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7- NUMERO 307

' AVEIRO

Foi apprnrada, na camara eleetiva, a subvenção

da réis pri¡- metro corrente ao ur. Mathias

Fruahucr, proprietario das minas do B'açal, para

n construiu-?lo de um caminho de forro americano,

:lendo al¡ até ao rio Vouga, a titulo de indemni-

uçño dos prejuizos que .sotl'rou Im perto de dois

muros no seu importante estabelecimento indus- 3

trial.

Em¡ concessão toda particular, ainda again¡

tarreitaw-l com o lim para que foi l'uita.

(ls poVos' das rirrumviainhauças das minas

possuidor¡ da ideia, erronca sem dúvida, do que o

[mao da fundição ora causa immodiata do terri.

vel flagello que lhes havia (lvsltllitln os vinhedos,

procuraram n'uni momento dc im aniquillnr a .cau-

na supposta de todos ou seus malas.

' Antes, porém, que mnprelu-ndessem os re-

curso-t extremos snipplicaram ao governo a prohi- -

hiçi'to dos trabalhos (lc Íuudiçñn durante toda a

época da *vegetação das videiraa por um anno,

(nano argumento lll':\('ti('tl,]ml“tt poderem julgar da

arçi'to do fumo na produrçño do oiii/'nur

Não nu~reeeram attc-uçño as ilulii'açõun d'aquel-

les/pomar sem dúvida por menos funulamcntadas;

anus não se meditar-am as conscqm'nciua quo po-

diam seguir-se d'un¡ «cisma popular, e não holl-

rcram palavras com que se: iilucirl:ir~sr-ili nquclles

espiritos preoccupadoa. Seguiu se. o rilcncio.

O seisma cimtinuou c tomou corpo, atendo

pelo iuterrsw da produrçño Vllilvtlltt, ou por cs-

peculadoros malevolos, terminando com os atten-

tadon que todos sabum.

A essa acto de vandalismo, em que a pro-

priedade foi aniquillada, e as vidas ameaçadas,

ncndiu a anotoridadc para Í'azçr manter os dirni-

to! dos cidadãos e npplicar aos infractores a cor-

recçilo adcquada.E' certo, porém, que dos muitos

que atteutaram contra o e<tabehecimcnto›do sr.

Mathiim só trt-7. i'm-am pronunciado-x o. curstodimlos.

^ este» canpcte expíwr o .mu crime, se doi-i

ltltlnndc pri-'i'm ainda não não sz¡!lion-idesabrigados

que seriam rous , não podem iicar ¡mpuues para

bem da sociedade. LcVado cm conta o quo teem

wm'ido até bojo,applique-sc-lhes maior castigo se

aa leia assim o exigem.

Se jalgaram o fumo da fundiçi'ío contrario

A sua prnduoção agricdla, tinham meios de rcmc- i

diar os inconvenientes sem soltaicm por cima da

lei, e calearem aos pés o sagrado direito de pro-

pricdadc.

Mas se os pronuncia-los devem, por se jul-

gar terem tido parto um attontadou, ser severa-

mente punidm, (lorcrào tambcm nor responsaveis

pelos prejuizos causados no estabelecimento do

sr. Mathias Frcuhucr? A resposta até agora não

sería facil.

Quem Rabo so o pegar o fogo á casa foi

pensado o ajustado entre todos os amotiundos, ou

foi deliberação do um ou outro que não é qualquer '

dos pronunciado“? No primeiro ::no justo sería

tornar responsaveis pelas perdas e daumos aos

que a justiça póde averiguar cumpliees; mas no

segundo não, porque ellos talvez mesmo se oppo-

Iouem a esse crime, se d'ello tivessem a tempo

enaltecimnnto.

Todas estas dimculdadea que mereciam uma l

séria atteução na ora-:niño do iulgaumnto doa im-
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ALEXANDRE DUMAS. FlLHO

TRADUCÇÃO

POR

II . PEREIRA

(Continuada do numero 306.)

i- Eu não choro.

- Não chora 'P

- Não, meu amigo.

-- Porque tem ou olhos vermelhos, então?

- Porque chorei toda a noute.

-- Que vida! que vida! meu Deus! bradou

't

Ednardo, apertando os punhos edeixando-se cair

E

1281.

_-

sobre um sofá do salão.

Ana'ís correu a. :ljoelhar-so diante d'clle, e

enxugando os olhos uma ultima vez, acrescentou

com voz. sltpplicantc :

.- Vamos, não to encolerises. Que qnt-res

tu! é mais forte do que cu. Não posso Conter as

lagrimas quando ea nilo están. Perdoa-me.

Eduardo fez um gasto de impm-ivnI-ia.

- Anda, replicou ella, abraça me, eu já não

choro.

Suhserovese e vende ss unicamente no encriptorio da administração. Lai-*de S Gonçalo -Publieações de

interesse particular. año pagas-Folhaavulaa. (tt reis-Alumneios, 20 réis por linha-Correspundcneia

não t'ranoucada. nño sera' recebida. -Artigos mandados a' redacção, sejam ou não publicados, não serão restituidos.

plicadm no erimo de attentado contra a proprio-

dude do sr. Mathias Freuhuer devem haver des-

npparccido. A concessão para a construcção do

caminho do ferro das minas iudmnuisarii os pro-

prietarioa, o a questao licarsi descomplicada.

E' por este lado que julgâmos aceoitavel a

(fullt'lhsñrr 04 prr-¡uizm causados nas minas foram

valioam ; o proprietario Inal podia prescindir dc

ser iudmnnisado, e os que c<tão pronunciulos é

de crer que nino tivessem obriga -ño de o fazer,

ou pulo menos tal obrigação lhes não competia a

clles sós.

N'eata incerteza uma indenmisaçño indirecta

re<olvo a questão -- ucm-ituuml-a. Pouco pozada

é ella a uma naçao.

+-

l.ll›ertladc dtimprcnsa
'T

(Ionelnireums a analysc e discussao do § 2°

do artigo l.° do projecto: e vumoa fazei-_o ex-

pondo uma opinião, que ti primeira vista parece-

rá. excentran e exotica, e que por isso mesnm

terá tal~'cz mui poucos SOt'tül'lUB. llesrtamos pOr

bastante lempo, se deveriamos ou não tornal-a

do dominio publico, e sujeitar nos a uma fast¡-

gudcllu dos homens da. sciencia ; por que a Cou-

t'ruriu tmn sido anpre e som impugnação Segui-

da na pratica - a coavirção, porém, e a Consui-

eiwia, que Não o unico movcl das Nossas acções,

venceram a limitação e o receio, resnlvmulo-nos

a optar pela aiiirmati 'a, a Ubutleccr tranca o li-

vramento aos impulsos do no~8omraçño,c a oil'e-

rccer submia-«os a mão á pulourtoriu, curtos como

e<tximos de quo a. palmutoudu, Sendo apiñicmla

por um prob-.mir subiu e prudente., ésmnpre be-

nigna e illustrati va; e num pode deixar-de o ser.

Diz 0 alludido § 2.°=o ministerio publico

promoverá a acentuação em todos estes criou'ss, haja

ou não parte :wcuaadorru cxucpto nos de injuria

e diminuição contra quaesquer eidadaõw, por que

!lltêstlt ram elle .-u'imeule intci'virá, quando a parte

”Hülulldãt ¡u'omovor a su'ctlSnçñu: : donde sc

concluc que, se um cidadão for injuriado e dili'a-

Inado pela imprema, é elle quo tem de ser parte,

promover a accusação, e arcar com todas as den.

pezus e incomuiodos a ella inherentcs, ao passo

que o ministerio publico ó o' que pronmvc a ac-

, euuaçño nos crimes de injuria contra 0*¡ empre-

gadoa publicos, ou contra. individuos ou corpora-

ções, que exercem tuna-ções publiras l!

Conscienoiosa o i'ancamente l'allando uiio po-

demos contormar-Ims do modo algum com esta

disposição, que nos part-ce contraria á. boa ra-

zão, aos principios do direito civil o politico, e

totalmente opprn'ta a boa organiuaçño e existencia.

moral da sociedade.: queremos antes pelo contra~

rio, que o ministerio publico promova sempre a

aocu<açño nos crimes de injúria. e diti'amação

contra qualquer cidadão, baia oa não parte accu-

sadora; e ranma expor algumas das razões e

principios, em que para isto nos t'andamoa.

Aqui-lia dispusiçíio do §~ 2° estabelece um

privilegio odioso a favor dos fuuccionarios publi-

cos contra o simples cidadão, oque não pódc to-

vel, por que llie falta absmlutamonte a razão de

ser, e uma base ou fundamento plausível, que o

auctorise, unicos casos em que já. a mesma logis-

lação antiga os consentia e deem-tava.

De maia a mais, aqnclla disposição é a ne-

-gaçño mais abmluta e odiom do § 12 do citado

artigo 145.° da Carta, em virtude do qual a lci

é igual para todos, quer proteja, qui-r cantigue.

() simples cidadão, como membro da socie-

dade politica e civil, quando não tenha mais,

tem incontoatavclmonta o mesmo direito que os

empregados publicos á. protecção o ao amparo da

lc¡ e da mesma sociedade, a qual defundeudo-o,

defende-ae a si propria: pois o simples cidadão,

por isso quo o é, se quizer dcsaggravar-ae d'uma

injuri a e diii'amaçño, é forçado pela lei It ser

parto, a vir a juizo, a promover a arcusaçiio, o

a custear an grandes despezas, que tudo isto traz

com sigo,e de que alias não pódoaer indemnixado,

ao passo quo o empregado publiCo (que iii. por

essa qualidade desl'ructa mais vantagens, Conni-

deruçõcs e commodos da sociedade.) está em sua

'aaa gozando em paz as caricirn da familia e os

proventos do emprego, por que la. esta o minis-

terio ppblico para lho fazer todo aquello serviço

sem que elle gaste um só real 'P PSerá justa, m0-

ral, raZouvel, e humana a lei que tal mando?

Sent esta a tradueçño pratica do systemn libe-

'al ? So o é, descremoa d'clle, e votámoa-lhe

ódio. Suppunhamos ainda um cidadão pobre, e in-

teiramente falto dc meios para promover a puni-

. ção do crime do injuria: cle cidadão além do ana-

thrma com que a. Norte sempre caprichosa o fulmi-

non, deverá ser impune e irrcmediavelmento injit»

riado, difi'mnado, e multratado todos os dhis pela

perversidade humana, que, abusando (la pobreza e

da miseria do dusgraçado, ousndamente lhe rouba

a honra e o credito, unico thesouro que elle possue

na terra, e isto porque a sociedade, qual outra des-

uuturada madrasta, lhe diz = tú não é* meu lilho,

não to conheço nem quero vor te,ni1o te pronto am-

paro nom protecção, soifre c calla-te porque boto-te

ás gemam'us?

Será. into viver em sociedade, pertencer ao

, gremio entlrolico, e habitar n'um paiz cujo governo

lcrar-se n'um governo liberal, e I'epugna cmu a. i

expressa disposiçãodo § lã do artigo 145.“ da

Carta Constitucional ; devendo notar~se mais,

que esto privilegia, além de odioso como o eram

todos os privilvgius, é iuadmissivel e insuutunta-

W

-- Crê, pois, que é agradavel não poder Ntít'

som nos lembrar, que deixamos em casa uma mu-

lher que vao chorar todo o tempo que estivermos

fóra 'P Na verdade é tyrannia. Não posso passar

a noute com um doa meus amigos sem a achar

lacrimoaa quando outro. Que diabo! llll muitas

occauiõcs de chorar na vida , par: que nós as

criemos, e sobre tudo por semelhantes Í'utilidades.

- Muito bem! será hoje a ultima vez, eu

t'o prometto. i

-~ Diz isso todos ea dias.

- O que isso prova é que o amo.

-- Prova-se que se ama, tornando-se a vida

ag'adavcl, e não, chorando desde manhã até á

noute. '

-_ Anda, abraça-me, eu não chorarei mais.

Farás o que quizeres, e eu não direi cousa algu-

ma. Queres as<im ?

-›- Não paço tanto. Peço sómente que não

veja outra' cousa senão o que é. Saio, entamtro

um amigo, Volto para casa; istoé muito simples,

creio eu.

- Não

sempre 'P

- Bem o sabe.

-- Então porque me dizes: Bem 0 sabe?

- Tu bem o sabes.

Anais naltoa ao pescoço de Eduardo, e abra-

çou o rupctitlaa cn-zos. Tirou-lhe o chapéo, pousou-

o sobre luna cadeira e assentou-se sobre as pernas

do auiaute. '

fallcmos mais nyisso. Tu amas-me

t

tem por egide a arvore da liberdade? E' assim que

a sociedade, essa nossa mae carinlnwa, observa e

cumpre oa veuerandos preceitos da. sacronnncta e

paterna¡ rcligiño,que proclaumu cregou com o seu

sangue o Martyr do Calvario? Ninguem ousaarú.

dizel o com n miio no coração; nom julgamos no:

ceasario prosseguir Ii'estas considerações , porque

isso acrla fazer a maior ofi'cusa e inpn'ia á razão

humana e :i civiliaaçño do seculo, sería nu-.smo dos_

ci'er da perfeição divina, que presidiu á formação

da sociedade. Por outro lado, uma das causas, se-

não a. unica, que mais concorre para porvei'tei-,rlcs-

moralimr e corromper a sociedade., é sem dúvida

a frequencia e a impunidade dos crimes de qual-

quer especie: é este um axioma de direito criminal,

que aliás a experiencia de todos os dias nosuttosta,

e do cuja vordado não podemos duvidar um só mo-

mento ; logo a sociedade. tem um interesse innue~

diato, directo oponitivo, em que sejam punidos to-

dos os crimes sem excapçño, porque d'iisso depende

essemialmento a conservação da sua existencia

moral. '

E' eguahnente um principio de direito cri-

minal, lmnbrado ainda pelo art. 855 da N. R. J.,

w_

-- Veio alguem esta acute? replicou Eduardo.

- Veio.

›- Queru ?

_- O tapeceiro.

_ Que quer elle?

-- Quer dinheiro.

-- Quanto se lhe deve ainda?

- Tres mil tramas.

_ Que o diabo o levo e aos seus moveis.

Anais abaiXou a uibeça.

-Se eu soubesse, disse ella, não te teria

dito quo elle veio.

- Não ao vêem aqui senão credores.

_Não fui eu quo contrabi as dividas,penso eu.

_Não foi por minha causa que eu as fiz,

em todo o caso.

Anais levantou-se.

-- Onde vao? disse Eduardo,

- Vou-me deitar.

- O quo é quo tem ainda?

-- Nada.. Enl'ada-He com tudo.

- Agora não posso fazer uma observação ?

-- E' livro.

Ao mesmo tempo, Anais tirava 0 cinto e

começava a despir-se.

Eduardo ticou só no salão.

_ Quando aonbarei com esta. vida? murmu-

rou elle. Lagrimas, scenas, credores ; não falta

nada!

- Venha para. aqui, disso Anais do quarto

do dormir, e com a mais doce voz.
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que a accusaçño e a punição dos crimes tem dois

tias essenciaes distiuctns c improscriptiveis, quues

são- a imposição da pena, isto é, o deaaggravo

da lei e da sociedade oiii-¡idirlas, _e a reparação

civil -z quanto a esta, compete nónwnto it parto

queixosa o requerel-a o oxigil-a; quanto áquelln,

devo sempre o ministerio publico promovêl-n como

representante da lui 'e da sociedade, que n'isso

é altamvnte empenhada, como já dissemou. Todo¡

nós dergraçadamcnte reconhecemos pela experien-

cia, quo a imprensa dearegrada, devama , e pot'

hábito insultante, oíiunaiva, e injuriosa é e tem

sido a causa lllttiR torto da Corrupção e da peri-

gosa¡ (loslnorallmiçiio, em que se acha a nossa

sociedade, não podendo até deixar do considerar-

so como um Veneno heroico inoculado na delicada

circulação do corpo da mesma sociedade, e que

não muito tarde produzirá a. sua morte moral,

bastam meia duzia de homens, não (ligo bom:

hasta um só homem de moral e Costumes corrom-

pidoN, d'intenções Inaleiican, do coração fcrino, da

religião ltl'gatira , e do lingua Vipel'llm, a que o

vulgo chama homens de lingua damnada, que a

Providencia creou para flagello e destruição do

genero humano, hasta, digo, um só homem d'es-

tes para com a ,palavra e com o exemplo, sempre

inferuaes e noeiVM, poi-verter a sociedade, revol-

ver as ¡nassas brutas, dosenhear-lhes os imitinctos

e paixões crimiuouas, pregar o nivellamento do

todas as ordens e catia-gurias da sociedade ten-

tando' renluzil-a a um cubos, n'uma palavra, para

fazer nargir casas trcmcndns c saugniuarias revoc

luçõos, que aniquilmu ou imperios, assolam os

reinos , e somem as gerações;$e esta triste vor-

dade não nos fosse attostada pela historia das

nações, poderiamos vir aprondol-u a este concelho,

que a ella sómente deve o desgraçado estado so-

cial, em que se acha, e que Deus pormitta desapo

' pareça em breve, e para sempre: Urge pois, e;

1 muito, neutralisnr e destruir os effeitos d'eate ve-

neno heroico e mortífero, e isto sómente pôde

coast-.goiano promovendo eom intrepidez a puni-

, ção de todos os abusos da. palavra, e da impren¡

l sa; ninguem do boa fé dirá o contrario.

Além d'ínto acresce, que nos criares de inju-

' ria contra qualquer cidadão, do que trai-.tamos, o

art. 408 do Cod. Pen. não admittc prova alguma

sobre a verdade doa factos imputallos: o réo por

isso item de ser sempre c iulallivclmeuto con-

demnado; logo mais uma razao para. que o ¡ni-

ni~tcrio publico promova sempre a sua accusa-

ç'ño no intoresw immediato da sociedade.

l Por todas estas considerações, e pelas expen-

(lidas nos dois artigos precedentes , entendemos

que o alludido § 2.° devera ser concebido e redi-

gido da seguinte forma: = O ministerio publico

- promoverá. a aucllñaçiio em todos estes crimes,

haja ou não parte accusadora, excepto nos doin-

juria e dill'amaçiio contra algum empregado pu-

blico, a quem so imputem factos relativos as suas

imitações, que n'este caso elle Bómonte promoverá

a accusaçño, quando tlSRinl o venha requerer a

juizo o empregado arguido, o qual poderá. ser, ou

l deixar dc ser parte accusadoras=.

Continuaremos com a analyse do projecto

em artigos immediatos.

Fisga em l'aiva, 17 do

junho do 1864.

Sallema (Manuel).

 

Eduardo levantou-se e entrou no quarto sempre

com as mãos nos bolsos e um aspecto sepuleral.

Ana'is deaapertava o esportilho, e Eduardo,

a seu pezar, Conteniplava a amante. .

- Se não podes pagar agora ao tapeeeeiro,

disse ella, que empregavu todos os meios para

socegar o atuante e que tentava amislnr aula a

uma todas as causas ,do seu agmtamento; se não

te é possivel pagar ao sr. Ridol (parece que o

tapeceiro se chamava ltirlel), eu Velltlul'ei algumas

das minhas joias, e pagar-lhe-hemos.

.-. Quem lhe pede para vender as suasjoias?

replicou esperamente Eduardo , ceatmuo eu pot'

ventura pagar as minhas dividas com as joias

das minhas atuantes ? A senhora caçôa comigo?

- Como foi o senhor que m'as dêu, esta no

seu direito de dispôr d'ellas.

_ Não costumo rehavcr aquillo que dou.

Não sabe dizer senão inconvenieuoias. Estou

Cansado de as aturar. Confunde-me com algum

de seus antigos amantes, sem dúvida.

Isto feriu Ana'in, que acabava de se arranha!"

na mito com a vara do cspartilho, e replicou:

.._ Meus antigos amantes não lhe eram in-

feriores, meu caro amigo. ,

-- Volte para elles, então.

_1 Se quizense podia fazei o.

- Vá por uma vez, e que eu não ouça mais

fallnr de si , porque, palavra de honra, já. cstou

Cansado de a aturar.

Anais tocou a campainha.



*

Logan-cs melelros '

Por todos ó conhecido, quaes site os incen-

venientes, que sededuzem de logares, .que per~

tencem a umu e outra freguezia simultaneamente.

Os povos tem sempre grande roppgnancia

em pagar a derramu,ou entres direitos parochiaes

econtribuições,quc lhes são impostas por urubus as

_ parochias. ›

D'aqui resultam discordias, dissenções, e até

ooníiictos ás vezes bem pouco agradaveis, des-a

gostos e indisposições, que os parochos encontram

em seus freguezes,_que ora são d'uma, era d'outra

freguesia.

Para evitar isto pois, é de justiça, é de di-

reito e 'razi'to, que o governo acabe com estes lo-

gares meieiros, decidindo a que freguezia elles

devam pertencer, preferindo sempre as que lhes

são mais proximas, e as que lhes olfereçam me-

lhores commodidades, ou pelos bons caminhos,

ou por outro qualquer motivo. Os povos d'esses

logares não deixarão de reconhecer esta grande

utilidade, porque não podem verdadeiramente sa-

ber qual é na realidade o seu pastor. Era este

unha passo, que o governo ha muito devêra ter

dado.

Mas não acontecer¡ ainda assim, e é por isso

que vimos á imprensa fazer lembrar esta medida,

que dezejamos seja posta em eXocuçãd, porque

com ella presta o governo um relevante serviço

a muitos povOs, e a muita gente. '

Oxalá que os votos, que fazemos, sejam ou-

vidos e Cheguem ao conhecimento d'aquelles, que

tem a seu cargo dirigir os negocios e interesses

do povo, de quem são chefes, legisladores e per-

eeptores.

P.' Manoel d'Almez'da.

___-.__

Representações dirigidas a s. lvl. F.

!tl-Rel pelas l“llÍaS de paroelsla

das freguesias de Maelnlmta do

Vouga, e Lamas, -do dlstrleto ad-

- inlnlstratlvo d'Avelro.

SENHOR !

Uma grande necessidade publica. vem esta

junta de parochia reclamar hoje de Vossa Magos. ¡ um anne depois de registada, ou em quaesquer

tado, e vem a ser, que quanto antes se dê começo

á estrada de Agueda a Tondellu. que ha tanto

tempo se acha approvada pelas côrtes, e incluindo

no orçamento do estado uma verba para fazer

face ás despezas da sua construcção.

Senhor ! = Não póde ser de mais vantagem

para. os povos d'estes sitios, e geralmente para

os das duas Beiras , que esta obra seja quanto

antes levada. a realidade, o que por (liñ'erentes

vezes tem side representado, e por isso esta _junta

que tem ouvido os elnmeres do povo, por se ter

protelado uma obra. de tanto alcance, ni'to pôde

deixar de vir ante o régio throno supplicar que

nie seja adiada por mais tempo, e que tendo-se

e que seja preferida a directriz que ,deixa descri-

ptu, como de mais vantagem para os poros, e

para o thesouro publico. Assim e espera, e

Pode a Vossa Magestade que

se (ligue assim o haver por

bem.

E n. Il.

Lamas, 31 de maio de 1864.

Presidente, o encommendado Francisco

Domingues Marques.

O vogal, Patrício Marques.

O vogal, Antonio Correia Saraiva.

---_-_.-__

Propostas «le let

apresentadas pelo sr. mlnlstro da jus-

tiça na sessão de 20 de mato

PROPOSTA N.° 114-D

j (Continuada do numero antecedente.)

CAPITULO III

Dos empregados subalteruos do tribunal de 2.'

instancia commercial

_Do secretario

Art. 71. Lovará de emolumentos :

1. De registo de sentenças, além da raza

- 150 réis.

' 2. Diplomas de concessão de morutorias,

incluindo o registo-1,5200 réis.

3. Diplomas de reliabilitaçi'to de fallidon

incluindo o registo-15200 réis.

4. Provimento de corretores, incluindo o

registo-2,3400 réis.

5. Portarias, on ordens, que se expedirem,

a pedido de parte, para informações, ou para

qualquer outro objecto, separadas dos requeri-

mentos, incluindo o registo-150 réis.

6. Copias dos requerimentos e documentos,

que :wompanharem as ditas portarias, ou ordena,

e quando a parte e exigir, a raza.

7. Termos de fiança, ou outros quaesquer

de interesses de partes por ella assignados- 500

reis.

8'. Busca de qualquer distribuição, passado

livros e papeis, e apparecendo o objecto, que

se buscar :

De um até tres nunes-300 rs.

D'uhi para cima até dez annos, sem pode-

rem accumulur o Salario anterior-500 rs..

. Por cada anne mais alem dos ditou dez -

50 rs.

Em todos os casos, apontando a parte só-

mente-250 rs. '

E não apparecendo o objecto buscado, mc-

tade des respectivos salarios.

9. Concerto, ou conferencia,' quando precisa,

(letraslado, copia ou certidão, com outro empre-

gado do tribunal (inclusive os contínuos, a ser

em vista os interesses dos povos e do tbesouro, "00°'5“¡'¡°) cad“ "m-100 n'
seja preferida n directriz que saindo de Tondella 10. Rubrica de quaesquer livros, que por
“gn Pelo Campo, Porte"“ do Guarda", Pedra de lei lhe competir, ou- de papeis a requerimento

Areia, Urgueira,

Aguada.

e Ponte do “fm-queira, até de parte, de cada folha-100 rs.

11. Em todos os objectos¡ administrativas,

Esta directriz, além de ser muito menos em que pão houver emolumento especial taxado,
dispendwsa pm.“ o themuro, é de muito mais se levara a reza, contada por lauda de Vinte e
vantagem para os pow“, mano p,.¡,,c¡pnj,,,eme cinco regras, e cada regra de trinta letras _100

para os d'ests. freguezia, Vallongo, Lamas, Trofa, "els.

Mourisca, e Ados-ferreiros; e para os negocian- 12. A raza de todas as certidões extrahi-

tes e ahnoereves de Aveiro, Costa de Vallade, 1 dns d"“ P"“ewosl ou de 9"“°“ql'e" 0“““ oble'
Estarreja, Murtosa, Ilbavo, Ovar, Pardelbas, e Í

. ' outros mais, que por-ali transitam constantemente

com os seus generos e mercadorias, que condu-

zem principalmente para Os mercados mensaes

de Mangualde, Ladario, Carvalhaes, Sabugosa,

Boa-vista, _S. Jolie d'Areias, Caparrosinba e

Campo.

Confia pois esta junta que Vossa Mngestade

pesando em sua alta sabedoria o que acaba. de

expôr se dignará ordenar que com toda a possivel

brevidade se dê eomêço a esta obra de tanta

utilidade publica. Portanto:

 

Pede a Vossa Magestàde assim

o haja por bei . '

Macinhatu do Vouga, em sessão da junte de

percebia de 3 de junho de 1864.

' 0 presidente da junta, José Rodrigues

de Mello.

O vogal, P.° Joaquim Nogueira da Silva.

O vogal, P.° José da Fonseca.

__ SENHOR! ,

Vas por dois annos, que foi votada em côrtes

uma verba para a feitura da estrada d'Agueda a

Tendells, sem que até agora e lhe tenha dado

começo, com o que bastante tem sofi'rido os po-

vos das duas' Beiras. E' pois-d'absolutu necessi-

dade que quanto antes se dê principio a esta obra

tão reclamada pela opinião publica , e éesse o

motivo por que esta junta de percebia vem expôr

o Vessa Magestade, que ponderando em sua alta

sabedoria o exposto, se digno ordenar que quanto

antes se lhe dê começo, e que seja adoptada uma

directriz, que satisfaça completamente á maioria

do povo., e que se torne menos dispendiosa ao

cofre do estado.

Se se tiver em vista o que esta junta acaba

de expôr , confia elle ,que a directriz sdoptavel

deve ser aquqllsque, partindo d'Agueda, siga

pelo Amial á ponte do Alfusqueiro, Urgueira,

- Portella do Gusrdão, e Tondellu.. '

Digite-se pois Vosnn. Magestade attender á

supplica d'esta junta, mandando que sem perda

de tempo se dê comêço á obra da nova estrada,

ctos, em que não houver emolumento especial-

mente taxado, se contará, por lauda de vinte e

cinco regras, e cada regra de trinta letras- 60

réis.

E sendo as certidões narrativas, araza será,

por lauda com as mesmas regras e letras- 120

réis.

CAPITULO IV

Contador

Art. 72: Levar-á os mesmos salarios, que li-

cam estabelecidos para os contadores das relações

civis no artigo 19.“ das presentes tabellas, na

parte npplicavel ou absolutamente correlutiva,

além do estabelecido em o n.° 9 do artigo unte-

(lt-nto, tendo logar.

CAPITULO V

Escrivão

Art. 73. Levará os mesmos salarios, ta-

xados para os escrivães das relações civis no ar-

tigo 20 das presentes tabellas, na parte applica-

vel, ou absolutamente ool'relativa, além do esta-

belecido em o n.° 9 do artigo 71, tendo logar.

Ofciaes de dilígcncius

Art.- 74. Levarãó es mesmos salarios,taxa-

dos para os ofi'iciaes de diligenciae das relações

civis no artigo 21 das presentes tabellas, na parte

applicavel, ou absolutamente _col-relativa, além do

eshibelecido em o n.° 9 do artigo 71 , tendo lo-

gar.

TITULO X

Dos tribunaes de 1.' instancia commercial

CAPITULO I

Dosjt'u'zes

Artigo 75. Levnriio _de emolumentos: l

1. De' sentença definitiva sobre acções ver-'

baes - 200 réis.

2. De sentenças sobre a idoneidade' das

tianças dos conectores-600 réis.

Ditos, que declaram menores aptos para po-

(lerem exercer obrigatoriamente o commercio nes

termos do art. 15.' do codigo- 600 réis,

3. De sctença, quando conhecem de feito,

como se viesse appcllado, nos termos do artigo

l 760 do codigo commercial, o mesmo que'quaudo

l conhecem por appcllaçi'to.

4. De assignatnra de cada um dos docu-

mentos nus _justificações ultramariuus, que por lei

devam ser assignudos--IOO réis.

5. De sentença de declaração'deinnaVega-

bilidade de navios, ou de homologação da regu-

lação de avarias-600 réis.

6' De vistoria de navios do alto mar, so-

bre objectos de avaria, seja qual for a distancia-

35200 réis.

E a bordo das embarcações costeiras ou de

cabotagem - 25400 réis.

7. De sentença »de abertura de fallencia,

de qualificação de quebra, e sobre contestação de

creditos, e embargos á. abertura da fallencia, e á

concordata-800 réis.

8. De sentença. de homologação de concor-

datas, de actas lavradns em reunião de credores

ácerea do eontracto de união, de nomeação de ad.

ministradores, rehabilitação dc fallidos e outros

similbanles - 600 réis.

9. De sentenças,- que julguem o commer-

ciaute nos termos de obter monotonia-600 réis.

10. Das sentenças proferidas cm grau do

appellação nos termos do nl'tigo 1:033 do codigo,

soja qual for o valor-lã200 réis.

11. Em todos os mais actos da sua compe-

tencia, aqui nño especificados, o mesmo taxado

para os juizes de direito de 1.“ instancia civcl no

artigo 22 e seguintes.

CAPITULO II

 

Dos empregados subalternos dos tribamaes de 1.“

instancia commercial

Secrotiu'ios

Art. 76. Levnrão de emolumentos:

1. Registo de eseriptura de companhia,

sociedade, e parcerias commerciaes, e de (lote, e

de hypotbeea, ou penhor mercantil, além da ra-

za--2ÕO réis.

2. Dito de letra de risco, do procuraçilo

commercial o de habilitação de tabelliño para

tomar protestos de letras, de cada registo além da

rasa-120 réis.

3. Em todos os mais objectos não especifi-

cados nieste artigo, regulam os emolumentos ta-

xadospara o secretario do tribunal de 2.l instan-

cia commercial, no artigo 71, na parte applica-

vel ou absolutamente correlativa, sendo a razu

nas certidões contada conforme o n.° 12 do dito

artigo, e em tudo o mais conforme o n.° lt do

mesmo artigo.

CAPITULO III

Contadores _

Art. 77. Levar-i'm os mesmos salarios esta-

belecidos para os contadores das comarcas no ar-

tigo 33 das presentes tubcllas, e nos logares ahi

referidos, na parte apphcavel ou absolutamente

correlativa, além de estabelecido no n.° 9 do arti-

go 71.

TITULO IX

Escrivães

Art. 78. chari'io dc salarios:

1. Pela conferencia, reconhecimento e cer-

tificado, dos signaos dos tabelliães nos documen-

tos em que a le¡ assim o requer - 100 réis.

2. Contra fé no fallido, conforme o artigo

12125 do Codigo-250 réis.

3. Acta de reunião de credores, incluida e

raza, e leitura do processo, quando necessaria,

para verificação ou graduação de creditos, com

contracto de união _15000 réis.

E contendo acumulam-15600 réis.

4. Dita de reunião de credores para a qua-

lificação dos privilegies, e para outros quaesquer

objectos, incluindo a raza, e leitura do processo,

quando necessaria - 800 réis.

5. Nas arremataçõcs e arremlamentos 'de

bens de raiz, e bem assim nas almoedas, regulará

o que se acha estabelecido para os escrivães dos

juizes de direito de primeira instancia civil no

artigo 45 n.°' 26 e 27 das presentes tabellas.

6. Mandados ou ordens aos administrado-

res dns massas fallidas para pagamento-_150

réis.

7. Cada rubrica em livres, documentos eu

papeis eonnnerciaes, quando por lei lhes pertença,

ou a requerimento da parte-10 réis.

8. Cada. verba competente em livros ou

papeis commerciues-40 réis.

9. Protestos de letras mercantis com asua

respectiva intimação a uma só passou, incluindo

o instrumento e registo_ 800 réis. '

E a duas ou mais pessoas, não sendo marido

e mulher, nem corporação, de cada pessoa inti-

mado mais _250 réis.

10. Apontamento de protesto de letra com

o respectivo registo - 250 réis.

11. Protesto de avarias e sua ratificação,

de navios do alto mar, sua justificação com exa-

me dos documentos e diario da navegação --

1$800 reis.

Ede embarcações costeiras, ou de cabotagem

- 15200 réis.

12. Intimação dos ditos protestOs n.° 11.

aos recebedores da carga, a cada uma pessoa, to-

mando se por uma só pessoa nmrido e nmlher, ou

qualquer corporação, incluida a certidão e contra

té - 250 réis. .

~ 13. Vistoriae para verificação, e avaliação

  

   
  

  

   

   

  

qual for a distancia, incluindo o auto, e sem rm

- 25400 réis.

E a bordo de embarcações costeiras, ou do,

cabotagem - 1,5600 réis.

14. Ditas ¡icerra dc avarias em eticitos com-

merciaes em tcrrn, sem raza nem cmniuho, inclu-

indo o auto _ 800 réis.

15.

gencias aqui não especilicadns, regularilo os sala.

rios taxados para os ewçivai-s dos juizes de di. '

reito no artigo 45. na parte applicawl ou absolu-

tamento correlativa; porém, com relaçao ri rasa,

levari'lo o que se achu tuxudo no artgio 71. , a“

11 e 12.

CAPITULO Y .

Oficinas de diligencz'as

Art_ 79. Levurdo:

1. Pelo concerto e conferencia de que tm. A

ta o n. 9, do artigo 71, quando tenha logar, o

mesmo quo no referido numero sc acha taxado.

2. Em todos os mais urtos ou diligeucias

levarão os mesan salarios taxados para os olü-

ciucs de diligencias dos _juiZos de 1. instancia ci-

vil no artigo 48. na parte applicavel ou absoluta-

mente cel-relativa.

CAPITULO VI

Peritos.

Art. 80. Levará., cada um, de salarios: ,

1. De vistoúus em navios do alto mar, por

mestre, constructores e uvalimlores d'elb-s, e seus

pertences, seja qual for a distancia - 26400 réis

E em embarcações cash-ira: ou dc cabotagem

- 16600 réis.

2. Ditos em mercadorias n. bordo de quaes-

quer navios eu embarcações, por peritos compe-

tentes, seja qual for a distancia - 1,3600 réis.

3. Ditas em mercadorias ou quuesquer

goneros o effeitos connnn-rciaus em terra, por dia

e sem caminho - 800 réis

4. Em todos os mais objectos, aqui não

mencionath regular-no as taxas cntnbolucitlns na

titulo 7.das presentes talmllaspm parte npplicavol,

e segundo o logar ¡'cspctivo.

f). 'A disposição do capitulo 5_ do ¡nesmq

titulo é igualmente npplicuvel as testemunhas

nos tribunaes counncrciucs.

TITULO XI

Dos tubellíães de notas

CAPITULO I

?bl/elli'ã'es de notas nas cabeças de comarca

Escriptnrm e mais actos lançados nas notas

Artigo 81. Lcrari'io de emolumentos por

cada cscriptura :

l. De abstenção ou reimncia de herança
ou logado-800 réis.

2. De aceitação de herança ou de doação,
feita om acto diverso-16000 réis.

3. De aeeituçiío de qualquer outro neto ou

contracto, quando se não fizer ronjunctumenk

com ellen-l#000 réis.

4. Dc additamento de alguma condiçito ou

clausula, a contracto ou acto, qmmdo se não

fizer conjunctamente com elle-1,3000 réis.

5. De administração de bens, ou dc algum

.estabelecimento, com a especificação dos direi-

tos e obrigações reciprot-ns do administrador e

udministrmlo-3g5000 réis.

6. De afuramento dc um predio, de que se

ni'lo pague a contribuição de registo, consistindo

o fôro em generos, cujo preço não conste do

mesmo acto-16000 réis.

De cada um predio mais-250 réis.

7. De ajustamento de contas-15000 I'éil.

8. De alimentos ou obrigação de mezadu,

por qualquer titulo- 15000 réis.

De cada um predio mais-_200 réis.

10. De arrciulameuto de um predio, consis-

tindo a renda em generos, cujo preço niio conste

do 'mesmo acto-15000 réis. '

De cada um predio mais-250 réis.

ll. De auctorisaçño ou licença para qual-

quer acto ou centrarto em geral-800 réis.

12. De auctorisuçi'to a feitm'es, caixeiros e

empregados no commercio eu fabricas do aucto-

risante- M200 réis.

13 De averbamento-IÕO réis.

14. De cessão com procuração em causa

propria-800 réis.

15. De codicillo--lãÕOO réis.

16. De counnodnto-lñOOO réis,

17. De compromisso-1,5500 réis.

18. De simples oonlimão de divida-800

réis. '

19. De consignação de rendimentos para

pagamento-_15000 réis.

20. De coutraeto espnnsnlicio-35000 réis.

21. De contracto esponsalicio contendo dos.

çilo - 55000 rs.

22. De declaração ou alteração, em parte,

de contraeto ou acto anterior - 15000 rs.

23. De deposito, sendo elle o objecto unico

ou principal do contracto -- 800 rn.

. 24. De desistcncia do pleito - 800 rs.

25. De dissolução de sociedade - 25000

reis. .

26. De distrate - 800 rs.

. 27. De divisão de predio, ou de agua

commmn entre os comproprietarios - 193500 rs.

28. De emancipação para exercer commer-

cio - 16000 rs.

29. De encampaçilo - 1600011.

20. De ensino de aprendiz - 15000 rs.

31_ Du expropriação gratuita por utilidade

publica _ 15000 rs.

22. De fiança em geral - 15000 rs.

33. De fiança de exactores e empregado¡
das avarias a bordo dos navios de alto mar, seja de responsabilidade fiscal - 25000 rs.

Em todos o: mais actos, termos e (lili-

 

réis.
v D

36

3'¡

réis.

l);

§

de cad¡

500 rs

s 35

-- 160

35

separar

_1,50(

4(

barraçl

l)l

4l

45

43-

44

45

4G

antcl'io

4'¡

45

ltl'a 80 't

1).

§

do ca

todas o

45

dc qua

õC

lançar

parto o

51

obrigag

05

533

inundal

:'i-l
r .

réis.

o'.

1,5500

ABC'

CS¡ O“ Í

réis.

4“

I'CIH.

dos no¡

(lolrrlu

6(

dos até

a raza.

E

réis.

1)¡

O segui

C(

pas tur

causa d

A

mol'talb

do.

M:

d“ a ill

Argelia

6 dura¡

te part(

Nu

ção ing

teve do.

crdasi

p Ai

do da I

ordeno¡

NI ›ulaç

l l Mi

os ulmi

embarc

e os est

Be

confere

A¡

satislatc

Pa

texto d

sente e

n paz.

territor

quitativ

Londre

O

tido eo¡

censura

Nc

omciae¡

bilidade

Pa

marca

esperan



l reza -

)tl do

i com-

inclu-

e dili.

i sala-

e di-'

bsolu-

razn,

, n”

o tra-

çar. o
do.

meias

| om.

iu ci-

uluta-

e: ~

', por

E seus

i réis

agem

uaes-

unpe. _

réis.

!quer y

r dia*

não

RB IIO

avel,

em“”

inlias

'ca

;til

l pill' v

'ança

¡ção,

;o ou

rente

0 Oll

I não

gem

lirei-

or e

le se

indo

de

réis.

ado,

asis- '

nste

ual-

as e

:to-

utsa

ml'n

éis.

lou-

rte,

nico

300

nm

l'l. - "

¡er-

ode

dos_

34. De fretamento - 25000 rs.

réis.

' Do' cada nm predio mais - 250 rs.

' 36. De letra de risco marítimo-2,3000

réis.

37. De nomeação de um praso _15000

réis

De cada praso mais - 250 rs.

§ unico. Da descripção das propriedades

de cada praso, sendo mais de dans: por todas --

- 600 rs'.

l -38. De obrigação e fórma de pagamento

-- 16000 réis.

39. De outorga ou consentimento dado

separadamente, para qualquer acto ou conta-acto

»1,5000 réis.

40. Do parceria marítima de uma só em-

barcação -- 215000 réis.

De cada embarcação mais - 500 rs.

4l. De penhor - 800 rs.

42. De perdão de crime -- 800 rs.

43. De pertilhação - 1,5000 rs.

44. De protesto -- 800 rn.

45. De quitação - 800 rs.

4G. De ratilicação de contrate ou acto

anterior -_ 1,3000. rs.

47. De reclamação -- 15000 rs.

48. De reconhecimento de foreiro de um

preso - 800 rs.

- De cada preso mais -250 rs.

§ unico. Da descripção das propriedades

de cada praso, sendo amis de duas, por

todas cllas - 500 rs.

49. De recusa de doação ou mandato, ou

de qualquer outro acto - 800 rs.

50. De registo de idocumentos, mandados

lançar no livro respectivo, a requerimento de

parte o por despacho do juiz, o dobro da razu.

'51. .De remisailo ou perdão' de divida, ou

obrigação - 800 rs. '

52. De renuncia de direitos - 800 rs.

53. De revogação de auctorisação, ou de

mandato -- 800_ rs.

5-1. l)e servidão (constituição) - 1:3000 rs.

5:3. De sociedade Acerca de animaes-

1:5500 rs.

50. De substituição de fiança, de hypothe-

ca ou de cm penho,em todo ou em parte-1,5000

réis.

57. De testamento - 25000 ra.

4 58. De transacção o composição - 25500

réis.

59. Dos Contractos e actos não especilica-

dos nos numeros antecedentes, e que são de valor

tlolcl'lnintulo : .

Até 5005000 rs. -- 1,5000 rs.

i De 5055000 rs. até 1:0005000 rs. - 1,5500

reis.

De 1:0005000 rs. até 5:0005000 i'm-25000

réis.

De 5:0005000 rs,.aIé 10:000500 rs.-3,-5000

De 10:0005000 rs._ até 20:0005000 rs. -

4,5500 réis.

De 20:0005000 réis para cima _ 6,5000 rs.

60. De cada um dos actos não especilicu-

dos ató aqui, e que são de valor imletcrmimnlo,

a razn. .

E além d'isso de emolumento iixo _15000

jóiñ.

réis.

(Contímía.)

MW_-

Exieaion

Dos jornaes do correio d'hontem extrahimos

o Seguinte :

Constantinopla, 9. -v A concentração de tro-

pas turcas no Danubío teve contra ordem por

causa da visita do principe Couza ao sultão.

A emigração dos circassianos continua. A

mortalidade é sempre grande entre os emigra-

dos.

Marselha, 13. - Esta plenamente confirma-

da a noticia da morte do chefe da rebellião na

Argelia: o marabat Sidi-Elazereis, morreu no dia

6 durante o combate, no qual tomóu nina brilhan-

te pnrto a divisão ás ordens do general Rose.

Notícias de Alexandria dizem que a expedi-

ção ingleza contra o rei Ashai-itees, na At'ri .'n,

teve dc retroceder depois de ter experimentado

perdas consideraveis.

As cartas dc Madagascar dizem que o mari-

do da rainha, temendo uma insurreição geral',

ordenou o desarmamento de todos as classes da

população.

Marselha, 13. - Annonciam de Tunis que'

os almirantes francez e italiano resolveram des-

embarcar com o lim de protrgcr a pessoa do bey

e os estrangeiros que ainda ficam na capital.

Berlin , 13. -' Hoje teve o rei uma extensa

conferencia com Gortschakoff e Bismark.

As noticias da Argelia são favoraveis e muito

satisfatorias. '

Paris, 13. - O :Morning-Post» publica o

texto da declaração da Dinamarca, na qual con,-

sente em roetilicur as fronteiras para restabelecer

a paz. Mas se este abandono provisorio do seu

territorio não conduzisse a um arranjo justo e

.quitativo , reclamar-ia a execução do tractado de

Londres.

0 (Daily-News¡ diz: (Sabemos que o par-

tido conservador tem tenção de dar um voto de

eousura ao gabinete Palmerston» ,

Nos circulou financeiros como nas regiões

eüeiaes , não existe grande Confiança nas proba-

bilidades de um accordo na proxima conferencia.

Paris, 13. -- As noticias que ha da Dina-

marca e da Allemanha faziam entrever poucas

esperanças de arranjo. '

 

35. .De hypotbeca de um predio -- 15000 bre uma alliança entre a Russia, Prussia e Aus.

Pariz, 13. -- Tornam a circular os boatos ao-

tria. -

O governo francez apoiará directamente a

proposta de Mr. .de Beast declarando que devem

serconsultadaa as poroaçõosda parte dinamarque-

zu do Seswiug antes que a conferencia censintit

na sua cessãodelinitiva á eorôa dinamarqueza.

-a esforços do sr. Tavira no Chile tendem

a impedir uma alliança ofi'enaiva e defensiva entre

o Peru,Chile e Nova Granada. Asituação é gra-

ve.

Paris 14. -- O «Monitor» publica um dis-

curso pronunciado pelo rei Christiano 'da Dina-

tna'roa, _no qual diz que tem plena confiança na

providencia e espera que pelos meios de modera-

ção e de união intima, sentimento de que dão

muitas provas os dinamarquezes nas circunstan-

cias actuaes, a patria sahirá por tim sem sacrifi-

cios nmitos grandes, dos momentos de aniargura

porque esta passando. '

O periodico official publica tambem hoje

uma correspondencia de iVoshington, na qual se

diz que o general Grant está, acampado a 15 mi-

lhas de Richmoud na mesma posição que oocupa-

va no unno de 1862 e general Mac-Clelan.

O general confedcrado Lee continua acampa-

do em frente do imnigo.

Londres, 14.-Não se falla em outra cousa

na city se não das noticias chegath da America

que preludiam uma guerra entre ella e a Uespi¡-

nha.

Na ultima quinzena de abril a diplomacia

entabolou negociações para um arranjo entre a'

[leal-mobo, e o _Pi-rn, porem'o governo peruano

reclanmu para tratar e enviar um embaixador a

Madrid que a esquadra almndonasae as illnui, con-

siderando isto como questão de dignidade nacional.

O partido exaltado, a cuja frente está Cas-

tillo, foz COI" que o congresso se pronunciassel

n'estc sentido. A (lifiioultlutle aggl'at'ou-ae por ter i

querido levantar n cabeça o partido de Echenique,

a quem se siippunha protegido por Pinzon e Ma- *l

zarrodo. O primeiro continua com todos os navios

hespanhoos na Chiuclias, onde continua a expor-

tação do guano. lllazarredo, abortada a negocia-

ção pacilica, partiu para. llespanha com o lim de

explicar os successos e pedir reforços navaos. Só

tocou n'uin porto do Perú, Payta. Em Panauni,

que pertence :i republica de Nora Granada, viu-

so insultado o ameaçado. A França e a Inglater-

ra. refru'çam as suas estações navacs no l'acitico.

l'eiú, (sem data.) _- Os ministros estrangei-

ros no Perú quizoram arranjar as duas questões.

O Perú recusou entnbolar_negociações emquanto

as tropas hespanholas occuparem oseu territorio.

As ttllctoridndes pernuanas quizeram deter o pa-

qucte Talco. na sua travessia em l'araná para

prender Mazarredo. 0 capitão do vapor de guerra

inglez «Leandro» impediu que se realixasse este

projecto, notiiicando ao almirante peruano que no

caso do similhante ultraje, capturaria todos os

navios peruanos que estavam no porto.

Entre os passageiros do «Talcan havia 4

cmissarios peruanos que tinham pago a varios ne-

gros para anamiaar Mazarredo á sua chegada a

Panama. Em consequencia da attitude ameaçado-

ra d'estes negros, Mazarredo refugiou-se em casa

do sr. Nelson, este salvou-lhe a vida; porem o

consulado geral de França foi atacado, quebrados

os vidros e insultada a bandeira franceza, fazon-

do' outros muitos ultrages na crença de que Ma-

zarredoestava dentro. Mazarredo partiu para Pa-

namá no dia 21 nmito cedo perseguido por uln

bando de assassinos ató Aspinwall, onde a sua

vida. ficou por tim a salvo, graças ao valor e ca-

 

quetes inglezes.

Conñirma-se que o imperador Maximiliano

chegou áJamaica no dia 27 de maio.

VAR¡ DADES

Com a devida venia copiamos do nosso col-

lega o (Jornal do Counnercios o seguinte:
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UM CONCLAVE

l

0 palacio de Qulrlnal

«No extremo escarpado do monte Quirinal,

no fim de uma praça irregular o escabmsa, ele-

va-se um inunenso palacio de aspecto singular,

com uma architecture eancsita, (litferentcs cor-

pos e (lesigllues, uma grande torre, extensa fa-

chada, e amplas arcadas. E' este o palacio que

de verão serve de residencia aos papas, quando

o calor e a mal'aría os afasta da sua antiga re-

sidencia do Vaticano. A situação amena, esco-

lhida para este palacio, n'um ponto salubre e

arejado, reune todas as boas condições hygieni-

cas, juntas a um magnilico ponto de vista domi-

nando Roma e suas immediações.

As diversas construcções 'que' compõem este

todo, emprchendidas no tempo' de Gregorio XII f,

em 1574, só foram concluídas quando o solio

pontilicio cru occupado por Clemente XIII em

1704; os trabalhos alli duraram mais de dois

seculos, n'uma serie de vinte e tres papas, e com

o concurso de infinidade de arehitectes. E' isto

que explica a incohcrcncia que se nota, e que

apesar da extravagaucia do trabalho não agrada

ii primeira vista. A

Os reintidos dos papas são curtos. Nenhum

d'elles, desde S. Pedro, cottseguiu completar o

seu vigosimo quinto anne de pontilicado. Quan-

do alguem einprohende erigir um monumento ou

um edificio de alguma importancia, é acessou-io

valhoirosidade dos otiiciaes da companhia dos pa-

que seja dotado de grande energia para o termi-

nar, on então deixa a tarefa aos .seus successo-

res. Este¡ nunca teem as mesmas idêas, nem o

mesmo enthusinsmo; mudam muitas vezas o des-

tino das coustrucções começadas; depois seguem-

se os architectoe que moditicam os planos doa

seus antecessores, para n'ellcs introduziram al-

guma cousa de seu. D'aqui provém a falta de

unidade que se observa na maior parte dos editi-

cIOs romanos.

Do lado dos jardins existe um edificio vasto

e feio, que fôrma uma parte do palacio, e que

não tem menos de trocentos e cincoenta metros

do cumprimento. All¡ é que se costumam reunir

os conclaves. E' verdade que o concilio geral de

Lyão ordenou que essas nasemblêus tiisaem no

logar em que fallecesse o ultimo papa; mas esta

disposição não é observada assim como muitas

outras. E' sompre em ltoma que se fazem as elei-

ções dos papas. Nu docin'so de nnlitos seculos só

uma vez so reuniu _um conclavo fóra de Roma,

em consequencia da eccnpação d'aquella cidade

por um exercito da republica franceza em 1800.

ll

A eleição dos papas

Outr'ora o povo de Roma coneorria com o

clero para a eleição dos papas. Assim aconteceu

desde os primeiros tempos do Christianismo até

ao Incado do seculo duodccimo. Dois terços dos

successores de S. Pedro foram eleitos d'cste Ino-

de, e a escolha não era pcior,

eleições sairam S. Silvestre, Leão, o grande, S.

porque d'estas -

 

annauciam a primeira exposição em Lisbon da

unulhcr barbadas.

Ambar( os correspmulentes estão de aecordo

om quanto its barbas da mulher, mas destoam

ringulurlncnte no que diz respeito ao nome

d'aquclla colrbridnde do suissa e balão.

Pelo que se vê das mencionadas correspon-

dencias a. nndher... é mulherzinha do diabo, pel-

luda como um macaco_

Nas costas mesmo tem ella cabellos de palmo e

meio; é um urso.

O que mais admira é que a mulher, dizem

que já'nasceu Cem barbas, que principiiu'am a

crescer aos 12 unnos, e que aos 15 passaram do

lourus a pretas comoazeviche.

A mulher tem 24 annos, é natural de Geno-

va, é casada. e tem filhos. Convém saber :nais que

_- um d'esses filhos, que morreu hu 7 annos tendo

3 apenas dois annos, tinha ja umas barbas que lhe

Gro vorio e muitos outros ue illustraram a aan- lis ›

ta sé apOstolica. Mas quando so reparte do algu-

_ ma cousa com os padres, estes nunca acham suf-

ticiente a parte que lhes toca, emquanto não con-

seguem apoderar-so de tudo. A intervenção do

povo na eleição desagradava ao cloro. l'rincipiou

este a contestar, e por tim tirou ao povo, o direi-

to de tomar parte na escolha do seu soberano, e

aquielle pobre povo deixou-se despejar da sua

melhor prerogativa. '

Era pois (lo-povo romano que emanava todo

o poder, o qual elle exercia em toda a sua pleni-

tude, desde as mais remotas épocas. '

Por muito tempo existiu uma mesa de bron-

ze que tinha servido de parte superior de Inn al-

tar na egreia de João de Latrão, e que 0 tri-

buno lticnzi fez arrancar, para dar a sua eXpli- 3

cação n'uma assemblêa popular. N'esta mem. es-

tava gravado o decreto pelo qual o povo instituiu

o imperio vespesiano. Esse grande principio de

soberania popular, que se poderia chamar do-

gma politico, esse principio tão fecundo em revo-

luções, e em catastrophes, que fez espalhar tor-

rentes de lagrimas o rios de sangue; este prin-'

cipio, emlim , hoje solemnemente proclamado,

nunca foi contestado por uquelles que- explora-

vam o poder em seu proveito. Contentavmn-se

em o allndir, sem ousar centrarialo fracamente.

A historia do povo romano é verdadeira-

mente singular. Na época dos reis, sob a repu-

blica, no tempo do imperio, tudo se praticava

em seu nome. Declarava-sc a guerra em seu no-

me, conciuia-se a paz em seu nome; proclama-

vam-se as leis em seu nome, e a parte que elle

toumva em todos estes-actos era puramente fictí-

cia e nominaLContentava se de se ver mencionado

no protocollo sacramental: Sanctus populus que

romanas. Dominado pelo senado no tempo dos

reis.; opprimido pelos cidadãos no tempo da re-

pnblica, e esmagado na época do imperio, pelos

soldados, o povo resignava-se a este simulacro do

poder, acompanhado de tempos a tempos por al-

guns ossos que lhe davam a roer.

Quando chegava ao cumulo da humilhação,

indignava-se contra os seus opp'ressores e (les-

thronava os reis, ameaçando-Os no monte sagra-

do; desthronava ou assassinava os seus impera-

dores, mas este terrivel enthnsiasmo tranquiliaa-

va-se em pouco tempo: este estado era substituido

por uma eerta adulação; logo depois vinham os

discorsos, recitava versos, prodigalisava lisonjas,

deixava-se arrastar por promessas falazes, e de

novo so via opprimido pelo jugo_ _

Apparecou o cltriatianisulo e tornou a pro-

clamar se ognaldade entre Os homens. Novos ty-

rannos, novas castas privilegiadas, novos senho-

res e novos escravos 'l Eis aqui, dizia o povo, a

era da justiça; eis que chegou o dia da minho.

emancipação ; e adoptava com enthusiasmo a su- -

blime doutrina de Cln'isto. Eis aqui, dizia elle

ainda, senhores que são humildes, padres que não

são velhacos nem ambiciosos. Eis os verdadeiros

enviados de Deus! E abraçava com ardor as no-

vas crianças, erava nos novos templos e diante

dos neves altares ; sellava com o seu sangue a

sua nova fó.

E alguns annos depois, as cadeias eram mais

pezadas e apertadas do que nunca. Os cordeiros

tornavam-se lobos; os padres tinham assalariado

exercitos e algozes; aecumulavam todos as rique-

zas, honras, e todo o poder; e o povo , que lhe

tinha servido de degrau, estava phanatisade pela

superstição, e embrutecido pela. igiiorancia, ener-

vado na preguiça, degradado pela. miscria e pela

servidão. Eis aqui o que é, na actualidade, o

povo romano l \

(Contiuúa.) .

“JW

NOTlCIARlO

Mal-la Elisa ou _madame Glofnl-

lla? - Diz o sNacionals, que os corresponden-

tes da capital dosjornaes d'esta cidade = (Com-

mercio do Porto» =e=sDiario Mercantil» =

i

t 
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serviam de cueiros; o outro lilho do 17 mezes tem

tambem umas barbas como um porta-machado,

mas não appurece em publico por molestia. Que

esprançosa creaoçal I

Qualquer dia, segundo parece, por ahi terc-

mos a mulher das barbas.

E' percizo 'porém que ella nos apresente a

certidão do baptismo para sabermos se se chama

Maria Elisa se madame Glofnlia.

[Ima heroína. -- Diz o :Commercio do

Porto», que, segundo as noticias recebidas em Pa-

riz, na ultima batalha entre o exercito frapcez,

commandado pelo general' Yusuf, e as tribus su-

blevadas da Argelia, representou um papel im-

portantis-imo a princeza Zulema, sobrinha de Ab-

(lcl Kinder, que em uma carga de cavallaria lu-

ctou braço a braço com um chefe frailcez.

Esta hcroinu pôdo escapar milagrosamente

das mãos dos seus inimigos, graças ao eu iiol

cavallo «Splntess, que a salvou do campo (la ba-

talha.

A sua grande osculta pereccu quasí toda, dc-

fendendo a. - _

' Já lhe chamam o raio dos combates.

A' sua coragom reune a forlnosura.

Perigo das viagens. - (Idem) Lê-se

no jornal de Lion «Sslut poblirs:

s No dia 30 de abril, ás õ horas da manhã,

"os empregados do caminho de ferro da estação

de Villa Franca encontraram na via, a dois ki-

¡ lometros da estação, o cadarer de um mancebo,

que parecia ter de 25 a 30 annos.

'Isto infeliz tinha as pernas cortadas por um

trem.

Era de nacionalidade inglezn, e não tinha

nas algibeiras senão um guia indicador iuglcz e

a'modica quantia de 16 francos.

Depois do exame feito pelo medico de Villa

Franra,suppoz-se que ojoven inglez se suicidára

e que (luranle a noute se precipitára do wagon,

. quando o trem corria.

Foi enterrado no ccmiterio da localidade

em que appareceu, porém alguns boates sinistros

despertaram as suspeitas da jnstiça,que, desaten-

dendo as declaraçõesdo doutor, mandou desenter-

rar o cadaver o procedeu a inn exame minuciom.

O seu primeiro passo foi fazer photographar

feições do viajante, morto tão miseravelmonte.

Tirando-se-lhe n gravata, viram-ae lhe si.

guaes azulados, que indicaram estrangulação. 0:1

mesmos signaes nos pulsos tizeram supper que

se travára luta entre ojoven inglez e o assassino,

quo, depois de_ lhe ter comprimido os movimen-

tos, o estrangulzira, roubára e lançara pela porti-

uhola do wago'n.

late horrivel drama devia passar-se ao rom-

por do dia entre a estação de Believille e a de

Villa-franca.

Uma ultima partimdaridado tirou todas as

duvidas.

Não se lhe encontrou o bilhete que tinha to-

mado em Pariz directamente para Marselha o a

somma de 16 francos que continha o seu port-

nmnnaie não estava em proporção com o estado

de fortuna que o vostuarie do infeliz inculcava,

Se são certas as mais recentes noticias, o bi-

lhete do caminho de forro guiou ajustiça nas su.

as buscas, e por isso devemos esperar de um mo-

Inento para outro a'noticia da prisão do assassino.

Lethal-gia. - (Idem.) Da (Gazeta Medi-

ca» de Lisboa copiamos o seguinte curioso facto.

Uma mulher entrou no hospital de Odessa em

dezembro do anno passado, dizendo que estava

proxima a cair em nm somno periodico que lhe

costumava durar muito tempo.

Com elfeito pouco (lt-pois de entrar no hos-

pital adornhecou profuiulamente, e assim esteve

seis dias sem interrupção. Durante este tempo

não comeu coisa alguma, conservou-se sem sen-

tidos, quasi sem dar signal algum de vida. Todo

o alimento que tentou dar-se-lhe engaugava-a sem

que ella podesse engulir.

Para a fazer acordar foi picada_ com um al-

finete, aproximaram-se-lhe do nariz espiritos mui-

to fortes que lhe eausassem comichão, sem que

se conseguisse dispertal-a. Unicamente os mo-

vimentos forçados do corpo pela inHucncia detri-

ca é que domestravam que a vida ainda existia.

No nono dia desta lothargia recorreu-se ti

applicação dos ((lllclletil) d'agua fria.

Este meio energico teve um effeito momen-

taneo, porque a doente, tendo acordado por si-

gnaes, porque não podia fallar, que disse deseja.

va que a deixassem soccgada. Depois d'isto ainda

dormiu, por mais sete dias, até que ,finalmente

aceordnu de todo, tendo dormido durante, quinze

dias. '

F6¡ pot' causa de um grande susto que esta

cut-ima doença se manifestou nesta' senhora pela

primeira vez.



Grande lnccndlo.-Diz o «Conimbri-

censo» de sabbado de 18 do corrente, que Coim-

bra está prosenccando um _dos maiores incendios i

que aqui tem havido, sobre tudo se se attender a. j

que principiou-om pleno dia.

No discurso do tln'ono faz-se especial men-

çi'lo _do impulso (lado a viação (t'l'(lluttl'i:l e vici-

nal, e ti prolongação de algumas linhas Ibrroas ;

da reorgunisação do cxia'cito ; dos melhoraram-atos

da marinha; do augnn-nto de estabelecimentos

Aclnunã'e ji't reduzidas a cinzas as casas da'l de credito ; e da abolição do monopolio do taba-

familia do di-ÍÉd'r. Jmé Gomes Ribeiro, ha pouco i co, que um breve se tornará. um I'acto.

Íallt-cido, e as, do sr. dr. Jcronynio José de Mi-llo, j

residencia (lo sr. dr. Henrique do Conto d'Almeiá '

da Valle, aos Grillos. i

Estão em grande perigo as (russas do sr. dr.

Antonio Gonçalves da Silva e Cunha, e Manuel

de Jesus Lopes, com geral todo o quarteirão. O

vento norte tem feito desenvolver o incendio com

grande rapidez.

Toda a mocidade academica, e um ntnnero

extraordinario de habitantes .da cidade de todos

as clases, trabalham ao desaIiio para verem se

podem atlmlhar o progresso do sinistro. Tem-se

pratiCtIdo actos de grande dedicação.

Os depositos dos chafarizes da cidade de nada

serviram, porque não teem agua nenhuma. Da

imprensa da universidade, das casas dos srs. cou- ,

solheiro Adrião Pereira Forjaz, e Diogo Barata

de Lima, e outras, é que com a melhor vontade

se tem fornecido toda a agua, que havia nos de-

positos. . j

O incendia principiou nas casas da familia

do nr. doutor Ribeiro. Andavam a mudar-'toda a

mobília para a Ella quinta (lu Conchada, e pot'

descantella se incendiou um enxergão, d'onde em

breve se propngou o fogo por toda a casa, sem

que de nada valcssem os maio'res esforços. v

Esta infeliz familia ainda ha pouco tempo '

sofii'eu a grande perda do sr. doutor Ribeiro, e

já hoje lucia com outra adversidade, ~

A' ultima hora sabemos, que pôde atalhar-se

a continuação de incendio.

Expediente. _Aos srs. assignantos,

que no fim do corrente mez de junho Ii-

cam devendo ao «Districto de Aveiro»

um semestre ou um anne, pedimos o cs-

pecial obseqnio de mandarem satisfazer

a importancia das- suas assignaturas 0

mais breve que lhes seja possivel;

Se assim o tizerem prestam hm rele-

vante serviço, evitando-nos maiores sacri-

íicios com este jornal', que por~tim não

é nosso, mas de todos.

A administração é no largo de. S'

Gonçalo, na typographía do mesmo jor-

nal.

nevlsia local. - A desintelligencia en-

tre os emprezarios de touros n'esta cidade e o sr.

.1086 Fortunato Raposo, proprietario do gado, foi

causa de faltar no domingo a touradu de que to- '

dos dizem mal , mas que muitos frequentam e

apreciam.

Esse divertimento que se diz destoar da ci-

vilisaçño moderna, é o unico que actualmente a

podemos gosar em Avoiro - sentimos por isso

que não tivesse logar, e ainda mais que esta falta

nilo tosse annunciada n tempo no Porto, para

evitar que viessem ao engano, como dc facto

vieram, muitos pessoas d'aquella cidade.

Os einprezarios fazem todos os esforços para

contractar gado para mais quatro tardes, porém

ainda o não conseguiram; a procura. este anno

tem sido muito grande'.

-- Começam hoje os exames no lyceu d'esta

cidade; são 150 os habilitados. Diminniu muito-

este anno o movimento do lycen ; :- o rigor com

que aqui se procede nos exames,principalmenle de

francez e Iatim,foi causa de nantes, dos que eur-

saram as aulas aqui , irem fazer exame ao Porto

e Coimbra. .

As noutes de luar que estes ultimos dias tem

havido, convidando a passeio, tem atraído ao jar-

dim publico bastantes individos de ambos os se-

xos. E' raro em Aveiro non tes tam aprasireis _-

eomvem não as .despresar.

-As salinas que teem estado retardadas

com as chuvas da primavera conieçnm Hualmon-i

tc n fazer sal. Algumas Iicam já. botadas esta se-

mana e outras o serão na seguinte.

Começam tarde mas não pode por isso jul-

gar-se que seja pouco ahnmlante a safra; em 15

dias de tempo apropriado fazem ellas mais sal

que em dois mezss com condições desfavoraveis.

'- Tiveram hontem logar os exames d'oppo-

sicllo ás cadeiras d'instrucção primaria de Bala-

zaima, Romariz e Passos de Brandão, e conti-

nuam a concurso as de Villarinho do Bairro,

Feira dos dezoito, Ovar, Paus e S. Joño_de Louro.

- A'mnnhã ha de ter logar o exame e dus-

tribuiçilo de premios aos ulumnos da escltolu

(l'instrucçiio primaria da freguezia daOliveirinha.

Erratas. - No artigo 31° publicado no

n.° 305, e no periodo penultimo Iin. 6.'l onde se

lê == como deixarão sobstitnir=, deve lêr-se =

deixarão subsistir; e na Iin. 28.' onde se lê ==

deixar de ser como simples =, deve. ler-se:

deixar de ser considerado como simples.

Wi

CORREIO

(Do nosso correspondente)

' Lisboa 19 de _junho

Verificou-se nontem pelas 6 horas da tarde,

segundo fora previamente nnnunciado na folha

oiiieial, assssão real do encerramento das Côrtes.

Oceremonial é o mesmo de longos anima, não

oli'ereeendo por isso novidade alguma. Os Inem-

bros das duas casas do parlamento ouvirhm da

boca do monarcba palavras gratulaterias acerca

dos trabalhos parlamentares.

t

I

I

  

, pela nossa independencia. I

Cada uni póde agora comlncntar a seu saber

o discurso de encerramento da assemblêa legis-

latira, c julgar se bem cabidns silo as exprcsxões

do louvor que elle Contém. Em boa fé não se' po- i

dem recusar, nem ao governo nom as camaras,

gabos, por algumas providencias que se realidaram.

Entre outras avnlta a abolição do odioso nlonopo- -

, lio do tabaco. Outro gabinete menos energico não '

logrnria levar a "deito este importante inolhora-

int-.nto para o paiz; todos se recai-dam da ferido.

luctu que o governo e principalmente o ur. mi-

nistro da fazenda teve do sustentar nas duas ca- r

sas do parlamento.

_ Sabemos que nem todosibrmam igualmente

este _juizo imparcial do governo. Não nos admira. a

Os adversarios da situação entendem que deveu¡

aggredir e desvirtuar todos os artes dos seus Cou-

trarios. Não lhcsnegamos o dineito, mas lamentu-

mos tal aydtemn, com que ninguem Incra. I

So muitas medidas porém foram approva-

das pelo parlamento, não poucas tambem ahi se

votaram que não podem facilmente justilicar-

se. Alignientaraln se (antisiuleravelmento os encar-

gos do !besouro para bcneliciar alguns emprega-

dos, que se não tinham subidm vencimentos, é

certo que estavam em Illlilln superiores circuitos-

tancias a muitos outros que foram totalmente es- l

 

j queeidos; tacs são os professores de instrucção

r primaria.

Dizia bontem um individuo, que se um dia

fosse no parlamento proporia um ndditamento ti.

loi eleitoral - para no acto da eleição do (li-pu-

tudo, cada circulo elegcssc tambem cinco cida-

dãos, para, compôiem um tribunal que devia jul-

gar o deputado ao tim do cada sessão. j

E' extraVaganto a idêa, mas talvez que não -

deixasse para muitos de ser prolicna. ;

' _A calnarados pares ainda hontcm teve

sessão ordinaria, antes da sessão solemne de en-

cerramento. O Nr. ¡riarquez do Vallada queixou-se

do não estar presente'o sr. duque de Loulé para.

tranquilizur o espirito (do digno pur) ricerca da.

conspiração ilierica_ Ha quatro sessões que o po- ,

bre mar uez edeeinsta u-la )I'G'<(!n'tl. do sr.. t I a

ministro dos negocios estrangeiros, aIim de dar

explicações sobre aquelle ilnpol'tulttiasimo objecto.

› Hontcm porém respondeu-Ino o sr. ministro da I

gurrra -o govorno sabia de similbantcs conspi-

rações, e tentou soccgnr o sr. marqch assegu-

randolhe que o govorno é o primeiro a velar

Oxalá que breve »se leve a etl'u-.ito a reforma ›

da. cantora hemditaria, para ver sevdeixam de fa- '

:ser parte d'ella homens como o Inarquez de Val-

lada, que não abre a boca que não diga inconve- ›

mencias. a

- Tambem o :assino digno par marquez de

Vallada declarOu que na proxinnrsessão apresen-

taria um projecto de lei para aliberdade de assos- I

aiação, e outro para uma lei eleitoral em que

haja qnasi o sutl'ragio universal, mas com a elei- i

ção indirecta. Se o nlarquoz de Vullada se propo-

zease a escrever um tractado sobre o modo de

fazia' certas excursões nocturnas, de certo podia.

sair obra perfeita, mas Inctter-se a legislar sobre

coisa-i serias, é demencia e grande. Rodrigo da

Fomeca Magalhães, José Estevam e outros eram

uns insigliilicantPs em mataria eleitoral. O mar-

quez do Vallada propõe se a ensinar-nes os verda-

deiros principios do liberdach Quer conventm, e

deputados por tabellu! Isto do povo eleger depu-

tados de um folrgo é alentada parvoicel

_Preciso reetiticar em parte a noticiaque

lhe dci na anterior correspomleucia ricerca da'

arrematação do monopolio do tabaco. O marquoz

do Sslamanca não toinou parto n'este negocio. O

sr. Francisco de Mello Soares de b'rnilas licitou

em seu nome, e no dos er. Henrique Ulrich, João

Pereira Marinho, João Paulo Cordeiro (brasilei-

ros), Feast-cas Santos o Vianna, e Gomes Brau-

(Ii'io. A estes capitalistas foi dado o contrarto,

por sorcnr os que ¡naior lanço oiii-recei'aul. Parece 1

que formam uma companhia, dividindo as acções 5

por alguns amigos mais, para ceutinuarcm (lrpois

Com este negocio de janeiro em diante.

O sr. .Ione Maria Eugenio de Almeida tem

sido censurado_ por se apresentar na praça a li-

citar,não se lembrando que apresentou na camara.

um prr›_jccto-- para que o par ou deputado, que

directa ou imlirectamente tomasse parte no com

tracto do tabaco, perdesse o seu logar no parla-

tnento.

Ora, segundo nos informam, o sr. José Maria

Eugenio licitou como agente de nina compa-

nhia franceza; é certo porém que 'podia forrar-se

a,cen~uras encarregando o negocio a um amigo.

Os _jornaes desoñ'ectm ao governo,não podendo

nggredir o ministro da fazenda pelo resultado

da arrematação do tabaco, arguem-no com tudo

por'pretcnder del'raudar a fazenda estabelecendo I

tão sómente como base de licitação o preço de I

830 contos. Arguem pelo resultado, sem se darem

ao encommodo de demonstrar que era inferior ao

que devera ser aquello preço. Quando acabará

entre nós o systems. das insinuações perfidas aos

homens que se acham á. frente da administração

publica? Talvez bem tarde.

-A camara (lOs pares que no começo da

sessão no presente nuno não trabalhava_ umas ve-

zen por falta de numero, outras por que as com-

missões não davam parecer sobre os projectos

que lhe estavam distribuidos, desenganoume por

lim a recuperar o tempo perdido. Nos ultimos

trez dias de sessão especialmente, era uma ma- l

 

j pl't'jndlcutllm com a abolição dos pmsaportcs. Ora.

chinaa vapor de grande força a fazer obra! Cer-

('a do GO projectos do lei'approvou ella nos 3

dias, e apenas se Iizoram brevis-ilnav considerar

ções sobre 6 ou 8. l'ois bom carcciam alguns do

ser meditados. -

 

cirurgica de Lisboa ou Porto; ou de me-

dlcma da umvorsnlade de Coimbra que

se sugeite a curar dc cirurgia, com o or-

.denado annual de 2503000 réis e mais

-- Entro Os projectos¡ approvatlos n vapor e COlltllÇÕcS que SOIãO presentes "tl secre-

sem discussão conta-se um ilulemniaundt) os em-

pregados do governo civil de Lisboa, que licaram

prejudicados forum egualmcnto os empregados ,

dos outros governos civis, os mlminintrudores dos '

Concelhos e seus secretarias. So cra pois de 'jus- '

j tiça indomnisar a uns , do mesmo modo deviam l

indemniaurse os outros. Se na proxima sessão'

legislativa reclmnnrétn os empregados que agora

_ foram oli'endidos com aquella medida especial,

L hão de attenan-os. j

-- Quando se tracton do projecto fixando o

subsidio dos deputados para a proxima sessão le- (iões:

gislativa, o_ sr. A. de Serpa apresentou unm pro-

l)l›9ti\ - Pal““ que O?! (lHjllItlldUS "a" vellceñ'icln

subsidio. Isto foi para armar :i popularidadel Bom

sabia o ur. Serpa que similhautc projecto não po- a

dia. ser approvado. Foi uma. espertr-za ridicula!

A abolição do subsidio am deputados impor-

tava o mesmo que desviar da camara muitos ho-

mens de talento e sobejamente habilitados para

curarcm des importantes assumptos, que são uti'e-

ctos ae corpo li-giulativo, mas que não teem meios

para viver em Lidma. Tcriumos pois uma Cama-

ra de empregados publicos da Capital, e de 1m¡

ou outro prtqn'ietario que entende melhor de

agricultura do que do oIIioio de legislar.

O sr._José de Moraes podia - para que os

empregados publicos não recebam o ordenado dos

seus empregos em quanto exercerem font-ções lc-

gislativas. Este incansarel fallador não salsa que

o empregado publico não accumula o ordenado

de deputado com o do ennprogo, e que tem n

optar por um. Mas queria dizer alguma cousa. I

Tolicc ou não,para elle isso é inrliH'oreute.

- () projecto ant-.toria'arnlo o caminho de fl't'-

ro americano - do Vouga ás minas do Bra'çal,

em Sever, ainda. conseguiu o sr. ministro que_

fosse approvado na camara des pares. E dirv-Iuos

aínda, por que muitos projectos liam-mn para a

proxima sermão. Hontcm, (lt'pt)i8 da sessão real,

queixavant-se nmitos de não terem os pares avia-

do toda a obra .l

_ sua Blagcntmle EI-Rni mandou distribuir

pelos ¡mres e deputados nina medalha de bronze

commumOrativa do comercio real. Tem de nul v

lado eHigic de SS. MM. e do outro uma allegorio. l

_Saíram hoje e houtem a noite para ás

suas localidades niuitos pues da patria. Vão fazer

vêr aos eleitorei o muito quo Iizaram em seu iu-

teresse, e mostrar lhe que se querem attingir á

suprema felicidade, os Tech-_jam_ Muitos despedi-

ram-Se da sua cadeira em S. Bentol Tem a cous-

ciencia do que valem, e de que não voltm'ito ea. 1

-Ficml por discutir o parecer da commis- A

são do inquerito sobre os acontecimentos de Villa

Real, e isto (Ir-pois do uma votação nominal em

que se decidiu resolver-se nquelle assumpto na

presente sessão.

Jú e dissomos, parece-nos que o governo* Ii-

cava niolhor se lizosse votar o parecer da. maio-

ria da comulissño de inquerito.

Ha quem diga que o governador de Villa '

Real regressou ao districto mas que em breve se-

rá transferido, e que não sua as eleições gorues

de deputados. Outros porem assevcrmu que foi

effectivamente reintegrado, e continuará. a admi-

nistrar aquelles poVos. Se isto se der, entendem

muitos que terão logar tropclias e violent-.ias no '

districto de Vilta Real em maior numero do que

por oct-asian das eleições municipacs. Penso o con-

trm'io. A experiencia 'é mestra da vida, e o sr.

Barboza tomará todas as providencias para que

I

que a opposição não provocará tão desabridamene
z

te como o fez nas ele¡ -õos muniei mes. VeremosS

quem se engana. '

j não possam novamente argniI-o. E 'cremos até j

MOVIMENTO DA

IlAIlIIA D'AI'EIIII)

Embarcações entradas em 18 (le

julho de 1864

PORTO=Hiate port. «Deus Sobre-Tudo», In.

J. F. Manno, 5 pes. de trip. vazio.

  

Em 20

PORTO=Hiate port. «Novo Atrevido», J. S. Ré,

7 pes. de trip. lastro. ›

WP_-

^ AN@MOS

ATTENÇÃO

cha-se aberto desde odia 18 do corrente na ex-

! l tincta villa d'Eixo um nove estabelecimento de

tell_la,e ladrilho de todas as dimansões,pertencen-

te a Albino Nunes Marques. No referido estabeleci-

mento se recebem quaesquer incommendas d'a-

quclles objectos, em cuja. feitura se emprega ex-

cellente barro.

A quem comprar fornadas inteiras, far-se á

o abatimento de 10 por cento nos preços ordina-

rios. 'A

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE-

todo o presente mez de junho se acha a

MÓR-O-VELHO, faz publico que por

concurso um partido da eschola medico-

  

I

taria da camara.

O escrivão da camara

. Sebastião Pinto Garcez.

AVISO
Assoclaeão Aveirense de Soc-.carros

Inutuos das classes Iahoriosas

cha-se aberto o cofre da associação, nn rua

A dos Foriadores, onde os NUI'loH podem ir sa-

tisfazer a importancia da I'cspcctivajoia, podendo

ser esta dentro do praso do 4 mozes om presta-

nos termos do art. 14 dos estatutos.

Aveiro l de _junho dc 1364.

O Ihemuroiro

Manuel da Racha.

_â_

CAMINHO IlE FIIllllll
Expedição de mercadorias

BENTO JOSÉ os AMORIM,
em Aveiro rtaaebe toda e qualquer

Inercmloria para expedir peIo caminho do forro,

ein-arrogamlo.so (lc as procurar na estação, e fa-

zer entregar a seus douos,co|n o aco¡ndicionamen-

to devido.

Praça (io Commercio (rasa muarclln.)

Eo seus correspomlonted: .

em Lisboa - José Silvestre Lopes da Silva,

rua da Alfandega n.° 29.

No Porto - Amaral & 0.“.

Em Coimbra -José da Costa Pereira â

Irmão.

No Mealhada -- Bazilln Fernandes Jorge.

Em Ovar - Miguel J. Baptista.

LIVRARIA DE JOÃO DA SILVA

MELLO GUIMARÃES

(A' esquina da rna de Jesus.)

caba de sair tl. luz e w-mlo›sn n'osta livrarias

A novt) romance de Camillo Castello Branco,qu

em por titulo :

AHOII DE SALVAÇÃO

Em 1 volume; preço 500 rs.

Rota-bell tmnbom ultimamonle:

- Colleceõcs ale sermões de todos o¡

nossos mais conhecidos oradores sagrados.

MISSaes; nova edição do Lisboa, com se-
guras e ricas cxnradcrnaçõcs, desde 713200 rs. até

146400.

Ilreviarios ; exonllnnte encadermição

francoza e doirados, 65400 rs.

E muitos outros livros proprios das ccremo-

nias da egreja o devoção, que vende apreço¡

rasoaveis, fazmdo notaveis reducções o quem

 

á

  

  

    

IlLIlIANAQlj P0S'IIlL

JOSÉ MARIA IlEllISSIIIIO DE MORIIES
Director do corn-elo de Valença do

Illlnllo -

Vende-se nas principaes livrarias , e

na direcção do correio de Valença.

PREÇO.........13000

IlIlGIIIVIl .IUIIIIIICO
PERIÓDICO MENSAL

DE

Notícias jurídicas e legislação de mais interessa

Tanto antiga como moderna

Publicou-se o n.° 35, que é o 11.° do 5.°

Vol., e contém alem dos donpaclios e noticias:

Convenção consular, de 11 de julho

de 1863 entre Portugal e lh-asil;

Regulamento consular, (Ie 26 de

novembro do 1851.

U ARCHIVO JURÍDICO continua a assi-

gnnr-se na rua do Bomjardím n.° 69 -- Porto.

  

Tambem se recebem assignaturas em Ponta ,

Delgada, no escriptorio (la «Persuasão

Preço

Para o Porto, auno ou 12 n.°'. 1'3000

n as Províncias (franco de porte). 15440

Avulm para o l'orto, cada n.° M20

Para as províncias (franco) . ;$150

O importo das asnignaturas ou n.°' avulso

pode ser enviado em estampilhas ou vales do ooo

reto.

Ha collecções completas do ARCHIVO para
aquelles srs. que quizcrem ter esta publicação

desde o principio.

Preço

Os 2 Volumes do 1.' serie, para o Ponto. 25000

.s s n n n as previu. 28300

n V ) 2.' n n o Porto 16200

) n n n » as provin. 15440

Como não ha vales do correio para as ilhas

lembramos aos nesses asignantes d'alli, queparn

não incominmlarcm os sous amigos no continente,

podem mandar o importe das suas assignntural

em estainpilbas de 25, 50, ou 100 rs.

Correspondencia franca de porte = A JN¡

Lourenço ds Sousa, Bom jardim 69:1'0110.

IiICb'PONSA V Ela-ill. C. da diluciru Pimentel¡
..M

- Typ. do «nistrlcto ele Aveiro».

LARGO DE S. GONÇALO

 

i _In-_d

Pre(

A tum, :ld

m

Al

correm

ao «Di

v ou um

de ma

das sua

lhes se

Se

'ante s

ticios c

é nossi

A

Gonçali

..--a

O t

¡evitantc

forçoso l

ser com

v-l

d'clla pt

N's

v convem,

UI ¡O! Gl

P Cu*

mutuam

ti reprei

' Nil

' Itlifoqne

cativenis

posição'

governq

(301170qu

Os,

ticas dt

se pois

mente o

da app(

que ted

sos.

To

patria cx

peito os

Justa. E

julguem

partidar

da miles

amparo.

Hs'
cados pt

. e conhs

' n'est“ i

gregos c

verao -p

do pode

;os que t

se o go

um_ ser¡

nos mes

' In '

dos eleil

E,

t

s
e
t
z
i
i
i
i
t
i
i

tio, em

*contou-I

Et


