Os preços do ida e volta cult¡

400 réis: oa bilhetes vendem se em Coimbra e¡

casa de Francisco Baptista - no terreiro da Erva.

N. B. Qualquer pessoa que pel-tenda luir

carro de por si queira dirigir-se em Aveiro d

hotel do Vouga - e em Coimbra a Francisco

Baptista. l

   

    

  

  

  

   

  

   

 

  

  

Rio de Janeiro

A nova galera›-EUROPA,-ctpi_th

Pires, vae sahir com muito ll'Qlls

dude. - à ,

Este excelleute navio torna-se recommeadly '

vel pelo bom tractamsnto e bons commodos, U

pela grande capacidade que tem para os srt. › "i

sageiros, tendo beliches para os da prôa. «v

carga e passageiros, a pagar aqui ou no Riõ. I

Janeiro. Tracta-se com Manoel Pereira Penne i

C.“ praça de Carlos Alberio n.° 132

'l
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RESPONSAVEL ::McÃàoÍsinLo-Íéín;

- Typ. do «nistrlcto _de Avelrmf l

LARGO os s. GONçALO _ «

o JORNAL DE LISBOA, di .7
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