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Sc 0 seculo em que vivemos tem sido fecun-

do em prodígiosos inventos, dcvnssando a mão e

a intolligcncia do homem segredos que a nature-

os recmtamcntos; e em toda ella não vemos al-

gum espirito rcvcllador de que o legislador quiz

fazer bons soldados moraes. Infelizmente a cx-

pcriencia tem mostrado que nem ainda se colheu

a vantagem que se quiz obter, :i custa da mora-

lidade do soldado orruc as diiiiculdadcs do re-
1

stituições; c na razão desta alta se vão agravan-

do as difficuldades que intorpcccm o recrutamen-

to, porque diminuindo ella 0 numero de indivi-

duos que. estão nas coudicçõcs de pagarem a sua

substituição, alumich n'cssa proporção o numc-

ro das @migrações

Não podemos tirar outra consequencia senão

  

crutamento, apezar de ter sido extremamente rc-

duzido o numero das velhas izcnções, teem des-

mcsuradamcntc progredido.

Nem é só este o mal que se tem colhido da

lei actual do recrutamento: muitas industrias, e

principalmente a lavoura, teem infelizmente sen-

tido os seus pcrniciosos eifeitos.

A lei actual admitte as substituições a di-

nheiro. Eis ahi o seu capital deífcito. Havendo

entre nos como ha em quasi todos os paizcs ge-

ral rcpugnancia para. o serviço das armas, devia

seguir-se. da nova lei o que na verdade acontece.

Se os manccbos teem dinheiro para pagar a sub-

stituição, deixam de ser soldados com a permis-

são da lei. Se o não teem, e dicstcs é o maior

numero, procuram cscuza na emigração. A esta

'.ausa se deve o phcnomcno das cmigruçiics pro-

gressivas. E corto porem que, ainda que o esta-

do receba o dinheiro d'aquelles, nem uns nem

outros (Festa arte vein a ser soldados.

Pois onde poderão ir os governos comprar

soldados com o dinheiro das substituições ? Res-

ta-lhe apenas aclassc dos homens sem occupaçito,

za, talvez conser 'gira sempre escondidos, pouco se

tem adiantado no que tende a aperfeiçoar o ho-

mem moral.

Na elasticidade do vapor acharam-se tão gran-

des forças, que o homem sabe converter em pro-

veito seu, que as de cada homem comparadas com

elias são uma parcella minima. 30m ovapor qua-

zi se aniquilam as distancias na terra e nos ma-

res, e se multipli 'am infinitamente os agentes dc

_ predileção. Tem a. sciencia dczcntranhado da terra

a muitos ccntcnarcs de. pés de profuinlidzulc co-

piozas fontes que sobem a grande altura da su-

perficie. Forçou a scieneia os raios luminosos a

exercerem a arte da pintura. A electricidade dc

ímpalpavcl e invisivel, como é, presta ao homem,

ne soube avassalal-a, serviços de suprema valia.

Em tudo isto porem não ha senão a conquis-

tado segredos c forças phisicas; porque as pai-

xões humanas talvez não depararam ainda, na lc-

gislação dos povos, com mais fortes barreiras a

seus desvios doque sempre tiveram.

Dahi vem a necessidade universalmente rc-

conhccida, ainda que por muitos contestada, da-

 

   

                

quc alci carece substancialmente dc reforma. Não

queremos que o serviço militar seja obrigatoriamen-

te pessoal do recrutado, como é douctrina de mui-

tos, mas entendemos que é imperioza necessidade

não permittir que o rccrutado se possa substituir

com dinheiro, mas com pci-:soa sómente.

Mas os males da lei, como dissemos,ultrapas-

sam a esfera. (lo recrutamento, o teem nlccrado

industrias cuja protecção nunca deve deslembrar

ao legislador.

Quem não vê que os braços que a emigra-

ção nos rouba todos os dias teem sido amais po-

derosa causa da elevação do preço dos salarios 'P

'Quem desconhece que o maior dos motivos que

tem actuado para o estado demdente (la nossa

agricultiu-a é a altura do salario?

E é assim que se estabelccmn os preceden-

tes e se aplana o caminho por onde devemos clic-

gar ú liberdade dos nossos portos, e a hombrear

em productos com os paizes da Europa? Não

vêem que a oecasiã'oé mais inclindroza que nunca,

pelos muitos milhares de braços, que as ob 'as de

   

  

 

  

força militar permanente.

N'um paiz pequeno como onosso não é com

a força armada, que elle pódc Conservar perma-

nente, que se decidem as questões internacionaes.

Todos sabem que não é outro o seu mister senão

:velar pelas pessoas c fazendas contra o egoísmo,

    

 

e que a tal _estado chegaram que a necessidade

os obrigou a vencer a reluctancia que todos teem

para o serviço. Restam-lhe os soldados a quem

se deu baixa.

Já se vê que nos rimeiros encontrará pou-

cos, e raramente, soldar os de bons costumes. Nos

viagúio publica distraom das nossas industrias ?

E por isso que a agricultura entre nós geme op-

primida, porque raras vezes produz o que. dispen-

depara produzir. Mas sendo nós mais que tudo

agricultores, porque talvez será sempre nossa prin-

cipal riqueza a, agricultura , é obcecação intolera-
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sado o dogma (permitta-sc dizcl-o) de que um la-

vrador iScntava da milícia um filho que o ajudas-

se no scrviçode sua laVUnra. Esta isenção tinha

por certo sido feita por quem não ignorava que o

agricultor não pode lavrar a sua terra sem auxi-

liu de outra pessoa.

Só a. diuturnidadc da duração deste privile-

gio attcstara talvez a sua justiça.

Mas a nova lei do recrutamento não deixou

sequer ficar esta protecção, tao cssmicialmcnrc ne-

ccssaria ao lavrador. Não teus se não teu filho,

diz ella, que te ajude a lavrar a terra, mas cu

quero que esse filho seja soldado, embora não te.-

nhas dinheiro para. assalariar um criado, embora

tu só não possas ugricultar,cnilmra tc venha a doen-

ça, e o teu 'ampoiiquo safaro,e se cubra de cai-dos.

l)cscngancmo~os: é sempre um erro correr,

sem longa meditação apdz uma innovação quazi

somente pelo prazer da novidade.

Respeitcmos os principios que sc receberam

das gerações cxtiuctas. Só a convicção filha de

longo estudo deve modical-os ou alteral-os. A re-

forma da lei do recrutamento não pode deixar de ou-

torgar aolavrador os privilcgios que sempre teve.

Em tempos ext'aordinarios, quando sc tra-

tava dc defender anossaindependencia, nas guer-

ras com o estrangeiro, não havia isenção para nin-

guem, todo cidadão era soldado.

He porventura chegar esse cazo, seja-o ainda

então; mas não amcsquinhc em tempos nor-

maes a industriamais nnnnnntoza que temos, por

que o não havemos mister.

Não enumeramos outros defi'eitos da lei do

recrutamento, porque de per si são intuitivos. Mas

não podemos ainda deixar de dizer que sc ella

não e bnrbaramentc desliumana, da anzos pelo

 

»vel que no atrazo em que ainda estamos de me-

lhoramentos sobre. o systema de cultura em que

tantas nações nos vão muito adiante; onerada co-

   segundos encontrará. regularmente, soldados can-

sados, e pouco para bom serviço. Daqui vem as

grandes ditiiculdadcs que se tem sentido nos re-

- mtu as paixões dos homens. E se por um

ndo os militares são ñirças mecanicas que a intel-   
menos a muitas cruezas.

A lei isenta do recrutamento o manccbo que

  
ligcncia de quem governa deve empregar quan-

- do convem para que as leis se cumpram, pelo ou-

tro lhes é tão necessaria a boa condição de mo-

ralidade, quanto cumpre que o seja áqucllcs que

,teem sobre si, em grande, parte amanntençâo das

leis e a segurança dos povos.

Por isso o legislador não _deve só mirar cm uma

lei de recrutamento a fazer soldados, desciu-an-

do as qualidades moraes que devem ter estes em-

pregados da nação: e é ainda por isso que a lei

actual do recrutamento é defeituozissima.

Não pode duvidar-se de que a principal ra.-

zão que prezidio :i sua confecção foi o facilitar

É

   

   

  

        

   

    

   

 

  

crutamentos. Os districtos quazi que não tem con-

tribuido, com homens mas com dinheiro. Os co-

fres publicoa teem, ou devem ter, grandes som-

mas das substituições» que prova que poucos re-

crutas se teem effective. cpessoalmentc substitui-

do no nosso exercito. Mas como podem os gover-

nos alcançar essas substituições, sc cllcs lutam

com as difficuldades que pondo 'iUIIOS?

proporção. Dahi nasce a a

 

  

 

   

Sendo assim tão limitada a otfcrta dc pessoas

a quem o governo possa pagar para entrarem no

serviço, é evidente que o preço deve subir nessa

ta dos preços das sub-

Í

mo esta com enormes tributos, porque ninguem

contribua tanto como ella para o estado; venha

ainda a lei do recrutamento afugcntar-lhe os bra-

ços para além do atlantico, c fazei-a agonizar pc-

la elevação do preço dos salarios.

Ainda porém este não é o cumulo dos males

que ella soffre. Pa'a que a deswnsideração, o

abandono, e porventura as hostilidach contra es-

ta elasso infeliz se completassem, a lei do recruta-

mento roubou-lhe os seus mais caros, mais justos

privilegios.
'

De pais a filhos por muitos amics tinha pas-

   

 

de vivissma imaginação, e de cuja companhia

muito utilizei, porque sabia franeez. e conhecia

bem as localidades. O digno padre Gasto julgava

vêr com os seus proprios olhos o Salvador coroa-

do de espinhos á pequena javnclla da arcada a que

se dá. o nome de ecce homo, e parecia acreditar

que o edificio inteiro ficara intacto desde Pilates

até nossos dias apczar do que fizeram Tito e Cos-

rocs.

Support/avo. com paciencia quaesquer objec-

çõcs e quasi deploravaa minha i ncredulidadc. Em

balde repetia eu, que ninguem estava mais dis-

posto a acreditar na authcnticidade das tradições,

quanto aos sitios; que achava irrecusaveis penho-

res na veneração que, desde a aurora. do christi-

anismo mereciam os lugares santos, e na conti-

nuada visita das familias christãs a Jerusalem; não

o satisfaziain as minhas declarações, que eram

bem sinceras, pois que eu não conhecia cidade no

mundo, cujos sitios me insPirasscm mais fé e na

Em logar delle procuramos nós rcligiosamente cs-

ses vestígios gloriosos: a vaidade é desculpavel

em favor de um amigo; e pelo menos o seria se

alguma cousa pequena podesse haver neste thea-

tro, aonde os acontecimentos mais decisivos para

os destinos humanos foram reunidos pela Provi-

dencia n'unia longa serie de seculos, só similhan-

tes/uns aos outros no ponto em que as menores

desigualdades de terreno alcançaram importancia

sem igual pelos pés que as calearam, e pelas mãos

que as modificaram: logar cuja simples lembran-

ça faz bater o coração, e baixar as palpebras nos

ñes as tres grandes legislações religiosas, de uma

a outra extremidade do universo.

Falamos em peregrinos que fazem a viagem

do Oriente. E' um titulo de que Mr. dlEstourmcl

se mostra digno pela sinceridade da sua venera-

ção, e zelo infatigavcl das suas indagações.A des-

cripç'ào de Jerusalem occupa cento ecincocnta pa-

ginas de seus dous volumes. Nenhum dos chronis-

 

   

 

    

  

         

  

 

  

                 

    

  

 

FOLHETIM

VIAGEM AO ORIENTE,

Por Jiír. d)Estourmel.

(Continuada do nuànc'ro antecedente.)

 

«O que mais contribuc para o ornato é o nu-

mero (le brasões de pedra ou marmore branco que

até nos tectos se encontra,acontcccndo acha
rem-se

al mas vezes reunidos sete escudos.-Vê-se por

to a parte a cruz da ordem, mas nunca só. A

cruz e ancora. dos Aubussons está gravada em to-

das as ortas e logares mais publicos, prova evi-

dente e que a cidade foi em grande parte recons-

truída. depois do primeiro cerco. Tambem se en-

contram a miudo as nossas ñores dc liz. As ca-

sas assim ornadas ofi'ereccm a vista um brasão

completo, muitas vozes com divisas e inscripçõcs

em caracteres gothicos; porem no meio de tantos

objectos curiosos, o viajante sente grande dcsa- tas de Godofroyexcede o nosso conteinporaneo na, qual as tradicções me parecesscm mais Vivas.

Não é só a cidade de Damd, osanctuario dos

franqueza das impressões e fidelidade das pintu-

ras.
lento pela deñiculdade de achar em Rhodes quem

lhe dê informações. Os nobres moradores destas

casas aninguem deixaram que os substituisse, e

a colonia cavalcirosa, quando levantou arraial,

levou comsigo a sua propria historia. Ide per-

guntar aos turcos o que foi antigamente Rhodes.

-Acharam clles casas vasias, e assim vivem alo-

Macabêos, os trophcos de Tito, as ameias das ja-

nellas, as mesquitas cuja santidade só cede, no is-

lam, ao tcnplo de Meca; não é só a Jerusalem

religiosa e a. Jerusalem historico. que Mr. de Es-

tourmel desenterra do pó do esquecimento. E, ao

Ainda que engolfado na profundezas do seu,

engenho affectuoso e crente, em parte alguma o

viajante deixa. de conservar a perspicacia na ob-

servação, c a ordem methodica nas ideas. O se-

guinte trecho, que extrahimos quasi ao acaso,

  

        

  

   

  

clarão sempre vivo da poesia que elle visita Sião o

  

judas, esquecendo-sc de tirar de sobre as suas mo-

ralhas as cruzes que ainda parecem desafia-los.

Congratulemo-nos pela sua indiffcrcnça: a. ella (le-

Vemos a. singular conservação desta gloriosa ci-

como 0 abbade
dade, da qual se não póde dizer

Vertot-quo era um montão de terra e pedra-s,

quando foi entregue a Solimão em 1552.

Em Jerusalem é que novamente encontrámos

de Estourmel. Ao percorrer estes muros,

bonde tantas acções heroicas nossos pais pratica-

ram (não em balde, porque uma lyra immortal

o¡ celebrou, e nada esqueceu do que convinha di-

zer commemorar o engenho), pr'ocuraria o

nosso viajante a brecha, sobre a qua

Croton, seu avô, morou o primeiro estandarte

da mz ? Duvidamo-lo, porque muita modestia é

uma. das qualidades relevantes de Mr. Estourmcl.

 

l' Raimbaud

entre muitos outros, reune por modo caracteristi-

co,em Mr. d'Estourmel as qualidades de dous ho-

mens, cuja intimidade dá. prazer ingenuo e puro.

Explicar-nos-hemos uma vez por todas sobre

o que entendemos pelas palavras os msmo.? loga-

res, e a 'mesma habitação, que de certo não que-

rem dizer a mesma localidade. Não ficou pedra

sobre pedra do templo: a cidade judaica- foi arra-

zada até os cimentos;cumpriram-se as prophecias,

podendo dizer-se a. cada asso: consummatum est.

Se em alguma parte as a

em duvidar, em Jerusalem, pelo contrario a fé,

sem exame, em varias narrações, e em alguns

documentos éque podia turbar as consciencias, por

estar em contradição com a prophecia de Jesus

Christo.

Andava eomnosco um missionario hespanhol,

 

as pias escrupulisam

e Siloé. A harpa dos prophetas, e a lyra cavallci-

rosa de Torquato acham na sua descripç'ão éccos

harmoniososSem usar do menor _artifício que se

veja, soube Mr. de Estourmel aproveitar os diver-

sos materiaes. E7 tão exacto nas suas impressões;

entrega-se com tanto ardor ao prazer de ser con-

vencido; e compõe um mel tão saboroso com flo-

res, algumas vezes pouco conhecidas, que encon-

tra no transito, que a todos falta a coragem de o

interromper ara lhe propôr duvidas historicas,

'na sua. confia. a peregrinação, illustrada nas di-

versas partes de que é composta, pelos desenhos

finos e graciosos com que Mr. de Estmmnel orna

cada. pagina. da sua narrativa. Já sc vê que Bc-

thlcm occupa uma boa parte desta viagem; e de

feito, o itinerario seguido por Mr. de Estonrmcl

não omitte, no antigo patrimonio de Chanaan, dc-   

sustentar pai e mãe invalídos, quando estes nada

tiverem de seu. Logo se o pai invalido possuir para

se alimentar um mcz, o filho é soldado, e 1a ii-

cam 11 mczcs ao pai para morrer de fome, e de

mizeria!

Assim sc tem cumprido a lei.

Mas tudo isto é insolito e revoltantc.

+-

0 governo mandou para as obras da. bar-

ra desta cidade 'Zz-100,30“) por conta da dotação

das mesmas obras.

pois tansformado em terra. do Israel, e no reino

feudal de Jerusalem, um só logar dos que haja. si-

do sanctiticado pelo bastão do patriareha, pelo

manto do prophcta, pelo symbolo, do psalmista; e

pelo sangue do martyr ou a lança do cruzado.

Mais feliz do quonós,o peregrino,cujos passos

havemos até agora seguido ao clarão de nossas

proprias recordações assou da Palestina ao Egyp-

to, prescrutou em T ebas o mystcrio da civilsa-

ção primordial dns grandes associações monarchi-

was, e meditou acerca de Platão em Sais, aonde

o pai da philosophia grega veiu saber que os com-

patricios de Homero não passavam na genealo-

gia. dos pensamentos humanos de croanças inex-

pertas; e saudou finalmente de novo, nas planíci-

es dc Mansouruh, a sombra marcial cbenigna de

S. Luiz, de que se havia separado nas trinchei 'as

dc Sagctte, aonde 0 bom rei deu sepultura com

as suas proprias mãos aos campiões da cruz. Mr.

d'Estounncl falla da batalha de Massoura como sc

tivesse nella pelejado. Conhece-se que neste de-

sastre nacional a sua propria familia tem que rei-

vendicar alguma parte da gloria dolorosa que o

tempo reune sobre os tumulos.

A obra de Mr. dc Estourmel ócseripta com a

maior ingenuidade. Acha-se ahi cstylo facil, bom

gosto e singular encanto de pensamentos. Apossa-

se elle do leitor, c 0 conduz sem esforço ao ter-

mo a que todos se aproximam com sentimento.

Nada dc apparato ahi se encontra, c menos pe.-

daço algum de pur-pura, que em grande numero

de relações, cada uma das quacs pertence á. sua

época fazem sobrcsair a pobreza do tecido que-

rendo disfarça-la. E' uma Odysséa do seculo XIX,

nunca fastidiosa, raramente brilhante, porem de

interesse tão sustentado quanto vário. O metodo

de Mr. de Estorn'mel aiiilia-o á escola que flores-

ccu em França nos nossos melhores tempos quan-

do Hamilton escrevia com graça ingenua as me-

morias do cavalheiro do Grammont e quando Ma-

dame de chigné, cstranha,como Hamilton a toda

a escóla littcraria oti'ereccu o inimitavcl modelo

das revelações feitas pelo espirito ao coração. . . .

(Contínua )



Com anantia tino diminuta o cofre da barra

tiva tâ'o magro como estava, e por consequencia

o engenheiro 'directorna impossibilidade de read-

míttír q, iesstml que fora. obrigado _a despedir e

de dar 'zenvolvimento a importantes trabalhós

que projectara e de que esperatirar grandes van-

tagens. Taes são entre outras as cemportas na

__ Canibcia para que ha muito requesitou madeiras

'ci-ferragens que por carencia. .de meios se lhe não

poderam A fornecer. '

0 governo mandouem reis ,

mas por conta d' taeverbapa ram-sc

as folhas em diviã dfultíníínzena

'de maio e 1.“ «2.7“ 'de _m na im~ .

portancia. de . . . 3.. . afff:: . . . . . .15762z500

Tem a pagar-sea fundição-do Bicalho

por o jectos fornecidos . . . . .. 207-;3235

O resto do preço poi-'que foi comprado"

opinhal,pagamcnto que deve. ser foi-

to em 3 d'Agosto. . . . . . . . . . . . . . . 1953000

Ao empreiteiro das fachínas pelos for- p

nccimentos feitos mais de. . . . . . . . .20005000

Somma . . . . . . . .4:1t38;3735

Ha portanto um deticít de 1:768,í%7237› oniio se

pagando elle e não se fornecendo os meios neces-

sarios oi impossivel dar anda-mento aos trabalhos

necessarios para o melhoramento da barra.

Pedimos por tanto ao sr. ministro das obras

publicas que opportunamente occorra com mais

fundos e esperamos que s. cx.“ não por considc~

'ação a nós mas por attcnção ás conveniencías do

serviço satisfará os nossos desejos e pedidos, c nós

sem agradecemos um favor, louvarcmo's s. ex.'L

por ter prestado ao nosso districto tão valioso ser-

v1ç0. '

$

Ainda a reforma dos pczos, pelo systcma mc~

trico.

Parece fora do duvida que o governo man-

dou avizar os logistasda capital de que podiam

continuar a vender pelos antigos pezos. Ao ines-

mo tempo que isto tinha logar, publicava o_ Día-

rz'o uma portaria ao director do hospital de S. Jo-

zó para que as compras dos generos para este

estabelecimento se fizessem pela nova tabclla, não

devendo azar-se d'outra nos documentos officiaes.

Já dissemos que não pode 'haver censura ao

governo por decretar a medida, econvímos mes-

mo que podia ser decretada. como foi; o que cen-

suramos são estas incias-rezoluções, publicando of-

iieíahncnte uma couza que por baixo de mito se

desmente, e sobre tudo certa duplicidaderque se

revela no procedimento official, e que põe o povo

em percnne desconfiança. Esta desconfiança ó um

mal ara elle e para quem a provoca.

lãor outro lado, consta que os contractadorcs

do tabaco reclamam contra a reforma, allegando

uns suppostos prejuizos que d'ahi lhe resultam,

pela necessidade de inutilizar- certos papeis de

embrulhos, o ate'- se diz que pedindo indemniza-

ções por clles.

Isto é inacreditavcl. Pois não sabia o con-

tracto que a. lei havia do começar a ter vigor no

1.° de julho de 1861 “P Não podia e devia ter~sc

antecipadamente previnido para isso ?

Rezista o governo a essas reprezentações, c

n'à'o subscreva atâ'o dczarrozoadas exigcncías. E'

necessario livrar-nos por uma vez da pressão que

continuamente está exercendo essa. potencia an-

netaria sobre os governos d'csta terra.

A. P.

_m_-

No. dia -'l do corrente não houve sessão da

camara. electiva, por faltado numero. Diz o res-

pectivo extracto que sendo horac meia da tarde

e não havendo_ na sala numero legal, nem espe-

ranças de o haver para abrir a sessão, o prezi-

dente convidou os deputados a irem trabalhar

em commissões. -

Extranhanios este factopor duas razões: 71.“

porque vemos que havendo sempre que se tracta

d'elcições, quem mostro tanto empenho cm serdc-

putado,n:"ío haja quem depois omanífcste em exer-

cer os encargos que d'ahí rezultam, comparecen-

do ao menos tis seasõcs; 2.“ porque, estando ahi

certa ordem de jornaes constantemente a procla-

mar contraa oppozição por protclar as discussões,

e gastar tempo inutilmente a discutir, a maioria

assim desperdice o tempo, não sc dignando sequer

fazer numero.

Nós já sabemos que a. ambição de possuir

uma cadeira cm S. Bento raras vezes significa um

dezejolegitimo de concorrer para o 'bem do paiz.

Quer-se ser deputado, para alurdcar uma grande

popularidade, para se pavoncar com uma farda

bordada, pa 'a apadrinhar os afilhados, e para ter

occazião de gozar na capital os divertimentos que

ella offer-ecc, :i custado thczouro. Para trabalhar

desinteressadamentc pelo bem da sua terra, ra-

ros aspiram ao diploma de reprczcntantes do po-

vo. As secretarias são mais assíduamente frequen-

tadaspor estes Catões da honestidade do que os sa-

lões da camara. E por isso não dove talvez ad-

_mírar que esta não tenha numero parafunceionar.

Mas o que sobretudo é para estranhar, é que

esses mesmos que assim¡ desceram o seu manda-

to, venham depois para a imprensa lançar sobre

os outros as culpas _das demoras que tem no par-

lamento as questões, e jactar-se do'seu empenho

em as decidirem. Não querem que sc discuta, e

isso conqn'ehende-Se, porque é eauza de se lho des-

cobrirem as mazellas ; mas ao mesmo tempo vão

para as secretarias privar com os ministros, e_

abandonam a camara.

Isto e que ::o chama cohercncia 3

A. r.

1
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TBÂBI'ÍÃHOS PIHLIMEHTIHES

CAMARA DOS DIGNOS PARES

Ordem do dia - continuação da discussão?

sobre o decreto acerca, das irmãs da caridade.

Teve a palavra o sr. conde de Thomar, que,

começou por aprezentar varias considerações

ca dos actos do ministerio, tendentes a mostrar

que este não tem Inn pensamento fixo na 'sua ac-

ção administrativa, e por isso tanto na questão

das' irmãs da caridade como em outras commette
\

inconvenioneias. '

Mostrou depois quaes eram as dispozições'

que o governo devia seguir na questão 'de que se,

tractava; _ que o decreto de 9 d'agosto d01833,

em que o governo fundamenta a abolição dlaqu'clí

o estabelecimento pio, fôra invalida'do peloÍHe*

de novembro de 1851, que auctoriza a sua-con:

servaçõo, e que portanto 0 governo só por uma'

lei podia tomar nova rezolução.

Deduziu depois varios argumentos', em que

mostrou que o decreto dc 9 d'agosto _não compre--

-hende nas suas disposições as irmãs da caridade,

mas só extingue os eonventos dos rchg10zos;-

que o governo não podia tomar a rczolução que

tomou; _e concluiu dizendo que' lhc'pareeia ter

mostrado que o governo tinha infringido as at-

tribuições do podêr legislativo o podêr judicial; -

e que um governo que commctte faltas destas não

deve continuar na gerencia dos negocios publicos.

A O sr. ministro da fazenda estranhando que o

precedente orador lavrasse esta sentença, susten-

tou quc as dispozíções do decreto de 9 d'agosto

são applicaveís ás irmãs da caridade,_ o reprodu-

ziu varios argumentos tendentes a mostrar que o

decreto de22 de junho não era mais que a applica-

çãoda lei de 9 d'agosto.

Foi dada para ordem d'i) dia 3 do corrente

a continuação da de hoje.

Na camara. dos srs. deputados, depois dos

trabalhos do expediente; commnníeaç'ao ao gover-

no de notas dlinterpcllaçõo, _ segundas leituras

d'algumas propostas de lei, _alguns requerimen-

tos ; _remessas para a meza de pareceres dolce-

missões, reprezentaçõcs, e propostas, passott-síià

ordem do dia - crmtbmação (la, discussão do pro-I_

jacto da lei ?1.° 6, nfomnando a lei' do sêllo, sen'

do approvado o art. 1.° com a suppressão das pa;

lavras - recibos equitações - proposta pelo sr.

Chamiço, com o additamento proposto pelo sr. Rb-

eha Peixoto, de que as dispoziçõcs do artigo sc-'

Ou

mercado da localidade no tempo do pagamento.

Entrou em discussão o ° .° artigo, que foi ap-

provado. O art. 3.“ foi approvado sem discussão'.

Entrou em discussão o art. 4.°, que foi'vota-

do, salvo 0 que a commissão rc'z'olver lích. dia

propostas que sobre a doutrina dello eseüi

tbram e forem apresentadas.

O art. 5.0 foi rcmcttido á commissão com as

pelos srs. Çhamijpropostas d'cnicndas offerecidas

ço c Simas.

Ficou em discussão o art. G.°

 

snssfxo DO DIA 2

CAMARA DOS SRS. DEPUTADOS

- Depois de se dar a correspondencia o com-1

potente destino, _de segundas leituras, e de so:

rem enviados a mcza varios documentos, notas*

passou-se :ior-d'intcrpcllaçiio, c reprezentações,

dem do dia (discussão da lei do sêllo). e '

Contínuou a discussão do art. (i.°, que, .de-3

pois de posto á. votação, foi approvado, indoñá~

commissão um additamento do sr. Lucíanode Cars-1

tro. - e ' iv

O art. 7.° foi approvado, assim como o 88°:

e 9.“ sem discussão. -::

Passou-se. á 2.“ parte da ordem do dia, que

é o projecto 'da resposta ao discurso da corôa. * '

Fallaram acerca da parte 'deste projecto re-

lativo a questão das irmãs da caridade os srs.

Ferrer, ministro da justiça e Fontes._Este sr.

considerou os actos do governo sobre este assum-

pto; e notou que havendo um publico que qua-

lificam a oppoziçõo de lazarísta, quando não foi

ella que admittiu cm Portugal as irmãs da cari-

dade francezas; e que, quando esteve no ministe-

rio, eumpríu inteiramente as díspozições que havia,

não admittindo maior numero do que estava re-

gulado, quando actualmente esta no reino o do-,

bro do numero legal.

Ponderou que o governo com o decreto , se

dissolvcu a corporação, não rczolveu a questão,

porque o principal della sendo oensino, o gover-

no a este respeito nada rezolveu, quando devia

ter uma opinião..

Ficou com a palavra para a sessão do dia

immedíato, em que continuava a mesma

são c a do orçamento.

+-

nonçio PIROCHIAL

(Continuação do n.“ antecedente.)

Assim augmentava a propriedade ecelesias-

tica pelo abandono que dos bens faziam os pro-

prietaríos opprimidos ou devotos. A par destas

fontes de riqueza, é mister collocar _as dotações

com que os fundadores formavam o patrimonio

das igrejas, reservando para si em eo'mpcnsaçãoo

seu padroado.

Se a par das considerações que ficam feitas,

e que mostram o grande augmento que successi-

vmnentc obteve a propriedade da igreja., se quí-

zer apreciar as outras relações em que a sociedav

de ecclcsiastica estava com a. sociedade civil, sen-

do aquella quasi exclusiva dopositaria das leu-'as

e da seicneia; se se attender á. acção que exercia

jam applicaveis aos recibos de foros, rendas, een;

sos e pitanças, em generos, liquídado o seu valor

pela tarifa. da camara municipal ou pela do

 

discus-

 

.1 sobre os povos pelas suas instituições tic earida~

_ de, c pelo incentivo que dava ao trabalho; será fa-

eil ver neste complexo de círcumstancias a can»

sa fundamental da influencia social e politica, que

por tantos seculos a igreja exerceu no imperío ci-

vil.

,O engrandecimento da sociedade ecelesiasti-

ea como proprietario, a influencia politica e soci-

al que d”ahi lhe resultava,e as eonse uencias que

d'clln. tirava para preponderar na a ministração

politica dos povos, provocaram uma. sucecssiva

reacção que debaixo da consideração da detenção

da propriedade começou a manifestar-se nas leis

de amortisação.

E unicamente desta idea. que me compete a-

precia-la aqui.

Não seguirci a historia das leis de amortisa-

ção, que as origens do direito franeez vão prep-

;le'r com a epoeha da segunda dynastia, quando

começou o direito adventíeío dos foudoa. 'Tratan-

do porém de bens ecclesiasticos em Portugal, dc-

vo dizer alguma cousa rapidamente acerca da for-

tuna que obtiveram na península os principios que

se encontravam generalísados na Europa.

A l corto que os romanos dcsconhcccram as

leis dc amortísação. Se uma ou outra prescripçã'o

pareceu tender para 0 estabelecimento d'aqucllc

principio, é incontestavel que nlmca chegou ado-

' execução que teve na península hispa-

nico. o direito romano do codigo Theodosíano, re-

minar. A

sumido mais tarde no brevíario de Alarico, foi

tão preponderante que, depois mesmo as altera-

ções resultantes das reformas de Justiniano, jai-

maís poderam ser generalísachts como direito sub-

sistcnto.

A,ampla liberdade de adquirir, concedida. as

igrejas pela lei romana, não obteve entretanto

grandes resultados na Hcspanha durante o longo

periodo em que esta foi (levantada pelas guerras

dos povos que a compunham; guerras que havi-

am nascido com duplicado furor depois da morte

de Alarico.

Os poucos bens porém que nessa opocha ad-

uiriu aí e'a- a des cito da terra e das er-
,

u

seguições anannas, obteve-os sem dependencia al-

guma de leis de amortísação.

Mais tarde, 'terminadas as perseguições, os

chefes do impcrio godo não impediram as igrejas

a. acquisição de bens de raiz; pelo Contrario, pro-

moveram-na e legalisaram-na, do que a cada pas-

so se encontrou¡ vestígios não só nos canones dos

concilios de Toledo, fontes do direito civil e po-

litico n'aquella cpoeha, mas ainda no codigo dos

wisigodos. Então começou o engrandecimento das

igrejas de Hespanha pelas largas aequísições de

bens, c pela importancia que a classe occlesiasti-

ca progressivamente assumia.

Não só as igrejas, mas os mosteiros, eram

fundados e enriquecidos pelas liberalidades dos

reis e dos particulares; eo codigo wísígothico de-

'feria'iis igrejas a successõo legitima dos ecclesías-

'ticos que morresscmí sem deixar herdeiros até ao

7.o grau.

Os mesmos princípios, que governaram a

monarehia goda, continuaram a. predominar dc-

pois da sua. extincção,e constituiramo direito dos

novos estados, que a revolução contra a domina-

ção dos arabes levantou nas Asturias, em Leõoc

na Galliza. A Collecção dos canones dos concili-

os de Hespanha e o codigo wisigothico foram o

direito recebido n'aquclles novos estados, que re-

sm'gíam das antigas ruínas do dominio godo.

Os foraes que successivamcntc foram dados

aos ovos mais notaveís c ue mais tarde se e~7 8'
'-c neralisaram no reinado de Affonso VII, não con-

tinham acerca da amortísação prescripções que a

'limitassem sensivelmente, nem ellos constituíam

direito comnnnn.

Foi nas côrtes de Naxera celebrados por Af-

fonso VII, e nas de Benavente por Affonso IX

de Leão (1202) que na península so ublicaram

as primeiras leis sobre a amortisaçâo, limitandoa

e _sujeitando-a a regras. Em Portugal porém ví-

gorou ainda o antigo direito. As tentativas de D.

Sancho I para limitar á classe ecclesiastiea a ex-

cessiva abundancia de bens temporaes, que os se-

us antecessores lhe haviam dado, tinha ficado sem

effeito depois das severas palavras com que Inno-

cencio III recebeu a noticia. que o monarcha por-

tugucz ,lhe dava dos seus desígnios. E com tão

pouco animo se sentiu elle para reagir contra as

pretensões do pontífice, que acabou por conceder

mais privilegios á classe ecclesiastica, isentando-a

da prestação das collectas e do serviço militar que

não fosse contra os intieis. - _

Foi D. Affonso II oque primeiro plantou no

paiz as leis de amortísação, suposto que José A-

nastacio de Figueiredo acredite que as_leis dc 1211

não foram mais do que a redacção a escripto do

direito antigo da monarchia. Mas aquella tentati-

va do' monarclla portuguez nas Côrtes de Coim-

bra foi de pequeno alcance, não só porque o aug-

mento do bens por meio' de compra era. a hype-

-cthcse mais rara, mas ainda pelos meios faceis que

_da propria lci se dcduzíam para a illudír. Esta

consideração explica. a nenhuma resistencia que

ella encontrou, e como pôde ser approvada pela

ordem eeclesiastíca, que representou uma parte 1m~

portanto n'aquella assembléa.

(Cominua.)

__._

(connomcwo.)

Bairrada 5 de julho de 1861.

Saúdo o Dist'rz'cto de Aveiro, porque hastea

a bandeira do verdadeiro interesse publico. Pro-

'metc um exame circumspecto do proceder da au-

ctoridade e mostra-se prevcnido contra a desgra-

çado. tendencia dos jornaes dc província, que qua-

zi todos se eeeupam mais de questões pessoaes,

do que dos verdadeiros interesses publicos. A cri-

tica é 0' primeiro dever do jornalista. _ pode

por isso eleval'n muito no conceito publico qua

do feita com franqueza e lealdade. E' ncees '~

não esquecer nunca este grande principio. _

O nosso districto é uma boa parte d'cssa

ta granja, que se chama províncias, segundo.

_expressão d'Alexandre Herculano. Está. ein

de atraso a sua exploração e quem por cú -'

devecuidar disto seriamente. O governo e de '

boa e para Lishoa,c as vezes nem mesmo para N

Os governadores civis são para cuidar d'
lcições c do rosto havemos nós de tratar, se ._

zermos que alguma eousa se faça

Deveria-mos começar por querer eleições

dicalmcntc provincianas, mandando ao parlmn,

to homens, quo não esqueçam os nossos inte I.,

ses por causa das conveniencins particulares e a,

mesmo por interesses partidarios.

O jornalismo das províncias deve tratar d'i

ciar esta grande politica-para nosso uzo--pr

gar a união c concordia entre todos, porque as s,

trígas e mexericosd'aldeaó que são a cauza pri
cipal da pouca consideração, que se nos dá. Uni

pois »iguerra sómente aos que fomentarem a d

zarmonia.

O Dlstrícto de Aecim, recolhendo de ted'

os pontos informações sinceras dos verdade¡ .A

interesses do districto, habilita-se a advogal-os -É

fícazmentc na imprensa eprcsta seguramente u u

valíozo serviço, se se soubermtmter na altura d

sua grande missão. DJ. Baír 'ada dircmos quand

podermos o que oceorrer o não deslizaremos d :

ta linha de conducta.

Quem se propõe fallar da Bairrada tra '

propriamente ,do valle do Scrtinm desde Caz x

Comba até Oliveira - esquece as suas dívisõ 'K

territoriaes para se niio lembrar senão dos seus ve .

dadeíros interesses-das suas legítimas aspirações

A Bairrada lueta ha muitos annos com a desgr

ça-riquissíma em outras epocas pela abundan a

predileção dos seus grandes olívedos, vio dcsd

1802 estancar quazi completamente esta grand

fonte de riquezas pela invaziio da ferrugem. Con

verteu por isso boa parte dos seus olivaes e t

vinhas e atingia já uma boa cifra de produc -i't

d'cxecllcnte vinho quando cm 1854 ooídz'um vci

dar-lhe novo e profundo gol c. Não tem dczani

mado por isso - é um paiz aboríozo e sofredor

Tem suportado a desgraça com rczignaçõo- ni"

pcdio nunca favores aos poderes publicos, porqu

bem sabe que sãoincfieazcs para remediar-em estas

grandes calamidades.

Esperava tranquilamente que ao menos se

lhe fizesse justiça. Ha muitos annos que os pri

vilegios do paiz vínhateiro do Douro excluem-os

seus vinhos da exportação para a Europa pela

barra do Porto;-era esse o maior mal que os

atlligía, porque a distancia de 80 ou 90 kilome-

tros daquclla cidade tão rícac eommercíantc, era

por alli que devia mturalmcnte exportar os seus;

vinhos. Era uma gravíssimo injustiça, que so

lhe fazia. A Bairrada_ deveriaquerer justiççm_

liberdade ampla do eommercio-o acabamento dd

sistema restrictivo, que só serve para fomentar a.,

fraude e encher as algibeiras de meia duzia d'es-

peculadores sem alma, nem coração.

Comprehendeu esta necessidade o ministro

Fontes-propoz essa medida, que passou por im-

mcnsa maioria na camara dos deputados, mas quo

eaducou pela ,ultima dissolução. Lz't foi agora re~,

novada a iniciativa não pelo deputado, que devia

representar a Bairrada, mas pelo illustrc cx-mí-

nístro A. de Serpa. Voltou is ao parlamen-

to aquella grande medida - evcriamos esperar'

a discussão prompta della, porque interessa mes-

mo profundamente a cidade do Porto, e um dos'

seus reprczentantcs (o sr. Chamiço) se pronnun-

cíou abertamente em seu favor.

Não confiamos entretanto na decizi'ío favora-

vel de tal questãoda ficará enterrada nos archives

da commissão, porque o governo não a adopta e

sem isso é pratica e uzo no nosso parlamento não

sc tomar resolução alguma importante. .

Mas como explicaremos esta indifferença do

governo *P

Alguem tem dito que influencias da familia

Ferreirinha hoje estreitatamentc ligada com a do

prczidente do conselho de ministros, tem produi

zido este rezultado. Não o podemos afiirmar--

mas quem conhece as mizeo'ias do nosso paiz, não

admira que assim aconteça. E em verdade o pro-

ceder do governo carece do uma explicação-mal

se pode attribuir este esquecimento a simples in-

euria, embora seja esta asua feição característica.

E' uma providencia muito importante para ser

esquecida. O governo não a quer seguramente

ver adoptar _elle lá tem as suas razões l

A Bairrada rem é que deve sempre cla-

mar porque se fil: faça justiça. A Bairrada

forma um circulo eleitoral _lá tem o seu deputa-

do-é um dos membros de commissão de vinhos

:tem direito a esperar que se não poupe a ex-

forços para que sc resolva essa importante ques-

tão.

Aguai-demos.

  

PARTE OFFlClAL

MINISTERIO DA FAZENDA

 

Secretaria d'estado

1.ll repartição

D. Pedro, por graça de Deus, rei de Portu-

gal c dos Algarves, etc. Fazemos saber a todos

os nossos subditos, que as cortes gomes decreta-

ram e nós queremos a. lei seguinte: .

Artigo 1.° o governo auctorisado a repe-

tir a publicação da carta de lei de 4 d'abril ulti-

mo, .relativa aos bens das cgrejas e corporações

religiozas, com excluzão dos §§ 3.°, 4:°, _5.°, 6.“,

'1.° e 8.° do artigo 1.°, que serão eliminados e



- cauca-llados no authpgrapho que subiu ;i sancçño

' ' dominieaes que não forem remidos no pra-

O

_ nadinheim, na conformidade da lei de 22 de ju-

reul.
_ _

Art. 2.° Fica revogada toda a legislação

cm contrario.
_ _

Mandamos portanto a todas as anotei-idades,

a quem o conhecimento e execução da referida

lei pertencer, que a cumpram c guardem e façam

cumprir e guardar tão inteiramente como nella se

contém. '

O conselheiro d'csttulo, ministro e secretario

d'estado dos negocios da fazenda, a faça impri-

mir, publicar e correr. Dada no paço das nec-css¡-

dades, aos 27 de junho de 1861. = Bei, com ru-

brica o girar-da. = Antonio Joze d'Aezla. = Lo-

gar do sõllo grande das armas reacs.

Carta de lei etc.

 

Carta de lei' a que se refere a antecedente.

D: Pedro, por graça de Deus, rei de Portu-

gal, e dos Algarves, etc. Fazemos saber a todos

os nossos subditos , que as côrtes geracs decretar

ram e nos queremos a lei seguinte : _ .

' Artigo 1.° São suscitadas e ampliadas as leis

do reino prohibitivas da amortização de bens pre-

diàes, rusticos ou urbanos, de egrejas ou çorpo-

. rações religiozas, e bem assim declaradas insub-

sistentcs todas as licenças, faculdades regias ou

disponsas das ditas em favor de tacs estabeleci-

mentos, para se conservar na posse dos mesmos

§ 1.° São comprehendidos na dispoziçito

deste artigo os bens prediacs de fundação ou do-

tação, c bem assim os direitos prediacs, de qual-

quer especie ou natureza, pertencentes aos ditos

estabelecimentos a titulo de emphytcuze, ou sub-

omphytcuze, censo, quinhz'io de renda ou qualquer

outro.
. . _

' §2.° Não são comprchondidos na dlSPOZl-

ção deste artigo :

1.° As casas de habitação das religiosas e

dos seminarisias, e as cercas e dependencias rc-

spectivas, os paços episcopaes, c cercas ou quin-

tss de recreio dos bispos;

2.° Os capitaes de divida nacional consoli-

dada;
_

- 3° As acções de bancos ou companhias le-

galmente constituídas, preeedeudo, quanto ao fu-

turo, á acquisiçi'to e conservação , a auctorisaçdo

do governo;

. 4.“ Os capitaes que mutuarem os mesmos

estabelecimentos entre si ou n particulares, com

a'mesma auctorizaçao, ou que depon'tarem nos

ditos bancos ou companhias.

Art. 2.“ Os bens e direitos immobiliarios,

excluídos da amortização pelo artigo antecedente

o seu § 1.°, serão subrogados em favor dos ditos

mlmlccimentos por outros bens que produzam

rendimento liquido, maior, melhor ou egual que

oqubvenicnte dos mesmos bens ou direitos. _

»- -Art. 3.° É conservada as mesmas egrejas o

_ s religious a posse e administração dos

' ~desamortizados até que se verifique a respe-

ctiva subrogoção, por virtude e nos termos desta

lei.

§1.° Em quanto esta subrogação se não

ultihiar, as egreias c corporações religiozas serão

auxiliadas nacobrança executiva dos foros e mais

direitos dominieaes, de que tracta o art. 1.°, §

s i', pelos agentes do ministerio publico, equipa-

radar em tudo o que se acha. prescripto nas leis e

regulamentos'fiscaes a respeito de taes rendimen-

tos do thesouro publico.

§ 2.° De futuro nenhuma posse administra-

tiva ou 'udicial lhes poderá. ser conferida nem re-

conheci sobre novas acquizições ou direitos

' es, nem o direito a mesma posse, salvo, nos

tenho! desta. lei, o direito de subrogação, 'a qual

poderão requerer judicialmente.

Art. 4.” As egrejas e corporações religio-

nas gozam de individualidade juridica, c poderão

exercer, nos termos da. lei commum, todos os di-

reitos civis 'relativos aos interesses legítimos do

seu instituto.

Art. 5.° São, para os eii'eitos desta lei, com-

prehendidós na. denominação de egrejas e corpo-

rações relígíozas os conventos de religiozas exis-

t tantos ou que de futuro existirem, as mitras, ca-

bidos, collegiadas, seminarios e suas fabricas.

" Art. 6.” E auetorizado o governo a permit-

tira remissão' dos foros, censos e pensões com os

' tivos direitos dominicaes, pertencentes aos

dos) os estabelecimentos , sc os possuidores

dos onerados lho roquererem dentro do pra-

zo_ de um_ anne contado da publicação desta lei;

sbem assim a mandar proceder á. venda dos di-

' tosforos, censos ou _pensões com os respectivos

Ç_ no e de todos os predios rustieos c urbanos

aos mesmos estabelecimentos, exce-

moncionados em on.° 1.°, § 2.° do art. 1.°

g São comprehendidos, em cazos de

venda do foros, censos ou pensões, nos direitos do-

naum respectivos, os de que as egrejas ou

«sustenta se achavam interdictos por

Modos-'leis'prohibitivas da amortização.

r w, Art. '1.°- O preço da remissão dos foros,

cursos ou pensões, com os seus direitos domini-

nos termos do § unico do artigo

antecedente, será a importancia de vinte foros,

em ou pensões annuacs, depois de convertidos

nhpde 1846, e um laudemio , se a prestação an-

¡mal! for smphyteutica, ou o importancia de vinte

vãos o parte doforo, censo ou pensão _que se

i' ' ' 'retail', e nos mesmos termos o correspon-

41"" loudomio, paga em titulos de divida fun-

_ _ valor do mercado.

j i - Wee.” ' Os minimos serão pagos a di-

. Art. 8.“ 0,preço da arrematação dos foros,

como¡ ou , com os seus res activos. direi-

mmmlque nioforcm remi os, ebcm as-

 

   

      

  

    

  

    
    

  

  

' sim dos predio; rusticos e urbanos, será tambem

pago em titulos de dívida fundada pelo preço do

mercado, e acecitado se for suñiciente para a sub-

rogação qualificada no art. 2.” da presente lei. -

§ unico. Os minimos tambem serão pagos

a dinheiro.

Art. 9.o Os capitaes mutundos pelos esta-

belecimentbs a que se refere o art. 4.“, que forem

recebidos depois da publicação da prezente lei, e

bem assim ,os minimos em dinheiro pelas remisr

sões ou arrematações na forma dos §§ unicos dos

artigos antecedentes, serão applicados immedia-

tamento a compra no mercado de titulos de divi-

da fundada.

§ unico. Deverão comtudo preferir a esta

conversão as applicações que forem de urgencia

para reparo dos templos e suas dependencias, e

bem assim das cazas e mais edificios excepttmdos

da desamortização pelo n.° 1.', § 2.° do art. 1.°,

íntervindo informação do respectivo prelado dio-

cezano, e auctorizaçito do governo.

Art. 10.° Todos os chaos de divida funda-

da, recebidos ou convertidos nos termos desta lei,

serão logo pela junta. do credito publico averba-

dos u. favor dos estabelecimentos a que pertence-

rem os bens, 'pelos quaes tiverem sido subrogados'

com a clausula de iicarcm sujeitos á. satisfação

dos legados ou encargos píos com que os ditos

bens possam estar ouerados.

§ unico. Serão previamente convertidos pe-

la mesma junta do credito publico em titulos de

divida publica interna de assentamento os que

não forem desta especie.

Art. ll.“ Todos os bens ue, nos termos

desta lei, constituírem propried e ou dotação de

algum convento que 'for supprimido na conformi-

dade dos canones, serão exclusivamente applica-

dos á, manutenção de outros estabelecimentos dc

piedade ou instrucção, c á sustentação do culto

c clero.

§ 1.° Uma lei especial rcgularzi esta appli-

caçiio.

§ 2.° Sera comtudo encargo eSpecial, e co-

mo tal deduzido dos respectivos rendimentos, a

congrua sustentação das religiozas que houverem

professado nos conventos supprimidos ou nellcs

Se acharem ao tempo da supprcssão, continuem

ou não a rezídir em clauzura.

§ 3.° As religiozas dos conventos Suppri-

midos poderão livremente dispôr do peculio que

tiverem, e serão indemnizadas das bcmfcitorias

ou construcções annean que, para. seu uso e frui-

ção particular , tenham feito praticar dentro das

respectivas cercas, no valor qno tiverem as mes-

mas bemfeitorias ou construcções ao tempo em

que esta indemnização for requerida.

§ 4.° Nos cazos de reversão, por clauzula

expressa de fundação ou dotação em que o esta-

do deva suceeder r falta de herdeiros ou re-

presentantes dos ndadores ou doadores, serao.

sempre os bens respectivos a applicação cstabele-'

cida neste encargo. .

Art: 12.° É :motorizado o governo a regu-

lar, de aecordo com orespectivo prelado dioeeza-

no, a. administração das egrejas e conventos de

rcligiozas conservados ou reformados, a. fim de

que haja nella a devida regularidade, se não des-

viem os seus rendimentos da sua legitima. e cano-

nica applicação, nem deixem de ser satisfeitos os

encargos pios ou alimentícios com que se acharem

ouerados os bens subrogados.

Art. 13.“ Fica revogada toda a legislação

em contrario.

Mandamos portanto a todas as auctoridades,

a quem o conhecimento e execução da referida

lei pertencer, que a cumpram e guardem, e fa-

çam cumprir e guardar, tão inteiramente como

nella se contém. '

O conselheiro de estado, ministro c Secreta-

rio de estado dos negocios da fazenda, a faça im-

primir, publicar e correr. Dada no paço das Ne-

cessidades, aos 4 de abril do 1861. :El-Rei, com

rubrica e guarda. = Antonio Joze d'A'vila. :Lo-

gar do sêllo grande das armas reaes.

Carta de lei , etc.

w

CORRElo

LISBOA 7 DE JULHO.

(Do nosso correspondente.)

  

Pouco ha hoje que dizer-lhe. O principe Na-

poleão e a. princeza Clotilde chegarm aqui no dia.

õ, como se esperava.

Pelos jornaes saberão ahi o modo porque fo-

ram recebidos. Ao desembarque no arsenal de

marinha pelas 11 horas do dia, encontraram-se

com o sr. infante D. Luiz, que os ia cumprimen-

tar a bordo , e com ,diversos membros da embai-

xada franeeza, o nosso ministro dos estrangeiros

e alguns oiiiciaes de marinha.

No arsenal faziam a guarda d'honra caçado-

res n.° 2. -D'ali seguiram os_ illustres vi 'antes,

e todaa comitiva ao paço das Neeessi es, em

trens da casa. real acompanhados por um csqw

drão dc lanceiros. De ois de cumprimentar el-rei

regressaram para bor o o principe francez e Sua

esposa a uma e meia da tarde. Podia a etiqueta

que em seguida. fosse el-rci visitar tambem ao

seu navio os viajantes, e sua. magestade nunca

faltou a ella, dirigiu-se sem demora. para. bordo,

e ás 3 horas e meia voltou para o paço com os

reaes hospedes.

Houve salvas ao desembarque, no regresso

do paço, e na ida d'el-rei a bordo. A princeza

Clotilde, que ó muito joven, trajava com admirar

vel singeleza. Sabemos por esses. competente,

que ella é de muita alfab' 'dade no trato. O

principe Napoleão, alto, rosto oval, e, em todo o

seu parecer, type napoleão, é segundo nos dizem,

um cavalheiro de lei.

S. m. já. fez um mimo á princcza. Não jul-

 

  

        

  

  

gucm porem que foi algum prezontv ;mail qr..- nus- ' 'EC-*Iii i p'u'n :i &austrueçñu da impurkmiw ..minah

tosse grande sommn. Os reis, e ainda bem, não

teem, r via. de regra esse costume. Agraciou-a

com a anda de Santa Izabel.

A No mundo olitieo pouco tenho a adiantar-

lhe. A sessão d” ontem na. camara cIi-ctiva é o

assumpto das palestras do dia. Teve que ver com

eli'eito. Ainda irmas de caridade. A maioria da

camara tinha propalado que o governo em reu-

nião para que a convidam, lhe declarou que ti-

nha dezcjos de nomear uma cmnmissüo que exa-

minassc os documentos diplomaticos,c procedimen-

to do governo nesta questão. Era isto geralmen-

te sabido. Por isso o sr. A. de Serpa naquella

sessão requereu que se não votassc a resposta ao

,discurso dacoroa sem que o goverdo mandasse :i

camara todos os documentos que sobre aqucllc

assumpto pudessem esclareccl-a,exeepto os que fos-

sem relatívos a questões pendentes, e cuja. appre-

contação o governo julgasse inconveniente.

A maioria ignorava que a declaração que o

governo lhe fizera na reunião a. queachamou,era

um ficção.

Poucos deputados della tinham merecido as

honras de ter sidoiuiciados nos misterios dos srs.

ministros. _E com toda a boa fé votou a maio-

ria com a oppozição a appro 'ação do que o sr.

Serpa requereu.

Nunca vimos o sr. Avila tão cheio de indi-

gnação contra. os seus amigos, e adversarios. Não

esperava aquclla. votação. Fallon demaziadamen-

te acerado contra ella; chegou mesmo a dizer que

doutra egual não havia memoria nos fastos par-

lamentares, e outras ineonvcniencias, terminando

por declarar muito pozitivameute que o governo

não podia apprezcntar taes documentos.

A maioria que elle verberou atrozmentc íi-

cou embasbacada. O sr. Serpa a vista de tão for-

mal declaração do ministro retirou o seu reque-

rimento _todavia este sr., e o sr. Jozó Estevam

não só ropelliram em seu nome, e no da camara

as expressões audiciosas do sr. Avila, mas tam-

bem protestaram solemnementc, e rcivindicaram

os foros do parlamento que o sr. Avila invadira.

E' certo porem que este acontecimento veio

contplicar ainda mais a questão das irmãs da ea-

ridadc, que parecia acabar. Pois o governo pu-

blica um decreto que dissolve a congregação das

da caridade, o não quer que a camara co-

nheça o modo porque procedeu neste negocio 'I'

_Pois não ha inconveniente em que a camara

saiba o ñmdesta questão, cnão pode saber a his-

toria della?-Todos aqui estão convencidos lioie

mais que nunca de que nesta infeliz l questão ha

muita coiza que não pode pôr-se a descoberto.

No iim da sessão entraram na galaria do

corpo diplomatico o principe Napoleão, e a prin-

ceza Clotilde. Era natural que o distincto orador

francez fosse ver o nosso parlamento. O sr. pre-

dn camara, c ministro dos estrangeiros ñ-

w7lhe as honras da caza.

O general Maldonado exonerado do cargo de

governador civil de Coimbra, foi interinamentc no-

meado governador civil deste districto. Desagru-

dou geralmente esta nomeação, não tanto pela pcs-

soa como pela qualidade. Não é muito eoherente em

administração publica a nomeação de militares

para os cargos administrativos.

O deputado o sr. Jozc Luciano aprezentou

um projecto sobre a reforma da lei da liberdade

d'imprensa. Rom é que a camara se occupe em

reformar a legislação que vigora ; e que sobretu.

do o que tem de peer é a ambiguidade de mui.

tas dispozições. Os tribunaes com esta lei tem jul-

gado de diverso modo as mesmas questões. Mas

istonnüo póde continuar assim.

Surprehendeu aqui a noticia do rendimento

dayalfandega do Porto no mcz de junho, que ex-

cedeu o da alfandega grande desta cidade no rc-

ferido mcz.

Por hoje nada mais

MM

NOTICIÁRIO

Exames.-Acabaram no dia 2 do corrente

me¡ os exames das disciplinas que se professam

no lyceu nacional d'esta cidade, e que para. se

dar cumprimento áportaria do ministerio do reino

de 11 de maio ultimo principiaram no dia 5 do

mez proximamente findo.

* Damos em seguida a estatistica. dos mesmos

exames com designação das disciplinasa que res-

peiâamáejualiñeações que obtiveram os exami-

na os.

  

Approvados Rc-

      

Disciplinas pro- Total

Nem. Simplí' vados

-discr.eitcr.

1.°Á'anno do curso dos ly-

_ceus............. 1 » 1

primaria..... 11 2 23

Portuguez............ 16 8 43

Fráncez... . . . . 6 1 22

3 8 13

Geometria...,-...... a r 2 2

11 4 n 15

Rhetorica............ 4 r s 4

Historia............. 1 1)) l)

52 51 21 124

Festlvldade. -che logar ante-homem,

como havíamos noticiado, a funcção do Corpus

Christi da freguezia de Nossa Senhora da Gloria

desta cidade.

' Nlumn. e u'autra é digna de notar-se a decen-

eia e regularidade.

Chegada.-Chegou antehontem a esta ci-

dade o sr. director das obras publicas deste dis-

tricto.

Sua Ex.“ tem-se oecupado nos estudos gra-

  

LllÀvúi-u a Yizou, os (llllll's se acham compll-tm

Consta'nos, que nào obstante o accidcntmlo de ter

reno, a estrada ii 'a nas melhores condições possi~

veis,

:l ultima Ilbl'n.-Recebmnos hontcm o

drama que' o sr. R. .limior publicou :um este ti-

tulo.

Este drama foi já entre nósreprezcntado com

applauso, e hoje não poder-.i, deixar de merecer a

approvação e o louvor do publico illustrado.

E precedido d'uma carta do sr. Camillo Cas-

tello-Branco, cm que é honrosamcnte julgado por

este competentissimo avaliador.

Damos os pa -abcns ao nosso amigo, e desc-

jamos que a sua feliz estreia se sigam novos e

brilhantes triumphos.

Podia ser serl0.-ITo¡1ten1 quando pas-

sava a procissão do Corpo de Does por uma das

ruas da cidade, estava um marinheiro d'uma cs-

euna franccza, que se acha n'estc porto, indo--

centemente encostado a uma esquina, fumando na

sua pipe, e com o seu bouet na cabeça. Adver-

tiram-no pda que se descobrisse, e elle recusou

dizendo que a sua religião era outra(parece que

é protestante) e portanto que podia estar eo-

mo quisesse.

Houve alguns devotos que se impacicntaram

com a irreverencia, e um mais frenetico deu um

encontrão no francez, c atirou-lhe com o bonct n

dcz pés de distancia.

A cousa ia sendo seria, por que o homem

queria tirar desforra. Felizmente appareceu um

official da administração do concelho que obstou

á. desordem. l ,

Estado sanltarlo. - E excellente no

districto, e especialmente nesta cidade, onde são

rarissimas as molestias agudas , não obstante scr

esta a cpoclin em que algumas se niauifcstavão.

- Serem e llaclnhata. Consta-nos que

as auctoridades administrativa c judicial procede-

ram a investigações acerca do facto sobre que

versaa correspondencia do nosso numero autoco-

(lente.

Em tempo mmpetente daremos conta do re-

zultado (lcSL'IS diligencias.

Acontecimentos de eramlella.

_Sabe-sc já. o que deu motivo aos acontecimen-

tos que referimos no nosso numero passado. Uma

correspondncia de Mirandella relata assim o fa-

cto:

 

Tratavu-se da eleição da _mesa da Misericor-

dia, e um dos Pcssanhas, que havia sido prove-

dor, não só queria continuar a sol-o, mas que a

mesa fosse toda composta de homens seus, a clei-

ção d'alguns dos quaes se oppunham os estatutos.

(iuerrcaram estas pretençõcs os irmãos d'elle que

queriam que fosse outra a mesa eleita. D'uma

parte e doutra se jogavam as influencias, quando,

na tarde do dia 2, estando a irmandade reunida

para proceder a eleição entraram na villa cerca

dc cem homens armados do partido do provedor,

e chegando atéápraça, onde é aigreja, despara-

ram alguns tiros. A este tempo havia ande re-

boliço dentro de templo, c o provedor d: esto ue

em punho ameaçava varar com elle os que se ho

oppunham. D'isto foi crescendo o tumulto, por-

que os habitantes armaram-sc e repelliram a for-

ça com a força. Houve alguns ferimentos graves,

e não sei onde as cousas chegariam se não fas--

sem os esforços d'algumas pessoas cor-datas, que

procuraram afastar a desordem, e as quacs a vil-

a dcve muito.

Hontem (3) chegou uma força do 13 d'infau-

teria, e 40 cavallos do 7. IIa socego. O provedor

esta preso. a

Segundo vemos dluma parte tclegraphica do

governador civil de Bragança ao do Porto, este

conflicto tem a sua primeira origem em odios an-

tigos que alli ha, ateados pelas rivalidades da fa-

milia Pessanha, que faz parte dos dous campos.

Partida.-O sr. conselheiro Pinto de So-

veral nosso ministro em Madrid partiu no dia 2

de Lisboa a bordo do paquete francez.

Doença-A mãe do nosso illustre escri-

ptor e redactor do jornal do commercio de Lisboa,

o sr. Mendes Leal acha-se em perigo de vida, não

lhe faltando com todos os cuidados d'um debicado

filho e velaudo noute e dia junto ao leito da. eu-

forma.

Nauíragios.-Dizia o Cmnmercio do Por-

to, que por participação telegraphica de Leiria,

veio noticia de que na madrugada de sexta fei-

ra, deu á. costa na praia de Vieira (a 3 leguas

de Leiria) o hiato Sebasto l, pertencente á. pra-

ça do Porto, e propried c do sr. Rodrigo Pe-

reira da Cruz. Era a antiga rasca do mesmo no-

me, armada ha cousa de 3 mezes em hiato, e co-

mo tal era. esta a sua primeira viagem.

O seu consignatario é o sr. Marcellino Fins

& C.“

Foi á costa, porque o mar lhe_ quebrou as

correntes. Estava n. carregar madeira, e tinha já.

a bordo uma terça parte do carregamento. O na-

vio estava, segundo nos consta, seguro, em 3 con-

tos de réis unicamente.

Tambem o agente da companhia de seguros

Equidade em Villa do Conde, participa que na

noute do 6 para 7 do corrente, naufragara proxi-

mo á. barra d'aquella villa, o hiato c Senhora das

Neves », por lhe ter arrebenme a amarração, o

qual vinha de Aveiro, com carregamento de sal.

Galantcrla. Um jornal francez diz que o

bcllo sexo de Paris tem tambem os seus syste-

mas especiaes do industria..

Eis aqui um delles:

Ha poucos dias foram presas em Paris duas

lindas e graciosas que se dedicavam ao roubo por

meio d'um canario. Levavam um canal-io adestra-

do em uma pequena e elegante gaiola, e ao pas-

sar por diante dos cstabelecimentoa, o canario

saltava por cima do balcão, as senhoras persegui-  

|



&ni-nn, ;11'›;\¡1l';:mtlu no mesmo tempo o que lhes

lieuvu :i milo; o cenario deixava-se por íim segu-

rur a um signal das suus graciosus donas, o estas

pnrliuul Conti-ntes com o seu prisioneiro, pediu-

do mil desculpas que eram scmpso ncceitus com

o sorriso nos labios.

N :1. habitação dos induslraes encontrou-se uma.

quantidade'iuunensu de objectos adquiridos com

o auxilio de seu canario. “

Chegada. (De Braz Tizrma)-Chega~

rom :inte-homem a .Í..isbou, vindos de Cadiz, a.

bordo do hiuto imperial Juronymo Napoleão, o

principe Napoleão c sua esposa u. princeza Clotil-

de. limurberuiii todas us honras devidas :i sua. al-

ta outhegoria¡ Foram logo visitados polos snrs. ln-

l'untes l). Luiz. e D. João. Desenharcaram no

mesmo dia, e parece que pouco ali sc demorarão.

Balancete.-(Jdmu) O da companhia de

seguros Garantia, apresentado ante-homem em

assemblêu geral, dd o seguinte resultado;--recei-

tu, durante o anno, '114:096à368 reis-prejuizos

pagos por sinistros, 98:8625607 reis, sendo de

incendios 629825839 reis, e maritimes 91:87913768

¡ns-«saldo u. favor 152335761 reis.

Fallec¡mcnto.-No dia 2, falleeeu em

Lisboa, de uma apoplexia fulminante o snr,_Cul-

deim, major de. infanteriu 7.--Deu-so :i sepultu-

ru, na tarde do dia 3 no cemitcrio dos Prazeres.

Subida-Diz a Opinião que lhe parece

que até o fim do mez subirá do porto de Lisboa,

:i corvcta Bartholmneu Dias, que vao buscar S.

A. o prince c de Sigmaringem, noivo da sm.“

infanto. D. . ntonia.. A bando. de musica dos ma-

rinheiros militares vue na corveta.

M

CORRESPONDECIAS

  

Sr. reclactor.

Loureiro 4 de julho de 1861.

Ha mais um jornal no districto z_ rio; que

não ho. razão para chorar l

E* mais uma área, para implantar, c arrui-

gnr n eivilisaçño, e o progresso material, moral,

e religioso da nossa terra: - é mais uma via. f; -

cil de fazermos ver ao governo -o doque mais

se carece para nossafelicidade social, e das gera-

ções por vir.

E' uma das muitas, c grandes virtudes da, gi-

gantesca invenção da imprensa. : - generalizal-u!

Receba pois o novo jornal os meus cordeaes

encomios;- c tenha uma. prolongada vida. _pas-

sado em proveito desta terra, e gloria de 'quem

teve o pensamento ereador,e a coragem de o tra

duzir por.obru.

E” um facto consummado, não ha. duvida;

temos mais um jornal do districto d7Avoiro.

Que se permitta, que eu estampe, eperpetue

nolle algum trexo de doutrina, ou melhor - ul-

gumos palavras - sobre os defeitos em que labo-

ra o registo puroehial modelo, decretado em 19

d'agosto de 1859 -e pôsto em execuçiI'O- no pri-

meiro de 1860. '

Eu não faço apotheosc ao ministro,que ereou

este registo¡ nem quero incensar o ídolo, que o

conserva ainda : antes, para ser franco, diria, que

nem um, nem o outro merece louvores :-não os

merece o sr. Martens por estatuir o registo po-

rochinl_ nem é digno delles o r. Moraes Curva.-

lho, pelo conservar, defeituoso, como o herdára,

deixando correr o resto do unno de 1860, até á.

poucos dias,sem curar de um ramo de serviço' pu-

blico, que tanto devera. importar u um ministro

dos negocios ccclesiasticos, zeloso do desem e-

nho das adhereneias ao seu cargo, tão eleva o.

80.o meu fun fôru elogiar, ou censurar- a,

nenhum dos dous ugitava o thuribulo d'adoração;

receozo de que me seccasse o braço, que o mo-

via, contra o impulso do coração, ue,-ao con-

trario -- sente, que a providencia ecretada fôra

mal combinada, a despeito da boa razão -e da.

arte de governar.

Ainda não forum derrubadas as praticas an-

tigas ; e por deífereneia. a ellos ; se o registo pa,-

roehíal precisava de ser bolido, e melhorado-

fosso essa. incumbeneio proposta aos bispos; e

estos ordenariam a refonna-salvando, e res-

peitando as prescripçõos canonieas, o eccleziasti-

cas; para. nós não termos o desgosto de ver este

quod semper da. igreja, menos presado a ora; e a

reforma_ importada., directamente, em arco de

guerra. Fazendo-nos crer, que era deturpada a

Scss. 24, (Io cone. Trident. de reformatíone; em

quanto determina que só são válidos os matrimo-

nios celebrados. na. prezença do proprio parocho

do domicilio, e duas testemunhas.

Em quanto resolve uma questão canoniea_

nunca resolvida, pelos sonetos padres-quem seja

o ministro do sacramento do matrimonia'? !

Em quanto formula o modelo, que se não po-

de executar-,na parte em que quer os assentos de

obitos com filiação e avós.

Sê eu quizera demorar-me, ouzariu perguntar

o que teve em vista remediar o sr. ex-ministro,

quando decretou esta medida. governativa ?

E se lhe não lembrou, que não era possivel

cumpril-n :-principalmente nas terras pequenas;

onde he quasi impossivel saber, como se chama-

vam os paes (Tuma pessoa, que morre d'oitento

rumos, e realmente impossivel, saber como se

'chamavam os quatro avós ? l

Perguntariu, com que direito se manda. ao

purocho, impor o nome á creança ? !Vê-se nos li-

vros cononicos, que este direito' é dos paes, o seu

nome é João, disse Zacarias. E na. falta. destes,

os padrinhos.

Não cube nas dimensões d'um artigo aenu-

meração de todas as mazcllas do registo, abste-

nho-me de' relatar outras, para. aproveitar o tem-

po, e o espaço, e reprova-r o duplicado.

Tem o registo de que so falla, muitas doen-

ças, mas a que o faz cadaver, pôdre, pestilento,

  

   

  

 

e Hil'plllllcú, é o duplicado, e os oito livros para

ends. anno l

Bem cego é quem não vê - que tal eisea-

lhada de caderninhos, se desvia, e se perde facil,

(não digo hein) se perde fucillimamente.

E o duplicado, e as sentenças &uses- e o

archivruncnto nas eunnu'us ecclcsiastícas 'P i l !

E a perda de tempo, e dinheiro ? l ! !Para

que será isto?

Acaso os duplicados não podem ter desca-

minho 'i'

Ouço responder-me uflirmativamente l

E' um panico ! E* um susto de que o ex-

ministro foi atropellado. - Empurrado pelo deze-

jo de melhorar o registo - zeloso de mais- pus-
l'

sou álcm.

Porem, se ainda hoje empunharu o timão. do

poder, ha que tempos, esturiaa ampulheta viradh,

e o mal remediado ?l

Mais solto de preconceitos - se eu tivera a.

penna apurada, menos quereria censurar-_se bem,

que, com pezo de mosca. _o sr. Mateus, que

crcou_ o registo, e o mandou experimentar pelo

pratica-optimo aferidor de todas as leis, do que

ao sr. Moraes Carvalho, que não devia esperar

tanto, qual penedo insensível-á. frente da lei do

registo cadavcrisado -- pelos tropeços que deixo

escriptos, e muitos entres que não posso escrever

agora. !l ! -

Ainda. bem: já muito tarde; mas appareceu

essa portaria, quc'nomeia a commissão-pre'sidi-

de pelo exm.° sr. cardeal patriarcha, para offe-

recer o que lho parecer justo_ sobre e reforma

do registo,

Neila, confia quem vô dolorozo tantos males

_o espera. remedio.

Francisco Joaquim da Costa.

EXTERIOR

 

   

  

 

  
   

  

   

Vê-se mais na Correspundcm-(a de 2 , que os

rebeldes propozeram no capitão general de Gra-

nada rcnderem-se á discripção, eomtsmlo que seja

garantida a vida aos cabeças da sublevação.

Espanha. -Os negocios entre esta. 'potencia

c Marrocos vão-se complienndo seriamente. O go

verno hespunhol tem-se apoderado do Tetuão, que

' vai mandar fortificar , mandando suspender rela-

ções com aquelle imperio. .

No dia 29 de junho ultimo partiu para. Te-

tuño o cousul nomeado, com instriu-çñes rezcrvn-

das.

 

TELEG RAMMAS

Antivuri 28. - Espera-sc um conflieto im-

minente junto de Spizzu entre as tropas turcos e

os montenogrinos.

Turin. - A camara dos deputados votou o

orçamento.

Idem. e 0 governo foi avizado de que se

projecta attentar Cintra. a vida de Garibaldi, o

tomaram-se medidas do precaução na ilha de Ca-

preru.

Dcscobriram-se em Napoles juntasrealistas,

c fizeram-se prisões. '

Constantinopla 28~O sultão fez reformas

de economia, e ordenou que as mulheres do ha-

rem que não teem filhos so easem, e as que os

teem sejam mantidas convenientemente.

a Houve um encontro entre as tropas do Es-

rado do Missouri e os foderztes. Houve 300 mor-

tos dos primeiros. O governador do Missouri fu-

giu.

Puriz 29.-Hojc fallese do congresso diplo-

matico para. arranjar a questão romana.

Parece que a, Prussiu c a. Russia vão reco-

nhecer o reino d'Italiu.

A «Panic» desmente os boatos de que ares-

periodieo contendo u seguinte- :

Francisco Áuguslo Metros» - liiogrnphin, por Au-Í

Regresso a' alilêu, -

I')(1)'J'Sl"nu _ por Bulhiio Palo.

A Praça. de (fm-(ct - por Azoulmlos.

Fr. Francisco (ll: illonle jllt'ol'nu »w A. Feliciano

trass, e de uma vista do Gnetn.

çiio nos principaes livreiros de Lisboa e no es-

criptorio da Revista, , na calçada do Sacramento

tre. 1d 100 rs.;:Nus provincias-~por mino, 2,5500'

rsz-somestre 1,5250 rs. :Avulso 300 rs.

franco de porte-- :L F. do. Costa da Matta, admi-_

nistrudor da_ Revista (bntc-nqmrunwz de Portugal

c Bra/nl _Calçada do Sacramento n.0 7, Lisboa;

 

exemplares d'clle. c os queira veu-

der, na administração d'esle jornal

se compram a 80 reis onda um.

o dia 21 do Julho corrente lui-dc ter logar no

_ tribunal judieml deste cidade, pelas 11 horas:

du. manhã, :í arremulngão dos bens move-is e dor

  

  

  

  

  

   

  

  

  

   
  

   

 

  

  

   

 

Acha-se publicado o n.° ll do *2P nuno (li-ste

dradc Pery-ira.

v conto, por Julio ('czur Min_

chudo.

de Castilho.

Este n.° vem udornudo do retrato (lonr. ille-

Recebem se ussiguulurus pura-'esta publica-

l, sobre-loja.

Ç'umlíçõcs da assigmzlurrl..

I\:›. capital_ por :nulo 25(Íl01) rs. _ semes-

Todu u oorrespomlcnciu devo sm' dirigida_-

endo-se exgnlndoa liragem do l.“

numero desle jornal, quem liver

 

  posta. dada por Victor Manoel ao presidente da. dc-

putação romana havia. sido accordadu em França.

O novo sultão não variou em nudu as inedi-

das do seu antecessor a respeito da organisaçño

da. Syria..

Tui-in 30.-Está-se discutindo na. camara dos

deputados o projecto da. lei do emprestimo. O (lc-

putndo Musolino combate a, alliançu. francoza, e

~diz que a. Inglaterra é a nação verdadeira amiga

do, Italia. Furini defende a. alliança franooza, que

diz ser o escudo do direito popular, não só para

a Italia., mas para. toda. a Europa.

Roma. 30, (Official) --0 Santo Padre conti-

núa muito bem: nos dias 28 e 29 celebrou no bo.-

silica de S. Pedro vespcras solemnes e missa.- pon-

tifieal, segundo costumava, na. festividade do prin-

cipe dos apostolos.

Pariz 1.°-A «Patrice» diz ter chegado a, Cons-

tantinoplu no dia 28 de junho uma. fragaln ingle-

zu authorisada. pela. Porta para. passar o estreito.

   

 

   

  

   

  
  

raiz pertencentes aos orphiios filho:: deJosú Nuia'

Surdo, compreitendendo um barco, alguma rou-

pn, trastes de casa, e um predio de casas situa

nu rue 'de S. Burtlmlolncu, avaliadas em 1605000

reis.-L' escrivão Moraes.

SABÃO
nha-se d venda na loja de Ilumin-

gos du Silin Souto, uu run dos

Marcadores desla cidade n.° Sudão

da fabrica de Condeixu, pertencente

a Fortunato Ferreira Vidal, por ar-

rohae preços commodos.

Por um despacho do ,Pai-i2 datado de 29 se

espalhou o boato de que se tinha reunido um con-

gresso diplomatieo, para regular a questão roma-

na, que incontestuvclmentc ea mais grave de a.-

ctualidudc, mas ussegumvu-se em Pariz no dia 2

quo o imperador Napoleão se tinha negado a' 're-

ceber u (lc-pulsação romana.

Os jornues franeezes ,dão parte da morte do

Sultão, que teve togar no dia 25), ás 9 horas da

manhã.

Seu irmão Ie suceessor é um mancebo de 31

annos, diestatura mediana, energico, e não tem

sido eífeminudo com a vida do sen-alho. Conta.-

se até (eazo extraordinario) que só tem uma. mu-

lher. E' dotado de bastante instrucção, e falla cor-

rectamente o francoz, e o inglez. Como era, tido

por chefe do velho partido turco, fazia suppor á.

maioria da imprensa estrangeira, que a. sua poli-

tica seria reaccionaria; porem noticias posterio-

res fazem desvanecer estos receios. Não sô se

como pozitivo que Abdul-Aziz está identiñéado

com a, politica ingleza, mas até se annuneia que

está. rezolvido a hastear o estandarte da reforma.

cm todos os ramos d'administragão.

Acha-se desmentido o boato que se espalhára

    

COMMERCIO

Mercado chuveiro, em S de

julho de 1861.

Trigo . . . . . . . . . . . . .por alqueire . . . . . . .

 

Pelo cartorio do escrivão Moraes, e a. requeri-

mento dc Francisco Marques da Costa, do lu-

gar de Surrazollo, correm editos de 30 dias para
700

(lo dezembarque do 120 partidarios de Francisco Milho da term _ _ ' _ _ ,, _ ' . _ _ . O 360 citação do reu Manoel Pereira da Silva, do mes-

1.° nas proximidades de Syracusa, ficando redu- Dito no norte _ _ _ _ _ , _ _ _ _ 320 a 340 mo 11185113 a Em de taum: a uma acção pm' divi-

zido aquelle numcroat'rez individuos que vinham Feijão branco _ _ , _ _ _ , _ _ _ _ _ . _ 460 df* que lhe move 0 mencmnado Costa _devendo a

de Malta, que pertenciam provavelmente á malta Dito larangeiro n ..... .. 480 “ter“ Summit m servida ?usem Pr-
de salteadoreg, que tem ”solado “quem“ Provin_ Dito ameno . _ _ H n . Ç I . . u 380 tenor ao dito prazo, que teve prmmpio no dia

cia italiana. Dito encarnado . _ _ _ i _ _ ' 380 28 de Junho ultimo. (4)

As Nacionalidades de Turim, d' .em ter visto Dito frade branco _ ,, _ _ _ _ _ _ _ 300

n'uma, carta. de Roma que todos os ustos dos a¡ Cevada, _'_ _ _ . _ _ , _ _ , _ _ _ _ _ _ _ 260 y - ,

pas, esculpidos em mármore branco, e colloc os Batata _ _ _ _ _ _ . _ . _ . ,, Í _ _ ' _ _ _ 180

no salão C a academia. de S. Lucas foram encon- Azeite _ _ _ _ _ _ _ . . _ _ ahnude ' _ _ _ . _ _ a 'o a

ha mas, mamas» em #eua ao. pesco- sai ............ ..me . . . .. 3500 a parte da direcção são Neum-

 

ço uma larga bandeira tricolor.

Dizem de Turin em data de 2 que o general

Cialdini vae substituir no governo de Napoles e

dos os socios do Club Aveirense_

de que na nonle de quarta-feira l0

Mercado d*Estarreja no dia 'à

de julho

actual governador, recebendo instrucções para o- Trigo _ 760 a 780 V _

brar com a maior energia. contra, os insurgentes. Feijão branéo grosso 500 a 520 a

_Neste mesmo dmfm approvado pelo parlamento Dito larangeiro _ 520 1 |

ltallÍIIO o emprestimo namonal, por 242 votos con- Dito branco miudo 440 a_ 460 Assemlllêíl Gbrill para il

tra . D'to ma ll 420 a 440 ' '

bmw a discussão .me É, Rimu, que ng :6,521130 ,, ,, nova direcção, segundo o lllS|l0SlO no

os armamentos a. que se o ar impulso pelo D'to f adj 1110 340 a 360 ' ° '

apphcação de Pam do emprestm, ,1,0 8,0 uni_ Mgmor. I _ _ . 380 a 400 artigo 4. dos .respectivos estatutos.

camcnte para, a defeza do territorio, mas tambem centeio _ _ _ . 360 a. 380 A. Pinheiro

para completar o reino da Italia, e restituir-lhe Cevada, _ 300 a 320

os seus confins noturnos, dentro dos quacs se' com- Secretario da direcgâo.

prehendem Roma e o Veneto. MERCADC) no PORTO.

 

O imperador d'Austria. rccuzou receber a JULHO 6. « w'

mensagem 'da dieta. hiângara, ft'undmâdo a ;uu re- Trigo da_ term _alqueirc _ 960

cuza em que nesse _ oeumen o se escon eee 'o ,, gel-odio . » 920 __ p _ , , ,

principio da monm'chm “mesmo » bau-bella » 830 1'“'âaiiãdãÉ?? ÍliuíiííffíeêãLÊHÍPÊÍZÍÂÍC Éííii.
^ Por um. despacho de Vienna datado em 2 Farinha' ” 520 cação. Assigna-se nu rua dos Mercadoros nl: 13

"c-se que reinava @ande agitação em Pesth' A centeio - ' ” 470 onde tambem se vendem numeros avulsos i ,

percepção das contribmções a mão armada, tem Milho bom _ n 460 Preço da nas¡ atum _ _ Por anna '12 nu_

provocado numerozas scenes de desordem. , ordinario _ , 440 meros 15920 rs É“ Awúáo 240 s 7 8

Notícias de Zara de 29 annunciam que a1- (35.50 de bico _ s 750 ' ' ' r '

gunscvazosdiiurcos tinham bombardeaddo Spezza. Feijão branco s 570 _ “

omo 'criamente se tem propaga o noticias emelho , 650 . ' ° .

do mau estado de saude do papa, é digno d'ad- Í :mamno ,1: 520 “Ipem se_ “0 escnpmno de Pc

mil-ação o achar-se na folha de Madrid el Reino , rajada , 480 relm 8, “lho, rua dos Marcadores

de 2 do corrente o seguinte telegrammu : _ ,, tudinho ¡, 420 o '

_ Rgma so pombo; &manera; gozada rasgo . . . l 380 n. 9 pelos do now systema em se-
minto oa. seu e - nos as e L eee rou ves- Ce ad . . . 380 ° ' 1

Ecrãs srplãlmnes e, missa. de pentiñcal na. basílica Baiana velha _ ,3,30m _ , 220 l'leS de 20 kilogfamas até g helilügra'

e '. c '0- Az 'te .almude . . 5"'600 l" b ° P

- Uma. esquadra ingleza composta de 7 em- m ñ a rs' a

 

barcações bombeou o destruiu Porto Novo na ba~

bia de Benin (Africa Oeeidental) em consequencia,

de divorgeneias entre a. (Erê-Bretanha..

A Chronica adherindo á opinião dos jornaes

democraticOs duvida da tendencia republicana que

se uttribue aos lamentaveis acontecimentos em

Loja.. Nota-se que o capitaneador daquelle movi-

mento é um Raphael Paes, creatura da. caza do

duque de Valencia; mas por isso ninguem perten-

de fazer imputação alguma ao duque, que é de

crer será. estranho a estes factos, que depois vi-

rão a elucidar-se.

ANNUNCIOS-

E

PUBLICAÇÕES DIVERSAS.

nnnsu udvñuromum
E

l ' PollTUGAIi E BRAZIL

(Publicação mensal adomada. de um retrato

e de uma estampa.)

Para Lisboa.

A sahir com brevidade o Hiate Pro-

; tector capitão Luiz Pereira da Sil-

.' vez-_Consignatarios Pereira e Filho.

(9)

RESPONSAVEL-Manoel Cypriano da saved'

ra Pimentel.
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