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França.
- O imperador

recebi-u

no dia G no palacio de Saint Cloud o nua-

i-io do papa o o sr. Istnriz, o qual apre-

~actuou us cartao que põem termo :t sua

embaixada. N'estn audicncin, osr. Ista-

l'iz apresentou o sr. l'acheco a stltu magos-

tades imperiaeu.

O (Monitcurn publica um

imperial ::cursando o sr. Ruucvpniuistro
do

reino, gran-cruz da ln-giño do honra.

O ¡Constitutioisel
n publica am exten-

so artigo cujo fim é o de provar que u

nota do sr. Nigra, (latadu do. 30 de outu-

bro, põe termo u qualquer incerteza. rcla-

tivanicnte ao verdadeiro sentido do con-

vcnio franco-italiano
.

O imperador, a imperatriz, e o pain

cipo imperial, sairam para a sua I'O~^ldell-

cia do Compiegue.

Amriua-se que o duque de Montebel-

lo ira a Roma encarregado da missão cs-

pccial para o papa Pio 1X.

No dia 8, ao terminar u cotisaçs'to

na bolsa, licnraul os fundos pelos seguin-

tes preços :

3 0/0 traiu-.en, 66,05.

4 1/2 frances, 91.95.

Diti'erido hcspanhol, 00/0.

3 0/0 interior hespaahol, OO.

Caminho de forro do Sevilha

dia, 277. -

Movel france!, 850.

Credito_ territorial frances, 1165.

Caminlfo de ferro de Saragoça, 458.

Idem do none, 370.

Movel hespanhol, 555.

Caminho de ferro portuguez, 272.

Fundos turcos, õl.
.

O ¡Moniteurn'cpro
duz sem commen-

tnrios o resumo telographieo

nota dirigida pelo general Lu Marmora

ao sr. Nigra. '

0 mesmo periodiro publicou a 9 do

corrente o_ relatorio oñicial da parte to-

mada pelos franceZeu na cxpedicçiio anglo-

hollandeza-mneri
canta no estreito dc Si-

monamki (Japão). A passagem do estreito

verificou-se durante os dim 3, 4, Õ, 6, 7.

8 e 9 de setembro, e terminou-se n expe-

diçi'to pela conclu'silo de um convenio em

virtude do qual o estreito de Simonazaki

ficará aberto e todas as nações.

O rei dos' belgas chegou a Lyon no

dia 8.

decreto

Alle-senha.
- No! dois protocol-

los anucxos no tructudo de paz com a

Dinamarca, dis-se que n partir do dia da

(la ultima .

p tim de operar contra Hand.

a. Car i

do banqueiro Trumpy, marido desta ulti-

lllzt.

Os dois accnsados torani absolvidos

e postos imediatamente em libcdade.

lllcxlco. -
Diz-xe que Cortinas se

entregou, act-.citando um posto no exercito

de Maximiliano.

Estados Unlclos.- 04 destaca-

menhm lcdcracs estilo cm situação critica r

diante do Atlanta, mas nina parto do exer-

cito havia derrotado os conlialerados de

baixo (lo cominando do general Hand,

obrigando osa l'ctiaarse. Na Virginia, o

oorpo commandado pelo general Grant,

está. ein inucçao.

O general Beam'cgard tomou o com

mando do exercito de sudoeste.

A ta'ml'creucia dos estados do sul rc-

solvou continuar a guerra vigorosaim-.nte

e mudar de politica a respeito do~i negros,

empregando-os no serviço publico.

A perseguição dos I-nnÍ'eilcrados por

_ de velar principalmente para que a ex-

' tincçño do mouopolio do tabaco não se

Solicitude contra todas aa fraudes do con-

 

Shoridon terminou em Mont Jar-kann, on-

de o inimigo chegou todo desorganisado.

Sherman dirigiu-st- para o norte a

Os Yudi-raca evacuaraiu Bull's Gap e

retiraram-sc para Knoxville, perseguidoa l

pela carallnria conti-(lerada.

continua.

Chegaram mais navios confederados

a esta praça.

l

Uma. outra esquadra federal está em

Hampton Road para atacar \Vilningtom

As ultimas noticias dizem que Houd

fora derrotado por Sherman.

f.. .
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lNTERlOR I

_40'_

Avclro, 13 (lc novembro

Este ministerio que nasci-.n ti'io mal

ngourado pelas sihylla-i que lhe invejavani

a sorte, e para quem os \'atirinion foram

tilo lugubres, que apenas alguns dias de

existencia lhe Conor-(leram , all'rontando

mares cavados, e burrascus tomerosns,

tonijnaregado até hoje com timão lh'ine,

e desire.

Abi o vemos nós seguindo a róta com

vida menos trabalhada, porque as scyllas

da opposição vão acabando de crer que

não apavoram a quem está bem apercebi-

do coiitra os seus uiros furiosos.

O doc-.ato ea mais acerada verrinu

são sempre impotentes na presença dos

factos que os (lcslnentoln. A cluquencia

destes, e a sua logica, sito superiores a.

r trabando, eis o que é urgente, o substan-

~ cial, para que ninguem tenhu sandudea do

_ rotina, os preconceitos, e porventura 0 in-

(_) bombardcanwnto
dc Ciiarlestou,

    

  

O passo agiganlado que acalma de

dar-so para a denniuhilisação da terra;

para obrigala a um duplo producto, já

pela forma que lhe é natural, já. traduziu¡-

do simultaneamente para ocommercio to-

dos os seus valores, foi um grande e be-

netico melhoramento que devemos ao go-

verno na lei hypothocnriu.

Muito ainda resta, so a mesma dedi-

cação animar 0 ministerio; nem ha limites

nos aperfeiçmimentos soclacs.

E não basta só fazer conquistas no-

vas. Cumpre conservar as que se tizeram.

DesanutOrisal-as pelo descuido, é irreme-

diavelmente parch as.

O governo tem instante necessidade

!tlt'lllllle de ruinosa para o paiz. Deve, c

pode alcançnl o_

Em jnnciro proximo começa. a liber-

dade daqnolla mercadoria.

Aperceber-sc a tempo, e com toda a

um utliosn numopolio, que ainda a Velha

teresse, não deixam (leaadorur u todos.

A liscalisaçño deve em regra de catar

na I'm-?io directa do incentivo ao monopo-

lio, que é o interesse_

Mas actualmente uquclle incentivo

se aggravn.

Todos estão persuadidos do que a

liscalisaçño do governo é sempre muito

menos energica do que a dos particulares.

1)'aqui tomara naturalmente grandes alen-

tos a audacia (los contrabmnlistzw.

No começo está. o dcmonutrur que é

cn'adu aquclla opinião. Sc o governo não

puzcr todo o peito contra a introducç'ão

fraudulenla do genero, lentos para nós

que para logo se ouviriio os claiu'ores pu-

blicos contra uni benelicio, e melhoramen-

to social, que só o dcsmazclo governativo

podera fazer-nos;,perdera

Assoelacâo Commercial

Reuniu-sc no domingo, em uma das

salas do Club , a assembleia geral da as-

Bociaçi'to Commercial desta cidade para lhe

scr presente a censulta que o governo lhc

dirigir-u, como a todas aa outras associa-

ções do paiz, Sobre cas na-.didas que con-

vem adoptar, atim de conciliar O livre

exercicio da iniciativa individual, na cou-

stitniçño das associações que tem por tim

as operações dc Credito, eoni as garantias ~

            

  

  

  

  

 

galhães, emquanto no parecer apresentado

d'Ansociação Commercial de Lisboa, e que

não tinha duvida em que se adoptasse,

para base da resposta da Anunciação de

Aveiro, pelo menos na nuaior parte, a dou-

trina delle, porque nao podia deixar de

fazer inteira justiça á proticieneia com

estava redigido, e nos principios que nella

se achavam consignados; no entretanto

que discordando d'alguns dos meios pro-

po-tos, mandava para a meza nina pro-

posta, que oll'erecia tl. consideração da as-

sembleia, e que é a seguinte :

(Considerando que não é prudente

deixar desde já á. iniciativa individual toda

a liberdade e espontaneidade uu cr'eaçiio

das instituições bancar-ias, como querem

alguns modernos economistas, pelos pre-

juizos que d'uhi podem provir ás mesmas

instituições ; nem courctar inteiramente

essa liberdade e espontaneidade, nuprimin-

do a iniciativa individual, e substituindo-a

pola acçño do estado, sempre menos ener-

gica e vigor-esa;

«Con-iderando que, sem voltar às

ideias, hoje geralmente reprovados, de el-

tabelecimentos privilegiado!, e sem dar

as operações bma-arias o caracter do mo-

nopolin, é possivel alliar o principio da

liberdade com as garantias que taes estu-

belocimentos devem otYerecer para se tor-

Harem dignos da conliança publica;

(COltBldel'Rlldl) que o principal cuida-

do que deve haver na creaçi'lo de todas

as instituições buncarias, e a mais neces-

saria segurança da etiicacia dellas consiste

em as precatar devidamente contra os

abusos do credito, banindo, tanto quanto

i'or poaisivel, a tentativa (lua subscripções

licticas, e d'nm perigoso compromettimcu-

to dos capitaes em operações desvautnjo-

sas e arrojadas:

«Tenho a honra de propôr á assem-

bleia :

«Que a consulta do governo de S.

Magcstade, sobre o melhor meio de cou-

ciliar a iniciativa individual, na creaçõo

de instituições bn'ncarias, com a segu-

rança que devem oti'erecer as suas ope-

rações,-csta associação responda temendo

para base ou seguintes requisitos que, se-

gundo o parecer da. cennuisuño nomeada

pela Associação Commercial do Lisboa

para estudar este assumpto, devmn ser

, exigidas para. a fundação d'essas institui-

ções :

cl.“ Fazer-se uma entrada de 10 por

cento do seu capital antes de approvados

os estatutos;

«25' Conservarem os accionistas pri-

troca da ratilicação, o governo do Jatland todas as outras.
que exija a segurança e eñieacia das buriti-vos. a' sua responsabilidade,

até que

passará. para o (EOIIlnliBlttrit) dinamarqnez,
Confonsac a verdade, que esta. diante meninas operações»

estejam realisados 25 por cento do seu

que se achará no quartel general do exor- de todos os olhos. O governo actual derri- Prendin o audi-.Bento de Magalhães, capital;

cito allindo duranteot
empo da ovacuaçiio; bon gigantes, que eram reputmlos por in- presidente da (lll'et'çãt), que, depois de ler «3.° Não haver acções ao portador

e que depois da ratitieuçilc o rei da Dina-

marca dirigi-'at uma' proclamação its popu-

laçõea dos territorios 'cedidos , para lhes

participar as mudanças operadas, c para

os libertar do seu juramento de tidelidade.

Falla-se de mudança de dispoSiçõc-.s

da Russia a respeito da candidatura do

grau-duque de Oldenbuego.

' A dieta esta já de posse, como se aa-

be, de todas as peças do processo, e é do

presumir que aquestito da successão não

tarde a ser resolvida.
de das nossas terras; - a liberdade do cepçiio apenas de um ou dois pontos em e mais mezcs.

'¡

w nosso coinmercio em um dos seus ranma que elle discordara.
«Egualmente proponho que na mes-

ll

 

salsa. -
Concluiu se a causa cri-

minal formada ao doutor Demme e a ar.“

ve'lclvel*.
Nel" 513 llãlVlHlFOU

cl"" a Victo-

ria; _ dobrado merito de vencedor. Se-

guiu avante o seu caminha, sem ao Ine-

nos voltar olhos de vaidade para os den-

poios, para os collossos tombados, que ti-

nha feito pedaços.

Quem tinha ousado até elle levantar

o braço contra os vinculos ? Quem se ti-

nha ntrovido a erguer olhos boutis contra

o monopolio do tabaco?

Deve-se ao governo actual a liberda-

mais importantes; a desapparição desse

odioso elemento tao pnjante, como privi-

Trumpy, por suspeitos dc envenenamento
l legiado, que assobcrbáva o paiz.

:i assembleia o odicio recebido do minis-

tcrio das obras publicas, fez diversas con-

siderações sobre a gravidade da consulta,

e, como esclarecimento, leu o parecer

apresentath pela cmmnissão nomeada pela

Associação Commercial de Lisboa, para

estudar este a›~sumpto, accrcscentando

que na sua opinião ne achavam substancia-

das nesse parecer algumas providencias

mais essenciaes para garantir a segurança.

dos estabelecimentos
bancarios, com ex-

O sr. A. Pinheiro, sendo-lhe conce-

dida u palavra, declarou que estava intei-

l ramcutc d'accordo com o sr. Bento de Ma- _

l em quanto ni'lo esteja rcalisada a totalida-

de do capital do banco:

c4.° Que nn publicação dos balan-

cetes haja a maior clareza, exprimindo o

mais pnrceptivelmente : a relaçao entre as

obrigações dos bancos e os valores que

tem para lhes fazer face ; a importancia

do ¡nnnerurio em caixa deaeriuiiunndo as

diversas agencias; - e a designação, nos

valores de carteiras, do preso dos seus

vencimentos por series de um, dois, tres,

ma resposta se comigoe a opinião de que

deve exigir-se que todos os institnidores

de estabelecimentos
bancarios apresentem

 





toquim da Graça dois individuos deconte- I osmornon, dewanorendn-xe na (-l
Iucnto vestidos, o travando uouw-rsuçño l

eom um suicito quo ali se m'lmva toman-

do café, sui-ripiaranplbe do [mim, duran

te a Conversa', um port-mounuíc, que Con-

tinha 14 libras, c empulmuurlo novo, tor-

naram a matter no mesmo sitio as cinco

restantes. Estes doísfajardos eram (lota- ,

dos (Palgoma consciencia, poi-quo ainda

deixaram ao roubado com que pagar as

(lonpezas do (-ul'é.

Dois empregados do caminho (lo for_

l'O, Joué Ramos, e Francia". Saraiva,

travaram (lozortlcm na estação das Dave-

zas, cm Villa Nova de Gaya, chegando a

ponto do primeiro fcrir graw-montc o se-

gundo na cara com uma navalha do barba.

O aggrnssor eVadiu-se, sendo aggarrado

pouco depois por uma patrulha da muni-

cipal.

Colneçou a publicar-so no domingo

passado, nesta cidade, o ¡Deli-IHOI' dos

Artitmhperiodico semanal dedicado aos

amigos do trabalho.

E' nobre o campo em que mitini »site

novo campi-31o da llbel'tlatlo, segundo se

lleprohende das seguintes linhas que para

aqui traslado do mesmo ¡Orual : - «Ur-

gño das classcs Oporararim, du'dicado aos

amigos do trabalho, bem (lirmnns o› m¡-

lllsterÍO-i que noa protogervm, t' choram-

iuos sobre Os (lcsvarios dos «piu reuraru-m

mais aa algemas :i nossa imanuipaçño:

Bel'cllms imparciaes. » v .

Oxalá elle nunca so (lu-:rio ¡lo-ato. oa-

Iniolto, (lo qual lhe Jtttgllt'o um l'nturo

btilhante.

0 prestígiador hungarn, mr. Vollo

deu houtcm em S. João uma nova rcpIe.

sentaçâo, apremntuntlo pela primeira voz

os espectros luminosos, que foram muito

applaudidos. A concorrencia foi naun-ro-

ztssnna.

Na quarta feira ti noite houvo um

lucendio no logar do Gato, fl'cgticzi:t do

Valbom, que dentruiu a casa (la vira do

iavrador c proprietario de moinhos o Hr.

Manuel da Silva Pedi-cao. Foi avaliado o

proiuizo, porque na dita casa exi~tiaul

mil eoitenta al-'pwires de trigo, pertencen-

tes adiversos padoiroa dceta cidade, e

trezentos e vinte alqm-ircs de milho pcr-

tencctttca'ao sr. Path-asa.

_ 0 estado do commercio dos vinhos

na Rógoa, segundo as ultimas noticias,

não tem melhorado nada.

A baga está por baixo preço e não é

procurada.

As guias conservam o elevado preço

de 135000 a. 135500 rs.

As int-smas noticiau tambem (lizt-m

que continuavam com actividade n'aipnella

villa os estudos do proiectatlo caminho (lo

forro desta cidade á Rvgoa.

Não ha tempo para mais.

Até a Senmua.

l ('I ' O

 

VARIEDADES

Coutinuãmos a copiar do nosso ,col-

lega'dat «Justiça» o soguiute:

Lamentações Ilo ¡ax-deputado

por Aguada, Illamlel Firm¡-

no dulmclda lllala.

(Continuando do n.“ 366.)

x

i V .

Dopois que.) paiz viu em mim perso-

nil'n-ado q carrasco inluunano das obras da

iutclligcrmia, apressou-ae a elevar por tn-

da a parte o :non nome em padrões de

cortiça retraçada: mas, como impvtncma

torrente de asneiras os submergiaae, emol-

lecermn, e desabaram, como o uolloss.. de

Rhodes aíprimeira oscillação yuloamina.

l, Yiverá, .porém imnwrredoira, Ima

templos da mmnoria, a fama doa boneti-

cine, com que dote¡ Aguada e as mais

opulontas Cidades trausaerms.

E ticur-Inç-ha, ao menos o desejo do

tornar' na primeira occasião a levantar

o collolanguesqido pelas minhas derrotas

¡avalanche-,r 0 abysmo dos meus inform-

mos, que a minha má cstrella me abnn.

Miu é pena, oh! meu Deus! quandu

a ma's_ risonha felicidade me brilhava nu

coral-ao, como a lampada nocturna, oa:-

xilunr--e da .sua praia.

Apregoa tu _ ao menos - Aguada

n 0349 mundo, que, faltando-se do gana-.r

Hull o 'mm incomportavel das minhas as

noivas, habilmnnle umsuarndaa de falsos e

nngatims nrnamcntm littmarios,e das mi-'

alias nun-aquicc-s, tli<simlllatlaa em falsas

\°ll'll|(1l'.'¡, apenas mn dou permissão para

mo r-utrntcr com o jogo da. bugalllinha e

da billiartla; aprcgoadlto, sim, repito, os

¡nu-llnu'amontm, qm- para ahi to arrastou

o Itu-u talc-nto ac-hatado e rombo, quo em

ataqua vigoroso do crudiçao ignorante, o

em »styln giganlu, avanças'a sobre as vou-

virçõcs dos meus enllcgas e dos Illinistroa,

O. :IS ntl'npullava, e otnpavoria,cumo o toilzo

bravo, cpm OHt'ttlu as tranquuiras do corro,

Piu." :IÍ'IÚN'HHI' Os seus ¡Itlglltl'ln's l“lllllgOH.

A camara do tcu .~anhudo João Ri-

beiro não linha (íN'tttlttlHl'lG, e apenas so-

'litlli "um laltn, louo ougalillivi a minha

('loqnunvia no parlmnnnto. e, engasgaudo

mn, quatro :cm-s, ouvi do todos os lados:

_aapprnvon--, e i-ntíto paz logo em mo-

vimento a mole roliça do [non corpo como

o oavallo ¡lo-a gregos no corno de Troia.

(lhamni, sim. nanhudo ao teu carras-

co do outr'o'a, parque é digno emulo das

maia 'audazt-a e arrojmlas traveamras (lo

rapazio |t1:llll't\pllltt›, qua. drpois que doi-

xgn (lo. apndiojnr seu pobre pae, e (lc o

tram-.r arrastado polos *abelloa nas ruau

public-a4, o do so om'upal' na execução

das mais (“Him-is antes do jugo do piño

com os :nais amaganadns garotos, seus

similhantus sample e em tudo, para em-

pcitar o puro o balsamit'o ambiI-ute da

nun-alidndu, Couto :ulmiuiwtradur tyranno,

com o voncno do sum maltlz'dus, que pula

bncoa do Arerno sc \'apora para ('outami

nar o.: tlt:\l\'allt›~l, como elle, nunca deixou

do provocar as tuas maldição-t, c do lorar

a cviílem'ia que não pónle ¡lít'Ntll' de afor-

çolado o maligno (-.aixclro do .lmé “onto.

Pvrdoa mn, minha querido Aguada,

esta digressão, que ou cutrojá das mi-

Illtns lallli'lltuçõüiy que tantas lagrimax mo

tccm (oito bolbulluu' doa olhos, que pare-

cem pmmllm. l

(Iomprni chita dc quadrados cambian-

tes a 30 l'éi* o motl'o para o allutlitlo ea-

tan-larta do palmo c moio e um quinto de

um scxto mu quadro bipnrtido.

Encarta-gua dn o bordar a mais aba-

lisada costureira da idade media de lã

russo o parda e do algodão negro e ama-

rello, prvgaud-ivllm no «cuatro :w armas da

villa, bordadm a tvla de luta t' latão, com

as iniciaes do mou imnn- em castigos o re-

bohtdus leltras (lc papelão pintado dc uc~

gro sobrc l'undo pardo.

Jon) a velox-idade, com (pie mo pas-

sou pelo cel'obro tão agígautada ideia, se

apressou a rcalisação della.

Assim que a costureira lina, como

lagoia, lho choirou a lambiscar alguma

Coina, »gritava du contente, como um ca-

brito, o fez-mc remesaa da bandeira, que

ora do encantar.

Enñoi-a, n'um pau tosco c roziueuto

de plnltcil'o, embrulhei-a n'um Fttcm do

entaum-nha, e liz prem-utc della ú. ~amara

do leu prndito João ltibciro, (pio sa não

titrtnu do mu mandar molhos do agradeci-

mcntos e Stutcutlns do papo, como lhe chu-

mnm as criançm, a ox¡mn5m da mesma

camara, que era to<quiada por elle até a.

pôr na capinhav oxaltando n. minha bicutla

intelligcm'ia a mu alto pinaculo de louvo-

ros, que comecei a incitar, como :t rã de

ledro, e dci um cstoiro secco, como

uma bomba.

liolisooume as minhas aüiniuas oro-

lllas atua urgente nocessidade de lina*

vias de Communioaçño com os mnporios

do t-bmmurt-io, o cu dci um salto acabri-

tuílo por «o me deparar mais @de almeja

para pl'nVnI' mui~ lllllu \'t^'/. (I sopro (la llll

ltlul altisonantc facundiaapm, ?sumindo-56

da minha. arqur-ada bot-ra, nssnmulha-so ao

regido noto, quo, agitando aa tir-Inpmtatlus,

ansobia por sobra as allm'osas olitlíh'. Uma

estrada do red-4 de lios (lc aranha, graças ~

á invenção do ¡uu-u philoSopho Vilhena

mn (nu-irns. estabelece-u uma counnunira-

ção din-ata untm Agumla c as mais ricas

t'ltlíttlt-S da lua, por ond» não tr-m deixa»

tl» 'lc trans-tar innuowro: \"'lllt'tlluü invi-

:1 IllllthO', t'uttliHH_ t' lmln
.|\'.-1.__ ¡H-nn...

l

a mais Ínw/uuudrl., como I'll (à o» ltli'ltâ.

al'idadc

matutino, (lei uma (pu-(la l'atal, qtto amor.

talhnu, o wpultou us minhas a'nnocenlíuhus

:l'lpll'llçõHS' como as do cl'utmdlllo ao apro-

   

 

    

  

     

   

  

  

Mai< quatro ostradas, uma para leste,

O“tl'il llill'H H"HLC,:I .tal'oüll'll IHU.“ Í) BCIIUHII-

tríào c a ultima para o meio dia, ligaram

Aguada em todo O sentido como commer-

t-io dm: paizes do auaõas coxoa: e todos

quatro foram construida-t do massa pctrt-a,

prvparaula com a immousidade de papela-

Xm qua sabem da minha typographia de

pasquins mutilatloa. i

(Janalisoi o rio Agua-.da com as mi-

nhas botas cheias de areia, por me cmpa-

char no parlamento, quando usei da pa-

lavui para pedir oa fundos necessario-i pa-

ra melhoramento, tão ttccosmrio, na occu-

siào, om que tudo ardia no fogo do uma

aoalorada discussão, pelo que sahi com

a vara vslauhada de vergonha, que pouco

me tem mnpet-ido nas mais adescomnmnesn

tontativas dcsonl'oSas, e com a. tribuna

ás rodas como um authomato, para orar

SIH'(luR-l|ltltl(›~t.

Por is<o o mais imperioso dever de

honra me romprlliu a fazer com as botas

e com na pós o que com a minha intelli-

gf'tlt'ill ombotada, o com a minha inllucn-

cia :nunca não pude fazer.

Por este modo aaciei dos maisius-

tantes melhoramuetos, que atiraram pelas

ruas da amargura o pelos ares o movi-

nu-nto commercial da importante villa

do Aguada, todos os niena constituintes,

Amin¡ deve fazer todo o deputado,

que dem-'a elevar o seu gI-nio, illuminado

pelo t|lt|tll'.du gloaía, e nffogueado pelas

lornnlhas tlmnmc-jantea do eathusiasmo,

muito acima d'essas ¡ouostras do deputa-

dos, (nuno eu, que forum cotnlelltntultm a

uma irl'cmt'diavul cogucirada intelligen-

cm.

Xl

Não é, não, o ultimo olo da 'adcia

innneum (lc mcllmramentos, quo Aguada

possue, os que oa ¡nt-.ua discursos. esmal-

tados do tnxtos gregos, syriaco< e gallegos,

dosentranharam da approviição dos minis-

tros c do parlamento.

Foi muito maior a escala. de beauti-

cion, para a obtcnçíio (los quites, n minha

rspinbosa missão um compalliu a largar

todas as Vulas (la minha cloqltencia zambra

e azamboada.

presentou-me a alta convoniencia de uma

estação te'egraphica no centro da villa

para facilitar a correspondente¡a com os

granitos centros ('omnicrciaos, onde se vae

fornecer.

(Contr'aúa.)

_-'_-".Í-__

REVISTA DOS JORNAES

LISBOA

Gazeta de Portugal - de 13

do corrente:

«Vida social. _Tonho para mim,

diz no ¡Grand Journal¡ mr. Magnard,

, que conforme- o uao antigo e soleinne, se

i (leve terminar uma chronica de um modo

alegre; ahi vae portanto o que se me ds-

¡ parou em um periodico (la província, cujo

; nome sinto ter me esquecido.

A noticia não é para fazer que se

, morra dc riso, mas como satyra cupirituo-

sa c pouco longa da. vida 'Social mcrcee

v ter grande publicidade 2

t 0 soberano ao ministro. Julgo, sr.

ministro, que, examinando com attonçüo

todos os derumentos, deveria ter outra

resolução o processo.

0 ministro ao director geral. Este

trabalho está bem longe do ser completo;

nspero que o examine melhor. Não esque-

ça qm' confio no senhor.

0 director ao chefe da repartição.

Na sua repartição, senhor, lia falta de

cuidado. Os negocios não são examinados.

Tanha cautolln, senão vajome obrigado

a dar parto- (lo senhor. i

0 clznfa da repartição aos seus em-

pragudns. Os senhores vom sunipre tarde.

Isto nes-im não pode continuar.

'l'omcm sentido ; olhem que os ensi-

 

no.

O omannuensc (10 continuo. Ando dc-

prcssu. O snnhor não so moi-he.

O contínuo ao scrwnte. Animal, pm'-

dwtr' as pc-unm quando lizl-ste a limpeza?

l) Sljl't'wntrf nos ¡Wrtwarlenles. Não .wi.

l_)›-ixt-m-mo cm paz.»

A praça commercial de Aguada rc-l

~ «Qual Irá prlmelro.-II«›u

vo ha poucos dias no (lepartamonto de Drô-

nie, em França, um cusmuento quo chamou

á egreja grande numero de curiosos. O

noivo tinha 52 anuos e a noiva 48. O noi-

vo era vinvo do tros mulheres e n noiva

era. viuva de tres maridos. Toda a gente

queria adivinhar na cara dos noivos qual

¡ (l'elles passaria pelo desgosto de aolh'er

uma quarta perda de consurte.

IIouve em Roma no tempo de Theo-

dosio om oleiro que enviuvou vinte vezes,

e contrahiu novas nupcias com uma mn-

llnn- que era viuva do vinte e dois mari-

(I0s. No_dia do casamento a cidade toda

alvoraçou-se.

Este par de consortes tinha uma cer-

ta popularidade na capital do imperio. Em

qualquer parte que appareciam juntos

eram o alvo da admiração e dos ditos mais

ou menos decentes. Adoeceu a mulher e

ao cabo de alguns dias morreu. A casa

do viuvo foi invadida por gente de todas

as categorias. Agarraram n'ello, pozeram-

lhe uma corôa do louro e uma palma, o

levaram-no em triumpho por toda a cida-

de. n

_- c É muito grosseiro! -

Defronte da calçadinhu de S. Francisco,

na rua Nova do Almada ha um estabele-

cimento du (litl'e'rentes artigos e objectos

de moda.

A' porta da loja costuma estar um

perfeito nwceti'to, bem trajndo, com na seus

bigodes toi-sidos etc. Ha dias, em sol pos-

to, quando uma senhora saiu da loja sem

ter ajustado um vestido que desejava com-

prar. Havia desaccordo de dois a. trt-.a mil

réis. A senhora foi até xi esquina do Pato

das Almas e voltou á loja. Tinha resolvi-

do oñ'ereoor mais quinze tostões.

Parece que o vestido era de muito

gesto. Chagando á, porta' da loja a :cunho-

ra viu o sujeito a que já al'lndimos; to-

mando-o por uma tibs caixeiros 'disse-lho

que dava mais ?utilize tostõcu. 'O 'sujei to

i ficou impossivel '-:c Entao não lhe faz

conta. ? n - E o sujeito calado. - c O sr.

õ muito grosneirol › _A i'at'o ouviu-nc uma

gargalhada. A senhora, que é um tanto

curta de vista.,tlirigia-se ao. . .munaquim.›

Jornal de_ Lisboa - de 13 :

«Notlclas navaes. .-- A correta

da nossa marinha,'¡Eetteplianian, 'esteve

hoje fazendo experiencia tlzi machina nobre

à. boia, para o“que teve accesas' as caldei-

ras; e ámanhit seguirá viagem para Gi-

braltar, a lim de transportar' o sr. José

Ferreira Pestana, 'governador geral da

India, e de "lulu funccionarios ultimamen-

te despachados' para aquolla possessão ;

os quaes irão depois no paqucte trans-

athmtico pela Alexandria. "

- Saiu hontmn do (lique a fragata

(D. Fernando», depois de ter feito gran-

des concerto. Brevmnente metterá o arvo-

redo, tirando assim prompta para ser em-

pregada em alguma commissz'to.

As bellas c'ontl'es fazem com quo

seja preferível a qualquer outra embarca-

ção.

»Houve hoieauostra do_ dosarma~

mento ao hiate (S. Thomé). E' provavel

que na proxima segunda feira entre no

(lique, para proceder ao fabrico necessa-

H0¡

-aNomeações. -' Consta-nos qua

foram nomeados conselheiro¡ (le estado

extraordimn-ios_Os srs. Antonio Cabral da

Sá' Nogueira e Felix Pereira de Magu-

lhães. a

_Tambem sedia que voe por agTa-

ciado com cargo de provadtu-es dos asylos,

o nr. Antonio Cabral da Sá Nogueira, po.

la exoneração dada no ar. José Ferreira

Pestana.

3 Commercio de Llsboa --de

1 ': '

cl)tllllV8.-S.M. a rainha oti'orcceu

a El Rei o senhor D.Luiz,oomo prenda de

annos, um rico estojo contendo os seguin-

tes objecto“ bacia e jarro, dois frascos

grandes, dois castiçaes etc., tudo de prata.

O ministro do Brazil residente nesta

côrte olaneceu tambem a El-Roi o senhor

, I). Luiz no umsmo (lia, um magnifico es-

toio de Vallndo, contando um aporte-ci-

gurl'vwn de prata do novo e exquisito

l gosto.

'
_
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SECÇÃO DE NOTICIAS

Revista dos jornaes. - Com

esta epigraphe encetamos hoje uma nova

secção, onde os leitores achar-ão as noti-

cias mais importantes, extractadas dos

nossos illustrados collegas que se dignam

trocar com este jornal. ,

Não temos classificação, só sim os

jornaes da capital terão primeiro logar, e

depois os das províncias, a exemplo dos

pl'lnclpaes Jornaea.

Descultlo. - No domingo em Sá

iam succedendo duas desgraças.

Uma porta que estava despregnda e

apenas encostada, com a ventania caiu

sobre nina creança que ticon mal tracto-

da. Levantarmn-n'a e caiu segunda vez

quusi sobre outra creança.

A lelra da Vlst'Alegre. - Em

consequencia do mau tempo que esteve hon-

tem, a feira, denominada dos 13, foi pouco

concorrida de compradores. Houve muita

aiiinencia de gado suino, e apparecernm

alguns de largas proporções. O preço es-

teve alto.

Venderam-se bastantes.

Solemnldadc. - No domingo a

sociedade philarmouica do sr. Valerio so-

lemnisa na egrnja de nossa Senhora da

Apresentação a sua protectora Santa

Cecilia com toda a pompa, como costuma,

havendo iniSsa cantada, sendo a musica

toda nova, sermão de manhã, pregando o

sr. Cemello, de Travassô, e de tarde o sr.

Goes, e as mais ceremonias usuaes.

Ne vespors á noite haverá musica e

balões eerostaticos.

E' esta festividade feita _com grande

explendor e em que o sr. Valerio prima

em apresentar as melhores peças do seu

repertorio.

Boa nova.-A direcção de. (Asso-

ciação Commercials desta cidade, resolveu

na sua reunião de domingo, representar

ao governo sobre a permanencia de um

corpo de linha nesta cidade.

Não podemos deixar de louvar este

procedimento da direcção, que mostre

0 quanto presa esta. terra, deitada ao

despreso pela incuria da actual camara.

Esperamos muito dos esforços da.

«Associaçao Commercials e muito mais da

iniciativa do seu presidente o sr. dr. Bem“

'to de Magalhães.

llectllleaçâo. -- A missa que no

dia 11 do corrente teve logar na Sé, por

alma de S. M. o senhor D. PEDRO V,

foi celebrada pelo rev.mo sr. vigario geral

desta diocese, com assistencia de parte

do clero , e dos ordinandos do seminario,

havendo no tim responso cantado, e foi a

esta missa que assistiu o sr. secretario

geral com os empregados do governo ci-

vil, o administrador do concelho e respe-

ctivos empregados, assim como o sr. Men-

des Leite, deputado do circulo, e outras

pesmas que quiseram tomar parte naquelle

acto funehre. '

Vê-se portanto que a missa foi es-

pontaneamente re'zada polo rev.mo vigario

geral, e não mundi* dizer pelo sr. secre-

tario geral , como por lapso dissemos no

nosso numero ultimo.

Admlrat -- Até que uma vez a

camara municipal nos attendeu, mandan-

do collocer candeeiros na estrada da esta-

ção.

Por esse lado estamos bem; porém

'quanto ndar um modelo para as editicações

d'aquella rua em projecto, não nos cons-

ta que attendn, pois devia fazel-o, que

é mn dever immediato.

Agora temos a acrescentar,-pedimos

os cendeeiros para. allmniarem os traseiro-

tes, e año para luxo; para estarem accesos

até de madrugada como se torna preciso ;

e não para se aocenderem quando querem,

desculpando-se com o luar.

Louvamos e resolução,¡nas esperamos

preencham o Em e que foram destinados.

Muller-Segundo se vê em alguns

iornnes, o dia de hontem (14) era o desti-

nado para a execução de Muller por ter

assassinado mr. Briggs n'um Wagon do

- caminho de ferro em Inglaterra haverá 3

meses.

Archivo l'lttoreseo. - Publi-

cou-se o n.° 34 deste excellente jornal

litterario, que recebemos, contendo os se-

guintes artigos e gravuras.

_ (Uma bella gravura, representando

o -- Hospital de S. Marcos, em Braga-

 

l' por B. Lima e Coelho, eom um artigo,

por J. de Vilhena Barbosa.

«Regina» (episodio das coulideucias),

por .M. l'iulloiro Chagas.

¡Outra gravura «lo-Modelo em pra-

tado monumento de D. Pedro V, no Por-

to-, por B. L. o P., com um artigo por

J. (lc Vilhena. Barbosa.

«Leitura para as escholass (O cgois~

mo).

a datados da lingua materna», pOr

Silva Tullio.

«Outra gravura (la-Medalha da ox-

posição agricola. de Braga-, mostrando o

;inverso e reverso; com um artigo relativo

por J. do Vilhena Barbosa. r

Chronlca dos 'l'lieatros. '-

Recebemos o n.° 20 da 2.“ serie, conten-

do :

«Real theatro do S. Carlos».

«Uns (los documentos ou¡ italiano»

«Theatro de l). Maria lI.i›

(Mr. Vellen, pOr Eduardo Coelho.)

«Correspondmicins.s

(Biogl'ttplliils artísticas e litterarinsm

«Mosaico»

«Folhctím _Canto sentido -s, por

Gregorio José Ribeiro.

Archivo _llll'll'lútL-Remabomos

o numero correspondente a outubro deste

jornal judiciario que contem diversas car-

tas de lei, alvará de 27 de nrn'rmhro de

186-1, doeroto de 7 de agosto do 1862-3,

despachos e noticias e accordãps.

 

CORREIO

(Do nosso correspondente)

 

Lisbon, 14 de novembro.

Depois da homologação da lei de 4

de abril de 1861, e em obscrwincia das

suas disposições foram supprimidos os se-

guintes conventos de Froiras: Nossa Se-

nhora do Carmo, do Lagos ; Nossa Sonho-

ra de Assumpção, dc Faro ; Nosea Senho-

ra da Consolação, de Elvas; Santa Clara,

de Amarante; Bom Jesus, de Monforte ;

e Noam Senhora de Assumpção, (lu Mou-

ra. Não protestou o nnncio Contra estas

suppressões, o protesta contra os quatro

ultimamente supprimidos por virtude da

tnosma lei, e por se darem as mesmo; cir-

eumstancias i Entenda-n lá o muu'io!

- O bispo da Guarda continua em

rebellião contra as ordens do governo,

recusando-se a ¡'Fchor os parann-ntos a

ali'nias pertencentes ao convento ha pouco

supprimido naquolla cidade. É de presu-

mir porém que o sr.ministro não afrouxe,

e faça entrar na ordem os que estão ao

serviço da reacçiio.

-O «Diario» de hoje publica os de-

crctos nomeando os conservzulores privati-

vos do registo do hypothecas. Para as trez

conservatorias dc Lisboa são despachados

os srs. Bernardino Pereira Pinheiro, Vei-

ga Beirão, e Calça e Pina; para o Porto

os srs. Bento Leão da Cunha Carvalhaes,

e José Luciano Simões de Carvalho.

Ouço que vac abrir-se novo concurso

para os cinco lugares de ajudantes dos

conservadores.

- Foram publicadas no «Diarios de

antes de hontem as provas escriptas, no

concurso para os lugares de consarrado-

res, do sr. dr. Macario de Sousa. Os in-

tendedores admiram-se quo o sr. Macario

tivesse ainda um voto de bom! E mais eo

admiram de que elle requeresso a publica-

ção das suas provnsl

-No «Diarios de hoje vem tambem

publicado um doi-.reto, assignado por to-

dos os ministros, providenciando a respei-

to do banco !nacional ultramarino, e pre-

cedido do um bem elaborado relatmiod'er-

mitte ao banco o dar comoço :is suas opn-

rações logo que nas suas cniXas tenha dado

entrada. o capital de 500 contas, alteran-

do assim o § unico do art. l.° da lei de

16 do maio do corrente anno, que tiva em

800 contos o fundo necessario para como

çar as operações.

Esta dispensa do cumprimento da

_lei é só por um unno, pois que se no tim

deste periodo ao banco não tiver nas suas

caixas, pelo menos, o capital exigido pelo

referido §.miico do art.° da lci citada, se-

rá retiradas nppromçño dos estatutos».

Esta resolução, rom-n w diz no u-Iu

torio que preL'ede o (it'CICiO, (lxre'lo :w nt.

tnibuiçõos do exwutiro, e o governo po-

dirá, na proxima sessao logislntivn, ao

psil'lumt'nto, o necessario bill de indemni-

dade.

Infelizmente de nada serve esta pro-

videncia do gnvmnn, porque, segundo

ouço, muitas accionistas da capital npro

voitam agora n ourasiño para se retiraram,

e direto modo é inoritavol a dissolução do

banco. VPI'Mnus_

- 0 «Diarios de hoje traz ainda 0 a

St'gllii'te (it'sllll'lltitit):

(Tendo alguns permitir-os propngndo

ultinnuncnlo quo o lJiSlHt de Marau foi,

ou vao ser, ll'nllsfttl'itili para Cala¡ Verde,

declara-se que é ahsolutmnoutc dostituido

do i'undaim-,nto Niltlillmnlu boatos.

A respv-ito dos-.to negocio dizm- que

a onria só oxige agora, para a confirma.

ção do liidpo do Mat-nu sum ia-Ii'icçñes,

que elle \'a acompanhado por 25 ll“tillh(

c Inisaiounrios.Nño nei so o governo muuui-

rá :i esta exigem-ia, mas é m-rto quo a

Curia vae tu'tlclltln em llll'SUllçü da oner-

gia do governo.

- Von¡ ainda no «Diario» uma. por-

taria do ministerio das olJl'tN pulilii-ns, na

qual se diz que constando - ser ¡inutili-

cieute o innturinl tios t-:uninhua do ferro, e.

a. falta de possoal necessario para o lionl

serviço, rox-.omun-ntlti por isso á t'ounnis~ñ0

(iii ¡NÍiHUl'iiU IHU.“ qlle 'II'OL'Í'llil HU** ÚKHIHPH

neonasariou, propondo o namoro do nnwhi-

nas, cnrrmigr-ns e W:\|_Y_Õe<, as~im cmno do

emprI-gudos quejulgor iudispemavois para

que o serviço sua eti'ectue mono eonwiu.

-- Vem tnmhem puldicmlo o novo

horario dos qmniuliOS de foi ro, o qual (ln-ve

começar a vigorar no dia .'25 (lo corrente..

Os coniboyos tanto de Inanliii como

(le tai-(lo li-vam mala do oorroin. O com-

lioyo do manhã de Lisboa ao Porto deve

gostar 12 horas o. 7 iniuntm ; o o da tarde

lO h. e 13 m Partn- o de manhã ás 7 h.

e 33 In., e vhegn a Villa Nnvn dc- Gaia

ás 7 h. e 40 Ill., e o da tarde ¡nutc ;is 8

o lí) m e chega a V. N. de Gaia au 6

h. e 28 m. De volta, littl'tc (lo l'oi to ás 8

li. e 17 m. e «ln-ga a Lisbon :is 8 li, o. 40

ni ; e o do tarde, parto :is Õ h. c 3G Ill ,

e chega aqui as h c 49 m.

 

SECÇÃO DE ANNUNCIOS

.ses-aMec/8

i 't 1 1 A

thllillilitllllMO

osé Maria Diniz Carrilho summamentc

J penhorado por todas as attençõos e ob

sequios que recebeu por occasiño do fal-

leuimento do seu filho menor, Aurelio,

agradece por este meio a todas as possoas

que 0 olisequinrnm, partiouluriuente ás

que meumpatiluu'mn O ('tl(ll\\'t'l' (lu ¡net-uno

seu Íilho no cmnitorio d'osta ridndo, na

impessihilidade de o fazer pcsswilownte

em razão (las obrigações de seu empret

go.

Egualnn-ute agradoco si. pliilnrmonioa

do sr. Mathias o acompanhamanto que

gratuitamente se dignou faser-lhe, e u

todas manifesta a sua profunda gratidão.

o dia 20 do corronto'pelas 11 4/2 horas

N da manhã, no escliptorio da Caixa

Economic-.a (l'nsta cidade se procederá .i

venda em lcilño dos seguintes objectos de

nata:

. »2 Cafeteiras.

-' 1 Bule.

1 Assumireiro.

1 Tngella de lavar.

l Leiteira.

4 Castiçaus.

1 Barquinha e tesoura.

2 Salvos.

35 Colheros de prata.

12 l)itas (le chá.

12 Garios.

12 Facas.

1 Cont-lia.

2 Colheros de sopa e arroz.

] Palileiro.

1 Grilhi'io de ouro. l

 

o domingo, 27 do corrente, por 10 ho-

N ras da manhñ,jnnto :i casa em que mó

ra (lr.Bonto do Magalhães, iiIZ-M'nhu venda

por arrematoção puhlira, dos seguiam-s

prediou : '

Uma morada de casos altas r-om 2

;uniure~, o 3 Imriih Ili' iii-nt:- "um :i llln

(los “ttlt'õ'F, silas na praga desta ('itintll',

e com loja preparada com estantes para

commerom_

Cont'rontam do sul com Fruticisco

Antonio da (Jo-ta Guiiuarics, do poente

com a dita run, do nascente com violla

dos Carniroiros. Pagani de l'ôro 45500 rs.

Um Ht'ltltlzelll com andar superior,

sito na dita Viollu dos Carniceiros, con-

frOnta do sol com armazem de José Vc-

nanoio da Sllrn Guimarães, o do poente

com a inonua vwllu. Puga de t'ôro 15200

reis.

A metade de -uma quinta chamada

du Calmuco,junto á napcllu do Nossa Se-

nhora da Ajuda, confronta do nascente

com a ostrada publica, do poente e sul

com Beato (ll' Magalhaes, e do norte com

ln-rilt'il'tw do Julio Rangel. Levarzi toda a

quinta de semeadura 16 :ilqut-ircs de trigo¡

l o ronda do pnnnir, lnrrn do pão, oirn,

, poço, tor-as do. lagar, hahitnçño, e palhei-

ro. l-'nga do. lôro 2;_3400 rs.

Uttl pinhal sito no pó das Almas do

Pereiro, quo leva do semoadura 25 Jd-

¡ queiras, confronta do nascente com estra-

* da quo vao das Almas do Pereiro para

Taboeira, do potente com luéjo de diver-

sos, o do noite com Bonito de Magalhães.

l'aga do l'ôro meio alqueire de trigo.

No auto da ari-emulação serao dados

os es<zlmecimcnlos quo forem pedidos.

 

, ,, 7,__ -. _.

DAO DE SOUSA MO-

, - ltlülliA rclnjooiro do Por-

l to, eNtuliel-'Uitlu nesta cidade , na praça

do (Jouunorrio , provino a todos os sem

amigos e fregueses, quo ll"t\l)l\ do receber

um bom soitimonto (lo rolojios, tanto de

¡ algilicira t'0nm do parado, os (pinos vende

por preços módiros - nñiunçuntlo-oti por 0

prnso do um nuno.

'l'onm conto, para coucêrto, de toda

o qualquer qualidadodo rolojim, podendo,

todas ns vezes quo ni'io forem ii. vontado

do sons (limas, voltar até tres vezes; o se

no tim (lostns o ri'lojio não estiver rcgnlan-

do, n :lllllllIH'itltlie prouiplilien-so n entre-

gar a importancia que tenha recebido por

CNH“ Ctilh'êl'tu. 1

    

losé Antunes de Azevedo, acaba

s da receber um variado surti-

monto do- l'nznndus proprias da es-

tação e ponuos para casacos e co-

li~tos,quo vendo por preços com-

modos.

   

RIO GRANDE DO SUL

A nora turca LUIZA, capitão Joa-

quim Adrião da Silva.

 

A tiara¡ BAIIIANA. capitão .lost-

dos Santos Lessa Junior.

Ê é
PARÁ

_0 novo lirigc llAlIQUEZ DE

SANTA CLARA, capitão Zacarias

ttalthazar Conto.

Estes navios satiiráo com toda

atirei'idaule. Para carga e passa-

geiros, tendo para estes excelen-

tes comandos; !recta-se com

Joaquim Lourenço Alves, rua da

Itrlioleira n.° t9 Porto.

RssronssvsL : - M. da S. C. Pimentel.

 

Typ. do «Murtosa de Aveiro..

  


