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Um dos ramos mais importantes da indus-

tria agricola em o nosso 'paiz é sem duvida a

creação dos gados, não so pelo desenvolvmicnto

que lhe permitte a propriedade do clima e ferti-

hdade do solo, que cm muitas partes apresenta

excellentes prados naturaes, e em outrasa fam-

lidade de cs conseguir sem grande dispcndio; mas

ainda pelo lucro menos contingente que desta in-

dustria pode auferir: e sobretudo pelos adubos

que della se obtem para mais apurado e cHicaz

amanha dos campos.
O

E' isto tão obvio e indubitavel c tantas ve-

zes tem sido dito eescripto,que pareceria inutil re-

petil-o; não o temos porem nós por isso, porque

não vemos considerada e exercida esta industria

pelos nesses agricultores, como_ seria para desejar

e a prosperidade da nossa agricultura reclama.

Não é vaidade, que felizmente nos não cega,

nem os conhecimentos especiaes do assumpto, que

temos consciencia de não possuir, que nos acon-

selha a entreter os leitores com as considerações

que vamos expôr, tão proprias do programma des-

te jornal.
_ m

' E' o gosto particular que temos pela_ crcaçuo

e melhoramento de todo o gado e espemahnente

da raça cavallar. E dar-nos-hcmcs por_ bem pa-

se as nossas considerações contribuiram para

dãpertar os cuidados, ou antes prover aos meios

de obstar a- declinação que todos notamos e sen-

timos nesta tão estimada, quanto outrora rica

creaçito deste districto.
. _ i

A importancia deste ramo d'mdustria agri-

cola foi desde tempos remotos reconhecrda pelos

doestado e dellcs mereceu a maior so-

citude le islativa.

Alemgdas providencias adoptadas pela Ord.

Aff. no L. V. T. 119 - diversas providencias le-

'slativas ampliar-ão estas disposições no reinado

e D. João 2.“, sendo as mais iiotavcis a pl'Olll-

bição da creação do gado muar e a importação

dos cavallos arabes, para melhoramento da raça

do paiz, e, sc como bem diz um' distincto escri-

ptor, fosse seguido esse sabio alvitre nos seguin-

tes reinados, não seria muito difl'icd aproxrmar a

nossa raça cavallar do type arabe. _

Entretanto o regimento approvado por el-rei

D. Sebastião em 1569 e arcforma que se lhe se-

guio em 1692; e finalmente o regulamento ulti-

me de 1736 - completaram a, legislação que re-

gulou a criação degado cavallar, ate que to¡ dc-

rogada pelas côrtcs 'em março de 1821.

Ainda se não dossipou a impressão dos ve-

xamcs e opprcssõcs que d'aqucllas medidas se se-

¡ guia a agricultura,

E nem outro resultado podiam apresentar se-

melhantes disposições tomadas mais pela neceSsi-

dade de prover asfaltas de cavallos para a guer-

ra do que em beneficio da agricultura, á qual

as faziam mais onerosas os excessos e oppressões

dos caudeis, que ainda não cstiio de todo esque-

cidos es abusos e prepotencias pela maior _pai-te,

por pessoas que delles queriam tirar proveito,pa-

ra angmontar sua influencia o fazenda.

E nem será por meio de regulamentos one-

* roses ue a raça cavallar pode chegar ii perfe-

ctibili e exigida. pelas nestas necessidades, e

facil pelas circumstancias.

Bastaria a boa vontade dos criadores, obser-

vando os preceitos zootcchnicos e o concurso do

governo em promover os meios para se poder

guardar essa obscrvaucia. Mas á falta d'aquclla e

ineücacia deste devemos o estado sempre decres~

cento desta industria que ameaça uma degenera-

ção completada raça cavallar, c estancar uma

preciosa fonte de renda nacional.

A' abolição da legislação de que temos fal-

lado devia seguir-se o abandono desta industria,

porque os criadores, cançados de sopportar os vc-

xam'es e contribuições que ella lhes impunha ou

deixaram do a exercer, ou a ella se deram sem

empenho _de a tornar util a si e ao estado.

Apenas alguns particulares intelligentes e

apaixonados poresta criação e de que teriamos

¡quihonrosa menção, se nos não cscaccasse o

espaco, promoveram o aperfeiçoamento e os co-

nhecimentos indispensaveis para a salvar d'uma

total- ruina. Quanto ao governo só a poucos an-

¡ic-«deu signal de se lembrar de tão importante

chicote.

i "_ Edepois desse acordar estrcmunhado de som-

no @alonga e profundo aos gritos do sr. Rodrigo

deMoraes Soares, desse cidadão bcncmerito, cre-

dor do reconhecimento do paiz, o que tem feito

ogovemo ?o que seria conveniente fazer, espe-

x  

cialmente em relação á. caudelaria da Sociedade

Agricola deste districto ?

Será o assumpto do seguinte artigo.

+-

O governo ouvindo os clamores, que de to-

da a parte se levantaram contra a desigual dis-

tribuição das contribuições, decretou n con-tribui

ção predial, industrial e pessoal, e mandou pro-

ceder a formação das matrizes para por cllas se

repartimm egualmente os tributos.

Pareceo ao governo que por este meio se ob-

teria o dezejado tim, e esta crença foi partilhada

por muito boa gente, que com razão aplaudio cs-

tas medidas.

Porem entre nós, desgraçadameiite, nem sem-

pre as leis tem uma recta e justa. execução dei-

xando por isso de se conseguir o fim que o legis-

lador teve em vista; é isto o que nos parece tera

lugar com a repartição tributario. neste concelho,

avaliando pelo procedimento do escrivão de fa-

zenda, que vamos estygmatizar.

Tretando-se em Eixo de avaliar os rendimen-

tos collectavcis dos predios urbanos, e chegando

ao dc Jozepha Giralda deu-se um caso que mere-

ce especial menção. 0 louvado José Luiz Fer-

reira, querendo vingar-se d'um gracejo que ella

lhe fez, propoz que se lhe avaliasse cm 36600 rs.

o rendimento colectavel da casa em que vive.

Travou-se grave questão entre este e os ou-

tros louvudos , que indignados por se avaliar em

35600 rs. o que, diziâo elles, apenas podia avali-

ar-se em 26400, e não querendo serem responsa-

veis nesta vingança afastaram-se indignados fican-

do o José Luiz, que obrou livremente.

Ora o art. 21.° das instrucções regulamenta-

res de 7 d'agosto de 1860, diz (Quando se moer

tro que o informador louvado procede com dolo

a respeito das informações dos predios, alem

de ser despedido, e ficar responsavel pelos prejui-

zos que causar, sera autuado pelo administrador

do concelho ou bairro, afim de ser processado c

punido conforme as leis.

§ unico. chutar-seha haver dolo, quando o

valor fixado a qualqcer predio depois das ratifica-

ções da junta exccdcrem em mais de metade ao

rendimento que lhe fosse arbitrado em consequen»

cia das informações ou avaliaçõesdc qualquer dos

louvadosm

Em vista do que diz a lei bem claramente se

vô o que se devia fazer, porem não só nada se

fez mas de mais amais sendo o sr. Manoel Fer-

reira avisado da flagrante injustiça do louvado

José Luiz Ferreira, respondeu com admiravel cy-

nismo ao que este fc'. hoje podem os outros fazer

a manth ! !

Este procedimento é de tal ordem que não

precisa commentos.

Sabemos que José Gaspar d'Orta, tendo sido

nomeado louvado, foi depois despedido, e substi-

tuido por Hcliodoro Gomes, sem que tivesse com-

mctido alguma das faltas que marca o art.“ 20°

das citadas instrucções; em vista deste procedi-

mento, contra a lei, e sem causa, crêmos ue a

substituição foi feita para remunerar o fiche-

doro pelos serviços eleitoraes da lucta passada l

U sr. Manoel Ferreira quer considerar Ei-

xo terra de 3.a ordem para a. contribuição indus-

trial e pessoal, devendo considera-la de 61'; por-

quanto o artigo 4.” da Carta de lei de 1860, diz

que a base da classificação das povoações é o nu-

mero dc habitantes, pertencendo á 3.“ pe-

lo menos, o ue não ha em Eixo; mas dc mais a

mais no fim (o artigo diz «Todas as povoações

que não forem cidades ou villas pertencem a 6.“

ordem, qualquer que seja o numero dos seus ha-

bitantes» Deste modo os d'Eixo pagariam o do-

bro do que devem.

O senhor Manoel Ferreira é o galopim elei-

toral mais fanfarrà'o do districtn, e como nas fa-

mosas eleições d'este anno não pode torcer Os e-

leitores de Eixo, não obstante as repetidas visitas

que lhes fez, o offcrecimento do seu utilion pres-

timo e. varias tricas, que clle hobilmente maneja,

quer descarregar sobre eller; toda a sua ira, reser-

vando todas as amabilidadcs para os da Oliveiri-

nha por quem foi muito bem recebido.

O artigo 22.o das instrucções diz «Haverá

uma matriz predial por cada. freguczia em que se-

rão inscriptos todos os predios n'ella situados» Ha

entre Eixo e a Oliveirinha uma grande lavoura

chamada a Mama do Pragas que é possuída pelos

'd'Eixo c sempre considerada como tal até pelo

mesmo escrivão de fazenda; como porem o que se

fez hontem nada importa para 0 que se precisa

hoje fazer, este teima em que os predios da dita

lavoru'a sejam inscriptos na matriz da Oliveiri-

nha; mas contra a sua opiniãio encontra 0 que a

Subscreve-se e vende-se unicamente no escriptorio da administração, rua Direita n.° 24. - Publicações de

.z interesse particular, são pagas-Folha avulso, 40 réis-Annuacios, 20 réis por linha-Correspondencia

não franqueado., não sera' recebida _Artigos mandados a' redacção, sejam ou não publicados, não serão restituidos.

SEXTA-'FEIRA 10 DE AGOSTO DE 1861

razão indica claramentc,aos que não tem os olhos

cerrados pela ma fé.

Como ainda se não procedeu á divisão das

duas freguezias de Eixo e da Oliveirinha, quero

sr. Manoel Ferreira fazel-o, assumindo auctorida-

de que não tem, e convertendo as matrizes em

cofre de graças.

Em vista de tudo isto vejam como, com tal

procedimento do escrivão de fazenda, se hade ob-

ter uma egual destribuiçào das contribuições!

Vejam como á. lei expressa são antepostas as

ruins paixões!

Vejam como a nova lei tributaria em mãos

tão habeis como as do sr. Manoel Ferreira se pres-

ta a vinganças ou remunerações! ! !

Quando vemos a auctoridade proceder con-

tra a lei expressa, não hesitamos um instante em

levantar a nossa voz pedindo providencias; ten-

cionamos fazel-a soar perante os poderes superio-

res se o sr. delegado do thesouro, a quem hoje

nos dirigimos, for surdo ás nessas queixas.

_+-~

Vellar pelos interesses publicos, pela obser-

vancia das leis, pelos cumprimentos dos deveres

que a republica ha contiado aos diversos funccio-

narios, sentinella vigillante contra os abusos, pre-

potencia, corrupção e immoralidadc; é a missão

sagrada da imprensa pcriodica em geral. Como

apostolos desta religião dos principios puros con-

tra o erro e o vicio, não olvidarcmos nunca os

deveres que nos imposcmos, cumprindo-nos vigiar

em especial pics interesses deste districto, por

ser esse o caracter mais pronunciado do nosso

jornal. '

Entramos no assumpto de que agora nos pro-

pomos tractor.

O nosso college da Epoca em um estirado ar-

tigo fallando do sr. administrador do concelho de

Aguada deste districto, diz-nos que o sr. visconde

da Berralha do mesmo concelho se acha em Lis-

boa para sollicítar e obter por uma vindicta a de-

missão deste administrador, pretendendo mostrar

ao mesmo tempo a injustiça. durma tal preterição

em presença das eminentes qualidades daquelle

empregado que o college. enumera no ardente dc-

sejo dc fazer a sua apotheose.

Não sabemos se o sr. visconde se acha em

Lisboa para o fim que se lhe quer attribuir; mas

sabemos que as camaras estão abertas, onde elle

tem um assento come grande do reino, e que é

um cidadão muito respeitavel pelas suas virtudes

cívicas, pertencendo com sua familia ao numero

dos martires da liberdade, que foi implantada na

nossa terra á custa de tanto sangue precioso.

Não sabemos, não queremos mesmo entrar

nas questões particulares que inconvenientcmcn-

te se agitáram la imprensa-com tudo pare-

ce-nos que o col cga andou muito de leve na apre-

ciação dos factos e actos do sr. administrador de

Agueda.

' Para nos não tornar-mos prolixos, renovando

acontecimentos que um grande numero de dias tem

involvido no seu longo manto,faremos notar unica-

mente ao collcga que ainda não vae muito longe que

em varios jornaes da capital ena Epoea, o mesmo

funccionario foi arguido fortec violentamente pe-

los actos da sua vida publica, sendo muitas vezes

provocado a ir aos tribunaes convencer de calum-

niosas as arguiçõcs que se lhe faziam, o que elle

longe d'assim praticar, contentou-se em responder

de soslaio fazendo publicar uns poucos diclogios

assignados por alguns seus administrados que a

qualquer homem não seriaditiicil d'obter mormen-

te áquelle que dispõe d'auctoridade d'administra-

dor do concelho, violentando por esse facto mui-

tas vontades.

Sem mesmo fazermos questão da falta do

testemunho de tantos cavalheiros rcspcitaveis que

ha naquçlle-concelho, é para nos fora de duvida

que qualquer governo que presassc a moralidade

publica, não poderia nunca conservar uma aucto-

ridadc gravemente abucanhada,sem que esta fosse

nos tribunaesjustificar-se dos convicios imputados.

Ficamos põr aqui, contiados que o collega nos

fará a justiça de que ao traçar estas linhas, só fo-

mos guiados pelas siias doutrinas e principios ver-

dadciros.

+

Ahi vao abaixo transeripto na integra o dis-

curso do sr. José Estevão na sessão do dia 8 do

corrente.

Emudeçam esses detractores e calumniado

res 'que por ahi andam desfiguraudo adrede as suas

palavras e propalando aleives sobre as suas inten-

ções. '

Nem uma palavra se encontra em todo odis-

curso de s. cx.“ contra as cxempçõos no recruta-
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mento de terra, e no da marinha lá. pede ao res-

pectivo ministro a portaria de 15 de junho man~

dada a capitania deste porto e acompanhada d'u-

ma relação de 22 marítimos que s. cx.“ esccuzou

illegalmentem note-se que nestes 22 quatro já. es-

tavam tidos como rcfractarios, e tinha sido pedi-

da a sua prisão, segundo a lei, pelo sr. capitão

do porto ao sr. administrador deste concelho.

Esta portaria é tão vergonhosa para o sr. mi-

nistroque nem foi publicada no Diario de Lisboa!!

Talvez caso unico nesta ordem de peças ofiiciucs.

E sabem os pescadores para que o sr. José

Estevão péde esta portaria? E' para com ella na

mão e face a face do sr. ministro lhe mostrar

que foi uma portaria dc favor para, os 22 que fo-

ram apadrinhados, e que deixou d'cscusar outros

que legalmente lhe rcquercram porque não tive-

ram protoctores.

Vejam essa proposta do sr. José Estevão as-

signada por elle c mais 7 senhores deputados dc

povoações marítimas, cujo interesse polos povos

que reprczentam é assas notorio.

A proposta do sr. José Estevão é úlem d'um

grande favor aos lavradores e nes pescadores,

uma grande justiça e equidade.

Nós vimos em letras muito gorda um tro-

cho d'um discurso do sr. José Estevão da sessão

do dia 10 do corrente, e, depois de o transcreve-

rcm, tiram ilações delle que revelam amaior mal-

vadcz d'cnvolta com a mais crassa ignorancia.

Pois nesse periodo ha uma só palavra sobre

exempções? Sera a mesma cousa oxempções e sub-

stituições l

Bem sabem que o não é, mas faz-lhe conta

escrever isto para uns , e para outros manda-se-

lhe dizer por emissarios «que lá continua José Es-

tevão perseguindo os lavradores o pescadores, e

até que guerrêa a reprezentaç'aoda camara muni-

cipal desta cidade»

Quando 0 sr. José Estevão proferiu o seu

monumental discurso nas sessões do dia 9 e 10

do mcz passado, não se descuidaram de mandar

os costumados emissarios aos pescadores, e 'ás fre-

guezias ruraes dizer «que o José Estevão depois

d'ucabar com as freiras, para lhes eonprar os bens,

lá quizera acabar com os padres e com toda a

nossa santa religião», c que asseverara n'um discur-

so que tinha feito «que não vinha. de Lisboa sem

concluir esta obra sacrilega.n

Um plano tenebroso e infernal transparece

além de todas estas invcctivas e calumnias, mas

que é facil de advinhar pelos meios' que se

põem em pratica

Dizer aos pescadores e lavradores que o

sr. José Estevão é o seu perseguidor, e que

promettêra destruir toda a nossa religião, e

escrever o que todos os dias lêmos, é no nosso en-

tender o ultra-cynismo aque o mais pronunciado

descaramento pode chegar.

4 Sejamos francos : isto tudo é a continua~

ção do plano que já. pozeram em pratica no tem-

po das ultimas eleições edias depois, com a differen-

ça que querem mais estas classes armadas do cacete.

Temos a maior repugnancia em fazer do

nosss jornal um diario das côr-tes, mas na pre-

sença do que está acontecendo, não podemos

nem devemos deixar de o fazer principalmente dos

discursos do sr. José Estevão, para que os nos-

sos leitores realiscm o quanto este sr. ó atroz-

mente calumniado.

Publicaremos o discurso do sr. José Estevão

na sessão do dia. 1010go que nos chegue o Diariode

Lisboa. que traga esta sessão; mas já podemos

asseverar a nossos leitores, que não encontra-

rão nem uma palavra contra as exempçõcs, nem

contra os pescadores.

.___.__.

O sr. José Esterã'o:-N0 momento em que

se pede a palavra para um negocio urgente; a ca-

mara espera alguma moção sobre objecto politico,

ou a noticia de algum caso grave a que é neces-

sario acudir com facilidade por parte dos poderes

do estado. Mas n minha moção não tem nenhum

d'estcs caracteres, e comtudo ou roputo-a urgente.

A camara decidiu hontcm, o. a meu vcrcom

inteira justiçi, que o contingente these repartido.

não segundo os recenseamentos apresentados ai ca-

mara, mas segundo a base da população,- e a ca-

mara viu-se obrigada a tomar esta resolução, por-

que os recenseamentos que se apresentavam eram

cheios dc falsidades, e porque a simples inspecção

delles e alguns casos que foram aqui apontados,

de alguns dos quites eu tenho conhecimento extra-

ettieial, prova que estes recenseamentos eram uma.

completa burla (apoiados). Portanto a camara t0<

mou por base da distribuição do contingente, co-

mo era de justiça, a população.



Mas ha alguns disuietos do reino quesüosu- e ser instancia superior, para com

jeitos a um outro recrutamento, que é o recruta:

mento marítimo, e Banestes_ dish'ictos se não to-

mar outra base puma' distribuiçãodo recrutamene*

to, os districtos que sc acham nesta Caso são du-

plícadamente tributados (apoiados a- v

O regular talvez, o de certo o maislogico,

mas menos conveniente,íera esperar que a com-l

miss'fío trouxesse

este fundamento, e pedir á Camara que 0' Bzesse*

reconsiderar. Mas não pareceu isto tão bom: pa-

receu-me melhor, por meio de uma moção, com

esta rubrica. medonhu de trabalho urgente, pre-

venir a commissão para que ella podesse fazer o

seu trabalho debaixo destas vistas, e tendo em at-

tenção _esta circumstancia. '

Faço por-tantos seguinte

PROPOSTA

Proponho que na distribuição do recrutamen-

to segundo a população, se attenda a que as po-

- voaçõcs marítimas'estão su'citas ao recrutamen-

to para a &rondar-::José stevão=aBioar==0r-

tigão = Coelho de Carvalho = Menezes Pitta:

Rwanda de Faria == Pereira de Faria -- Sou--

ea Junior.

(Continuando.) Por esta occasitto a camara

permittir-me-ha que qu emitta opinião sobre este

ramo de publica admnistração; c a minha opini-

?to é que o recenseamento para a armada, com o

que'muito se pede e pouco custa, é 'uma exerce-

cencia administrativa, que nós copiámos, comoes-

tamos propensos acopiar, de nações que teem ur-

madas importantíssimas e que precisam de um

grande recrutamento, e que entre nós é umincom-

modo, uma despeza, uma inquietação, um sobre-

salto e uma inutilidade, porque eu vejo, não com

pasmo, mas com humilhação, que toda anossa ar-

mada. tem mil e tantos marujos, e d'estcs alguns

se não pedem no recrutamento ás povoações ma-

rítimas, por ue os marujos de primeiras segunda

classe não são tirados destes marujos boçacs.

Portanto são tresentos ou quatrocentos que

se pedem. E se a sessão estivesse menos adianta-

da, eu pedia ao sr. ministro que tivesse a honda-

de de me dizer qual tinha sido o producto das su-

as diligencias quanto ao recrutamento marítimo,

e até pedia que nesta exigcncia fossem classifica-

dos os districtos, para. se saber se o recrutamento

tinha sido feito em relação a população de cada

um delles, e para se conhecer o zêlo dos auctori-

dades, (r ue em 'ussumptos de recrutamento o

que se cseja são recrutas, e uma auctoridade que

recrutrar em um districto mesmo mais do que de-

ve recrutar, isso não importa: premeia-se atéone-

gociador deste imposto, o cobrador deste tributo,

o que cobrou mais do que lhe pertencia. O que

se queré que se preencha a cifra.

Mas nós tivemos conhecimento. . .e eu não sei

se delles se deu conhecimento, mas sei que sc da

este facto. Nós tivemos conhecimento hontem de

que ha administradores de terras bem importan-

tes, 'nas cercanias de Lisboa, que tiveram o des-

caro, não me lembra de outra phrase mais depri-

mente, dc dizer :que no seu concelho não havia

mancebos da idade dc 18a 20 annos! l:

O governo soube isto, a camara soube-o, e

soube-o o paiz e não ha paiz nenhum onde haja a

menor idêa de governo que, ao annuncio de um

facto destes, se não levantem todos os poderes

publicos para o castigar severamente, porque nem

é caso de insubordinação, é mais que insubordina-

ção, é uma aifronta á, lei, é um ludibrio para com

o poderes publicos, e o desprezo da auctoridade.

Quem não sente levantar-se todo o pensamento de

honra e pundonor! Quem não vê estremecer os

ministros, não por um grande perigo, mas por se

verem vilipendiudos? l Um puiz ondo isto aconte-

ce sem estremecer, não quero prognosticar qual

será. o seu fim, mas ao menos é necessario dizer

que estamos todos sem nervos.

Eu não sou denuncianto, nem sei quem foi o

administrador do concelho; o que sei e que a. ca-

mara não devia ter noticia deste facto, senão com

a noticia da demissão do empregado que o prati-

COu (apoiados), e de que estava mettido cm pro-

cesso (apoiados).

Mas isto está. chegado a outros assumptos mais

graves, e cu não quero abusar da attenção da. us-

scmblêa para me occuppr dclles. Direi só que cm

quanto a administração publica não for neste paiz

o que devo ser, libertada e separada dos trabalhos

e influencias cleitoraes; em quanto naqucllas ca-

deiras (as do ministerio) por escolha do soberano

ou por effluvios parlamentares se não inaugura-

rem seis homens, dando alforria á. administração

publica e aos cidadãos, para uns tratarem dos us-

sumptos que lhes competem e outros gosarcm do

exercicio da sua liberdade pessoal plena e plenis-

sima; e'm quanto não. houver seis homens que cs-

tcjam dispostos a fazer isto, eu não tenho esperan-

ça de que haja administração publica neta terra.

E eu estou na minha consciencia cos ministros

dentro du consciencia de cada um delles. Não ou-

ço agora a sua voz, nem vejo as suas figuras, nom

os* seus habitos, nem as suas condecoraçõcs, nem

conveniencias politicas; fullo ao senso intimo e sei

que votam comigo. Não sei quem são os adminis-

tradores, masvi em uma folha dois elogiados,

porque tinham pago a divida do recrutamento

(phrase de secretaria).

Elogiam-se aquellcs que tcm a divida do re-

crutamento salduda, ou lhes falta só para. pagar

uma bagatella,'quc tem apenas um balançosito a

saldar; mas para aquellcs que não pagam a dívida,

inem a. reconhecem', c que“cscarnéccram do cre-

dor, não ha uma unica phrase de animadvcrsõo l

(apoiados). ~ v
Quanto ao recrutamento marítimo, o sr. mi-

nistro ha. dc ser o primeiro .n- reconhecer que~lhe

convem, parti estar mais desembarnçudo na ge-

rencia dos negocios, (lesafl'rontar-sc deste appnra-

to dcuttribuiçõcs para entender no recrutamento;

_4 03 qu

eg.- madre
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tão ou não no caso de Nuno's.“
   

conhecer quanto lhe convém what-se "desemliaârp

tas menos- tivsr, menos facilidadêi tem' de perita-.7

E o “sr. neste ponto'icommetteu um

de paccado quando ousouljdiier'Que era umaf.

Não _Íse a "passou
a1 .A . o

 

 

tiva" a “' a até de ubliêar todas aspõtr

tarias de mero favor, que dizem respeito á accu-

sação que lhe faço; equando me for permittidotra-

ze-lu a esta tribunaeanalysar faces face com s.

cx.l o espirito com que foram dictadas. Eu mos-

trarei que o systems representativo morre e aca-

ba, e torneira todo o para, 'terçapa-

ra soErer mais'transformações, nem para ser go-

vernado por similhantes principios; se de uma

vez não nos desenganarmos que o governo do es-

tado não é para proteger añlhados nem serviços

eleitoraes (apoiados); e que cada situação crcada.

car por toda a vida enfeudada a. esses compromis-

sus para nuneamais se, poder-?esperar d'ella actos

de justiça que todos aceitem, e que todos bem di-

gam (apoiados).

A contribuição para o recrutamento mariti-

mo, como está. estabelecida, não pode continuar;

o sr. ministro da. marinha é o primeiro que o sa-

be. Nos mappas do decreto que estabeleceu os

districtos marítimos esqueceu um que é dos mais

marítimos deste reino. O mar bradou contra esse

esquecimento, e creio que os seus gemidos des-

ertaram a. auctoridude publica de que elle estu-

va. ali e banhava uma terra; foi então, creio eu,

que se descobriu Estarreja, e se considerou como

porto marítimo, porque até então não estava no

mappa, não era conhecido! Feito isto, mandaram

para lá. um delegado, porque este recrutamento

marítimo admitte um delegado em cada porto,

delegado que não faz nada nem precisa. de fazer

nada, e que todo o seu trabalhoé inutil; porque

um artigo da lei diz = que cs mancebos que es-

tão nas circumstancias de entrar no recenseamen-

to maritimo, dclarnndo que renunciam á. vida do

_mur, passam logo a ser recenseados para o recru-

tamento de terra; meio excellente para se illudir a.

lei; este jogo está subido.

Ha mancebos que passam da vida do mar

para a vida de terra; ma em dia e hora em que

não podem ser apanhados nem á sorte nem ao

cordel. Quando os procuram no mar estão em

terra, e quando os procuram em terra estão uo

mar! Já vêem pois quo os tacs delegados não ser-

vem de nada, e que o unico meio de remediar cs-

te mal é acabar com o recenseamento marítimo

como está estabelecido; e o sr. ministro da mari-

nha é o primeiro que ha de reconhecer esta ne-

cessidade. ,

O recrutamento deve ser um só para o mar

e para a terra, e depois de feito é que se deve es-

colher das localidades proprias os que devem per-

tencer ao exercito de terra, e os que devem per-

tencer á marinha (apoiados).

Isto é cmittir só á minha opinião, e não du-

vido faze-lo, porque entendo que é este o dever

de todo o homem publico, quando se trata de ques-

tões administrativas, e eu desejo faze-lo sempre

que para isso tenho occasião.

A minha opinião, repito, é que o recrutamen-

to marítimo, organisado como está, deve acabar,

e que por uma só vez e faça o recrutamento de

mar e terra (apoiados).

Agora recommendo á benevolencia e adjusti-

ça da camara as considerações que acabo o fa-

zer,c recommendo á. commissão especial que,quan-

do tratar do fazer a distribuição do recrutamen-

to, attcnda que as localidades marítimas estao su-

jeitas a outro recrutamento, o que é um continuo

vexame e alarme nessas povoações, porque de ca-

da lista de recrutas que se faz, ou para o exerci-

to de terra ou para o exercito dc mar, se levan-

ta um formigueiro do corrupções que não ha jus-

tiça que possa com ellas (apoiados). A gíria 'e a

astucía é tal, que os actos de maior justiça estão

sendo pagos como se fossem eñ'cito da corrupção.

Ha em muitos districtos, em quasi todos, indivi-

duos que não fazem senão espreitar as decisões

das auctoridadcs, e quando elias são dadas no uso

pleno das suas attrrbuíções, e favoraveis aos rc-

querentes, aquelles individuos vão immediatamen-

tp vende-las como favores feitos a ellos (apoiados).

E exacto, e faz-sc isto já tão ás claras, e com

tanto descaramento, que brevemente as casas on-

de estas transacções se fazem terão taboletas que

indiquem onde se fazem estes negocios, assim co-

mo us têem os individuos que dellas se occupam,

porque ao nome do baptismo todos lhe acrescen-

tam o dc=ncgociador _de graças =. São estes os

homens a quem naturalmente todos se chegam,

não sei porque, mas a parte boçal principalmente.

Elle apresenta-se pergunta: «Tem alguma preten-

são em Lisboa ou para o governador civib? «Aqui

estou eu que tenho o governo nas mãos; escrevo

ao meu amigo fulano c sicrano». Isto não se faz

de graça: são por consequencia duas corrupçõcs,

e eu quero que haja as menos possiveis, e que

sejam vigiast pelas auctoridades. Eu quereria

que os trabalhos do recrutamento fossem feitos

por auctoridades isoladas (apoiados), de maneira

que hoje no concelho A se faça o recrutamento e

immediatamente a auctoridadeseja dissolvida para

não haver a quem requerer (almiados). Deve ir

logo o cirurgião, este inspcccion-u, em uma pa-

lavra, devem ir todos os representantes, todos _os

constructorcs precisos para começar e acabar essa

operação no mesmo dia, c depoisjá não haaqucm

requerer, porque os recursos. para o conselho d'es-.

tudo foi !ima invenção infernal (apoiados); foi uma

lembrança filha talvez de instinctos libcraes, o

dar recursos e muitos_ recursos; mas este recurso

para o conselho (Postado é um recurso falso,falsis-

 

çado destas attribuiçõe's de graças, porque quatr-

'Ít '_' heciméntofe vae assigned». pelo sempre'mcu ami-
;lens eu o-.dem%nm:quand°%l

por virtude de compromissos doitoracs, ba _de *ti-v

v_simo,' é um beneücio' só parafch aquelles que_

querem servir, porque o que estes desejam é

,"que baia. vinte eu !trinta instancias. (apoiados).

ç que vao design por alguns meus amigos

a .reprâgiantes de populações marítimas, e não foi

assí '7 por todos, porque della não tiveram co-

.1go,<xsr.f1MenezesPíttá,c por-outros amigos mais no-

vos,*”'ma's nas menos' leaes. É uma quest de jus-
tiça; e peço a urgencia para que a' connnissão ha-

_ ja de resolver com brevidade., , .

Lida! na uma a proposta do sr. Jose' Este-

vão, foi admittida para âer enviada á commíssão

[de guerra.

0 sr. José Estevão : - Eu peço a palavra

para solicitar do sr. ministro; que mande uma por-

taria.

O sr. Jlfiuistro da dIar-inha:- Sim, senhor.

O Orador z - E“de 15 de junho de 1861.

?Precisava de duas, 'uma ja a achei publicada no

Diario do Governo, e a. outra não a encontro.

E' escusado até mandar para. amesa proposta ne-

nhuma neste sentido. -

+

TRABALHOS PÁRLAMEllTllBES

Na sessão de 3 d'agosto continuou a discus-

são na generalidade do projecto dc lci n.° 14 so-

bre a. fixação da força militar.

Depois d'algumas observações do sr. Castro

Ferrer¡ julgou-se a materia discutida, e toi appro-

vado o projecto na generalidade, e entrou na es-

pccialidade.

Entrou em discussão o artigo 1.°

O r. ministro da guerra disse que contava

apresentar ainda. hoje uma proposta para que o

governo seja auctorisado a abrir um credito sup-

plementar para a manutenção das praças dc prct

que forem necessarias para Completar o numero

e 20:000. '

O sr. Castro Fcrreri mandou para a meza

uma proposta no mesmo sentido para 18:000 ho-

mens.

Foi approvado @artigo 1.° A

Tambem o foram os art." 2.° e 3P indo á

commissão de guerra ouvida a da fazenda as pro-

postas dos srs. ministro da guerra cCastro Ferrcri.

Entrou em discussão o parecer pertence (E.)

do n.° 7 sobre as emendas que foram apresenta-

das ao orçamento do ministerio do reino, e depois

d'alguma discussão foi approvado.

Passou-se ao projecto n.° 24, que fixa o con-

tingente de recrutas , que os districtos do conti-

nente do reinoeílhas tem de dar para o exercito.

Por porposta do sr. Bivar foi addiadu a dis-

cussão deste projecto até que _esteja impressa a ta-

bella da distribuição dos recrutas.

Discutiu-se o projecto n.° 42, que approva

o urt.° 11 do decreto de 22 de setembro de 1859,

segundo cujas disposições foi organisada a sccrc-

teria. d'estado dos negocios da guerra, na parte

em que prescreve se abono aos amanuenses da

mesma secretaria d”estado sem accesso um quarto

do respectivo ordenado, aos que tiverem lOannos

do bom eeñ'ectivo scrviço,c metade 'depois de 20.

Depois d'alguma discussão pró c contra foi

approvado o projecto.

.Passou-se no projecto n.° 49, revogándo o

art. 7.° da carta de lei de 4 de julho dc 1859 pa-

_ra o governo poder dispender com o alistamento

por contracto o capital que existe em ser prove-

niente das remissões, pelo modo que julgar mais

conveniente, e elevar para este tim o preço das

substituições, segundo as circunstancias o exigi-

rem, dando depois o governo conta :ts Côrtes do

uso que fizer desta auctorisação.

O sr. Cyrillo Machado sustentou e mandou

para a mesa uma proposta de adiamento ao art.”

1.°, e uma substituição ao art.° 2.”

Foram admittidas.

A requerimento do sr. Faria Guimarães jul-

gou-se discutido o projecto na generalidade, efoi

approvado. *

Começou a discussão do adiamento do art.°

1.° proposto pelo sr. Cyrillo Machado; o qual acl-

diamento o sr. Pôças Falcão sustentou, e o sr.

Castro Ferreri, como relator da commissão, com-

bateu, íicundo o resto da discussão para a sessão

nocturna. do mesmo dia na qual, depois d'algu-

ma discussão, foi approvado o adiamento. .

Na discussão do art. 2.° o sr. Cyrillo Macha-

do retirou a substituição, que_a elle tinha apre-

sentado.

Foi admittida, e depois dlulgumus conside-

rações d'alguns srs. deputados foi approvado o ar-

tigo 2.”, que passou a. ser o 1.° do projecto.

O art. 3.°, depois d'ulgumas observações do

sr. José Estevão foi approvado.

O art. 4.° foi approvado.

Passou-sc a discrição do projecto de lei n.°

53, que auctorisa o governo a. satisfazer os soldos

pertencentes aos oüciacs dos cxtinctos batalhõcs

nacionacs do Porto já, reformados, c aos que ul-

teriormcnte o foram, segundo o preceito da curta

de lei de 14 d'agosto de 1860.

O sr. Bivar, attendcndo a que esta lei abran-

ge outros batulhões nacionucs, pedia. que se eli-

mínuss'e a palavra Porto. _

Foi approvado o art. com esta alteração, e

em seguida. o foram tambem os outros artigos do

projecto.

+-

CDNSELHO DE'DISTRICTO

Sessão de 10 ingesta.“

Vogaes: -'- Gomes - :Serpa _ .Magalhães

e Pereira.

Orçamento da camara municipal diEstarrcja

-- para 1861_1862.

.Devolvido :t camara para. prestar esclareci-

Portauto'rmandoapara a' mesa a minha pro- '

8.

mentos ácaros das obras publicas para que appli-

ca à., verba de 3:21653612 rs., sem declarar que

ob;gs_sojam, 'nem porque deixou de elfeituar as
votadas no orçamento j sado, e para as quaes
tambem applica parte ;Zanella somma.

Posturas da carma municipal de Estarreja

feitas em vercações de 26 de junho e 3 de julho

- approved“ sem levar alterações.

t çamentos das camaras dlAnadía, e Olivei-

ra do Bairro,' e supplem'entarcs da Feira e Vagos

- upprovados. '

Posturas da camara d'Anndla, estatuindo al-

gumas alterações nas posturas goi-aos do concelho,

de 6 de julho do anno passado - approvadas.

Postura da camara da Mealhada, feita a re~

querimento dos proprietarios de vinhas, regulari-

do o modo e tempo de proceder os Vindimas no

interesse da agricultura deste ramo d”industria-- '
approvadu. -

Recurso de Joaquim Antão d'Olivciru c ou-

tro do concelho d'Estarrcju, contra a deliberação

da camara municipal do mesmo concelho, pela

qual lhes foi mandada demulir uma presa que ii-

zeram para rega, em um caminho publico, cm

prejuizo da. viação, ~ denegudo o provimento,

salvo o direito de recurso as vias ordinarius.

Requerimento da condcça d'Anadia, recor-

rcndo de um despacho da cum-ara do mesmo con-

celho, que lhe denegou a entrega por aquella pe-

dida, de umas sentenças de destrinsa archivadas

no cartorio da comuna-não tomou conhecimen-

topor não pertencer ao conselho.

Requerimento dc Augusto Pinto Tavares,

que pretende scr aferidor do concelho d'Auudiu, e

sejulga aggravado pelo despacho proferido pela

camara no requerimento em que elle pediu o di-

to logar.-A' camara. para res ondcr.

Approvou o nforumento dh um terreno bul-
dio, sito no valle de Pcnelles, feito pela camara

muuicipalda Feira a Bento Thomaz Corrêa dc

Sat. '

Não tomou conhecimento do recurso do dr.
Manoel Marques Pires c outros d'Ovnr, contra a

illegal formação do tribunal de policia corrcccio-

nal da camara du mesma villa, feito pela ca-

mara c conselho municipal cm 1860, por estar

prejudicado pela nova eleição a que os corpos

eleitoracs precederam, dos membros do dito tri-

bunal para o anne corrente.

Egualmcntc não tomou conhecimento de

uma representação dos vereadores que foram da

camara d'Ovar em 1851 a 1852, para a legali-

saçà'o de dcspcza que fizeram sem provio orça-

mento, ou a maior das quantias orçadns, por

cxteuiporunca.

Approvou consultivamcntc - os orçamen-

tos das confrarias do Santíssimo Sacramento do
Sôza, -- das Almas da Palhoça, - da Senhora

do Rozario de S. João da. Madeira, - do Sau-

tissimo de Paços de Brundõo, _ do Santíssimo

de Pardilhó, - da Senhora do Rozurio d'Amn-

ca, - das Almas de Fcrmclit, - doSuntissimo do

Paramos, _ do Nossa Senhora do Rozai'io d'Oiã,

^-do Santíssimo Sacramento da mesmo, fregue-

zia,_ dc Nossa Senhora do Rozario do Veiros,

- c dc Nossa Senhora do Rozurio da Carregosa;
com varias alterações c provimentos em alguns

dos ditos orçamentos. '

_ Approvou consudtivmncntc a deliberação da
junta de parochia de Bcduido, concelho d“Estar-
reja, pela qual collcctou as confrarias em diver-

sas quantias para as despczns parochiaes inclui-
das no orçamento da junta para o presente anne

economico.

PARTE OFFICIAL

MINISTERIO DA FAZENDA

Instrucções que fazem parte do decreto da data.

dc hoje, para execução da carta dele¡ de 4 dc

abril ultimo, publicada no Diario de Lisboa

dc 2 do corrente nicz, relativas á remissão

e vcnda dos fóros, censos e pensões, c á ven-

da dos pcrdios rusticos c urbanos, pertencen-
tes aos Convenios dc rcligiozas e mais corpo-

rações a que a. mesma lei se refere.

(Continuação do n.° 12)

Art. 15. Os titulos que se derem pelas arre-
matuções e rcmissões de que sc tructa, serão pas-

sados pela mesma fôrma c com as mesmas forma-
lidades dos que se passam pelas vendas e remis-
sões dos fóros pertencentes á fazenda nacional,
mas não ficam obrigados ao pagamento de 1 por
cento de sêllo que estes títulos pagam, na confor-

  

'midadc do artigo 31° da lei de 9 dc maio dc 1,857,
devendo porém satisfazer a despeza. authorisada

pelo § unico do mesmo artigo.

Art. 10'. Não havendo avenda

dos districtos titulos dc divida fund

rindo os rcmidorcs e arrematantes pagar em di-
nheiro, serão a isso ndmittidos, rcccbendo-se-lhcs

ã importancia dos titulos pelo preço do merca-

o.

nas cupitucs

nda, ou prefe-

§ unico. As importancius que sc receberem

do producto das rcmissões o vendas,'tunto cm di-

nheiro como em titulos, serão incluidas cm tabel-

las cspcciacs, que os delegados do thesouro reinc-

ter-?io todos Os quinze dias :i junta do credito pu-

blico acompanhadas dos respectivos desenvolvi-

mentos, quc claramente mostrem a sua proveni-

encia e as corporações o. que pertencem, a tim do

que, pela rcicridajunm se possa proceder al com-
pra. dos titulos dc divida fundada, que as impor-
tancias em dinheiro produzirem, c se siga em tu-

do o mais o que n'estas instrucçõcs é ordenado.

Art. 17. As cedencias quo houver na. parte
da importancia dos titulos, que os arrcnmtantcs e
reniidOi'Cs cntrcgarcm de mais, pertencem :is cor.

poraçõcs a favor de quem tem dc scr averbudos os
mesmos titulos.

Art. 18. Na venda dos foros, censos e pen-

socs, c na venda dos predíos rusticos c urbanos,  
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assim como na applicaçíio do seu producto em di-

nheiro, 'averbamento e entrega dos titulos de. di-

vida fundada ás "corporações a que pertencerem,

se observado, na parte que lhes fôr applicavel, to-

das as providencias que por estas instrucções ficam

estabelecidas para arcmissão dos foros, censos e

pensões, e destino do seu producto. .

'Art 19. As avaliações a que tiver de proce-

der-se para execução do que r estas instrucçôes

é determinado, serão' regulaigii, em tudo que lhes

fôr applieavel, pelas que fazem parte do decreto

de 31 de maio de 1838.

Art. 20. Todas as providencias estabeleci-

das por estas instrucçõcs sito -applicaveis aos dis-

trictos das ilhas dos Açores e Madeira, excc to

na parte que diz respeito a serem feitas no t c-

souro publico as remissões e arremataçõcs, cujo

valor fôr de 5005000 reis ou d'ahi para cima,

porque serão tambem eñ'ectuadas nos respectivos

districtos, como se pratica com a remissão e ven-

da dos fóros c bens nacionaes; salvo porém aos

emphyteutas o poderem requerere ultimar as re~

missões pelo thesouro.

Art.. 21. A importancia do preço das remis-

sões c arrematações arrecadadas, tanto nos cofres

centraes das repartições de fazenda dos districtos,

como nos da junta do credito publico, escriptu-

rar-se-ba em conta especial de depositos com a

epigraphe de-operaçdo por lei dc 4 de abril de

1861-que será creditado. pelo producto das re-

missões, vendas e subrogaçõcs, e debitado. pela en-

trega dos titulos de divida fundada as corpora-

ções a que pertencerem, empregando-se tambem

' . a conta de-compra de titulos de divida fundada

..a ,.-
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por lei dc 4 de abril de 1861-. t

Art. 22. Pela direcção geral dos proprios na-

cionaes se mandará. publicar., no Diario da Lis-

boa todos os quinze dias, uma nota das importan-

cias que tiverem produzido as remissõcs e arre-

matações de que se tracta, classificadas por dis-

_trictos, em que se designem as especies cm que

se receberam, sua proveniencia, e corporações a

que pertencem, publicando-se no fim de cada se-

mestre, pela junta do credito publico, uma conta

geral do que se receber, .do que produzir em

titulu de divida fundada a parte em dinheiro, e

.da ap licação quc'sc lhe der.

' . t. 23. Os delegados dc thcsouro, para que

'possa levar-se a elfeito o que dispõe o artigo an-

tecedente, deverão remettcr á direcção geral dos

,proprios nacionaes, no principio de cada semana,

uma. nota igual e de que tracta o artigo antece-

dentcrde todos os pagamentos realisados na sema-

,na antecedente, ou declaração de_ não se ter ef-

,fectuado pagamento aliam, c bem assim cópia das

7_ v _ _ que acompan arem os titulos de divida

fundada, quando ' os rcmcttcrcm para a junta do

credito publico. v ' v

_: _ Art. 24.- A junta do credito publico dará, as

ordens' 'que tiver por convenientes para a devida

ienecuiçlov'd'estas instrueçõcs na parte que lhe to-

car; ' '

i?“ "raçno'se julho de 1861.-Antonio José

.dfÁtn'la. _ c

_ Smorsr DA mars OFFICIAL no Dmuo ou

” ' LISBOA N.° 168 DE 30 DE' JULHO.

' MINISTERIO Dos NEGOCIOS DA FAZENDA.

Decreto determinando que na pauta das al-

. fandegas se insira o seguinte dizem-Grannnaticas

de musica' em portuguez, impressas em paiz es-

trangeiro or seus authores residentes em Portu-

'gal,"um kilogramma 100 rs. v

' MINISTERIO DA MARINHA E U ¡ERAM/m.

Portaria mandando que lique isento do servi-

ço da armada um marítimo natural de Vianna do

Castello, recenseado no 2.° districto do departa-

mento do centro. .

Outra determinando que fique isenta do

mesmo serviço um marítimo natural d'Ovar.

,. Outra mandando eliminar da matricula ma-

i'ilima a. Francisco Cestay, residente em S. João

da Fóz, por ser subdito hespanhol.

umsrumo DAS OBRAS PUBLICAS, COMMERCIO E

A INDUSTRIA.

'.','rortai'ias mandandolouvar os presidentes e

maiâ membros das camaras muuicipacs da Luzã c

Elvas pelo zelo c boa !vontade que têem desen-

volvi o na. execução do decreto que determina o

psp dospezos do novo systcma legal.

- Portsiias_ mandando proceder a construcção

_r-,gtgprcitcda dos lanços da estrada de Man-

e* a Fóz Dão comprehendidbs entre os Fiães

.' e o Carregal, no comprimento dc 4:541,60 me-

tres, de entre Canas de Senhorim e os Fiñcs no

@namo de 6:96? metros, sendoa base para

'a licitação d'cstc dc 13:800ã000 rs. e para a dia-

' quellode 816008000 rs.

e Annuncios de que no dia 9 de setembro

proximo futuro, sc hão-de receber propostas em

carta-fechada, no governo civil de Vizeu para a

- ”comutação das ,obras mencionadas nas portarias,

que já ñcsmipdicadass

music' nos NEGOCIOS ESTRANGEIROS

 

  

 

_Nati do? ter 'falecido em 'Purin a subdita

portugu José de Oliveira Presado Cam-

pos/,i ,dow _ ?de 38 annos, casado, natural de

' Cascaes: J '

 

NDENCIÃS

'- " -_ «til i 'vi-"'(rsnricctanss.)

 

à -.- ~ › “Sr. redactor.

-* "Mede 27 dejulho de 1861. '

programma do seu jornal, que

J do titulo elle se não limitarzi a advogar

“cute os interesses do districto do Avei-

I i : '-.zr atingimento da inacçño, em que

!nos conservamos, c occupnr as colum-

'4 todas asvezes que algum proveito para

Medium-esse para opublico, julgar-

' ' resultar.

  

  

   

    

, I

Examinar; o procedimento das auctoridades

locacs, velar pelo cumprimento dos seus deveres,

lembrar-lh'es mesmo,'quando alguma os ignorar

ou delles sc deixar esquecer, eis o que nos pro-

pomos fazer, sem nos apartarmos comtudo nesta

analyse da moderação e commedimento, que a boa

educação nos prescreve, e o publico, para quem

escrevemos, de nós exig . -

Acre e severo seremos nós contra o arbi-

trio, illegalidade e abusos; jamais pactuarcmos

com o crime, ou pouparemos a corrupção, mas,

embora tenhamos de fulminar grandes immorali-

dades, jamais deixaremos a delicadeza e serieda-

de propria do escriptor publico, e digna da im-

prensa periodiea. Eis onosso programma.

Seremos franco e leal na accusação, sincero

e verdadeiro no louvor: despido d7odios mesqui-

uhos, isento dllnimisades individuaes, seremos

imparcial nas nossas apreciações,justo e generoso

para com aquelles, contra quem porventura te-

nhamos dc escrever.

Difñcil é por certo o nosso proposito, atten-

deudo ao estado actual desta malfadada terra, vi-

ctima nos ultimos tempos da intriga e do capri-

cho; com as idêas porém, que nos dominam, jd-

mais nos atl'astaremos do programma do Districto

de Aveiro, ou abusarcmos do direito, ali concedi-

do, puguaremos pelos interesses da nossa terra,

felicidade e bem-estar dos nossos cidadãos.

Franco, como promettemos ser, queremos de-

finir bem a nossa posição com relação ao estado

actual de Cantanhede.

Sufiicientemente sabido é lá fóra que a co-

marca de Cantanhede, ha. bem pouco ainda uma das

mais socegadas c pacificas', se' acha hoje trans-

formada em thcatro da mais rcnhida lucta en-

tre dois partidos ou facções politicas, ambas

poderosas e fortes pelo numero e meios de

que cada uma dispõe.

Sério. e mui séria tem sido a lucta, pois

que, se por um lado militam a razão e a

justiça representadas ou _sustentadas por uma

grande ñioria dos* habitantes da villa, c pela

quasi unanimidade das povoações e freguezias

ruracs; pelo outro lado está a força bruta da

auctoridade, quecínbora lucte contra a opinião

publica, embora lucte contra as pessoas princi-

aes e influentes da comarca, comtudo apoia-

da ou pelo menos cousentida pela indifferença

o cynismo daquelles que governam, e ue são os

primeiros a dar-lho o exemplo do cspotismo

e da arbitrariedade, muita força tem ainda,

quando, substituindo á lei o codigo das suas

convenieucias, faz administração da justiça um

negocio a favor das suas opiniões, servindo-lhe

o poder de fonte percnne, donde se secam a bel-

prazer castigos e vmganças para os mumgos,

galardões c premios para os aifciçoados.

Tomando um caracter politico esta des-

intclligencia intestina, que no princípio só teve

por origem pequenas míserias, cada uma das

,nas facções, em que se acha dividida esta

Comarca, julga representar aqui as idõas de

um grande partido ou pareialidade politica das

muitas, em que desgraçadamente está. hoje d'i-

vidido o paiz'inteiro.

Apoiado. pela auctoridade, ou para faller

com exactidão, formulada quasi só pelas au-

etoridades, empregados publicos . e seus depen-

dentes tomou o pomposo nome de _Historia

- uma da'quelhis facções.,

Em contra-posição a esta, c formando a

grande facção popular, poderosa pelo numero,

pela respeitahilidadc das pessoas, que a. com-

põem, forte pela eoherencia dos seus principios,

convicções das suas idêas, e consciencia da sua

justiça, representa a - Regeneração - a outra

parcialidade. -

za e não nos desmentiremos), não deixamos com-

tudo dc contar alguns amigos entre os que mi-

litam debaixo das bandeiras do inimigo, e a

muitos mesmo, com cuja amisade nos não hon-

ramos, fazemos justiça de suppôr convictos das

idêas, .que defendem, respeitando-os por con-

sequencia, embora puguemos n'um campo op-

pôsto. Outros'poróm ha, em cujo procedimento

nos não podemos conformar, c contra quem não

temos clamado ha muito, por estar r convicto,

e já descnganado pela experiencia que, em quan-

to tivermos a frente da governação publica os

homens, que desgraçadamente nos vão gover-

nando (ou desgovernando ?) ha mais de um

anno, nada temos a esperar das nessas recla-

mações, e ficaremos eterna e inutihnente cla-

mando no (Zeze-rio. _

Impetrar justiça 'e moralidade, de quem só

de nome conheco tacs palavras é uma temeri-

dadc, é provocar mais algum despotismo, bruta-

lidade ou vingança. _ '

A convicção pois de nada conseguirmos 'por

em quanto nos tem deixado presenccar em silen-

cio muitaillegalidade e muito abuso da parte dos

que representam aqui a justiça e a lei.

Pedimos venia para assim faller, mas é

que realmente não conhecemos outros, termos

para designar muitos actos de diti'crentcs au-

etoridades des-ta localidade. Desejamos não olfen~

der susceptibilidades, e jaimais descercmos aper-

sonalidades, ou invadimuws a vida _privada de

alguem, porem os actos publicos dc qualquer au-

ctorirlade julgamo-nos no direito de os commen-

tar, ou mesmo censurar, quando'o mereçam, as-

sim como não seremos o ultimo a exaltal-os,

quando d'isso sejam dignos.

E dura a missão, que nos propomos ; tc-

rumos :is vozes d'increpar amigos, c amigos dc-

eididos, pois que muitos contamos entre os que

compõem a historia, mas, quando temos a optar

entre o bem publico, c um sentimento particular,

individualidade, e marchamos direito no fita, que

o dever nos aponta.- '

Dadas estas explicações, que julgamos es-

senciaes, e vamos concluir por hoje, promet-

tendo dar a conhecer em breve as razões,

que acabaram d'esgotar-nos a paciencia, pozc-

ram termo á nossa indecisão, e nos resolve-_l

ram a. elevar finalmente até á. imprensa o grito l

de mil victiinas sacrificados pela brutalidade dos

que nos governam por vingança e cm castigo de

se não sujeitarem ao jugo de ferro, com qu.

pertendem governar-nos: elevar até a impren--

sa um brado d'indignação e horror contra es-

ses homens, que faltos de dignidade e consi-

deração propria, despidos de força moral, unica

em que um governo constitucional devo astear-

se, fazem gala da sua immoralidade e eyuis-

mo, conservando-'se no poder contra a opinião

publica, por todos os meios pronunciada.

Apresentar ao publico a interessante, mas

negra historia dos representantes aqui dessa gen-

te modem e podias, que hoje dirige a nau do es-'

tado, e que parece disposta a só largar o man-

do, quando de lá for sacudjda ou enxotada á. for-

ça; eis o fim do

De V.

A...
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NOÍICIARIO

Expediente. - Toda a correspondencia

relativa a administração deste jornal deve vir di-

rigida ao administrador João Mendes Esteves; po-

rem toda a que disser 'respeito á, redacção, in-

cluindo a remessa de escriptos de qualquer na

turcsa para serem publicados, deve ser unica-

mente dirigida - A' Redacção do Díatrz'cto de

Aveiro.

Tornamos a pedir aos nesses corresponden-

tes,..e aquelles, que, não o sendo, nos cnviain as

suas correspondencias, que Sejam o mais resumi-

dos possivolattcndendo ao pequeno espaço de que

_podemos dispor. Notem que um jornal não pode

ser só correspondencias, e que ao passo que es-

tos, na maioria, quasi só são lidas, na localidade

em que são escriptas; hn. mil outros assumptos que

não podem ser preteridos.

Sobretudo poupcm-nos, por amor dc Deus,

a personalidades e ainvectivas descorteZes. Sc al-

guem julga que isso ó indispcnsavcl para despeito'

a imprensa, nós suppomos que isso _só contribuc

para a desbq-agar. São modos dc ver as cousas.

Salinas-Continua a colheita do sal nas

salinas da nossa ria. Os marnotos queixam-sc, po-

rem, que as nevoas destas ultimas madrugadas

tem arrefecido muito aagua, de forma que as 're-

duras tem sido pequenas.

Calota-O calorquc por outras partes tem

sido violento, por aqui não excedeu ainda esta

estação a 25 graus de Reaumur c isto, só em

um dia da semana passada. Ha muita gente que

ama as grandes calmas, e que se lamenta dc as

niío haver em Aveiro. Pois bem; nos congratula-

mo-nos por não vermos victimas dollas, e sentiria-

mos que as houvesse entre nós.

São gostos! '

Escassos.-Qu'eix_am-se alguusmoradorcs

do bairro dos pescadores de haver alli deposito

de escassos, que exhalam um fetido iusupporta-

vel.

Sc o respeito pelas attribuiçõcs do sr. delega-

do de saude, ou a mesquinhez dos seus proven-

  

I

etc. i

 

-tos lh'o pcrmittc, pedimos ao sr. administrador do

concelho que os mande remover. .

Solemnldade religiosa.-Angeja tem

sempre costumado festejar a sua padroeira com a

invocação de Nossa Senhora das Neves, que a egre-

Filiado nesta ultima (promcttcmos_ franque- ja. vencra no dia E) diagosto.

Os mordomos e festeiros que servem nesta

irmandade no presente nuno destinaram quoa sua

festa fosse celebrada no domingo 11 do corrente,

a ñm de a tornar mais pomposo, e dar-lhe mais

grandeza' tornando aquelle culto dc maior vene-

ração e esplendor.

A vespera foi cheia de divertimentos princi-

piando por um grande numero de pessoas a ca-

vnllo vestidas dos dois sexos c de costumes dif-

ferentes a que vulgarmente chamam iucamizadus,

percorrendo as principaes ruas.

Na frente da igreja estava uma linda illumi-

nação ornada de alguns emblemas e cheia de mui-

tos lumes que faziam realçar' a pintura tendo no

centro a imagem da sua Padroeira.

Durante a. noite tocou a banda de muzica

do sr. Marcella que sc achava collocada em fren-

te do largo da antiga casada camara que hoje é

propriedade da junta de paroehia, daquella fregue-

zia, tocando sempre nos intervallos do fogo d'ar-

tiiicio e do ar, que ali ardia; este divertimento

durou até perto das 2 horas dd manhã, sem que

houvesse um pequeno rumor, apezar de muitos

centenares dc pessoas que ali concerrcram, tanto

da freguezia como d'outras partes. Í

A igreja foi ornada na forma do costume,

c todo o acto religioso correu com muita'dccen-

cia em todo o cercmonial.

A muzica tambem tocou na missa dcscmpc:

nhando com satisfação publica o que lhe era de-

vido. '

Subio ao pulpito o sr. padre Antonio Nogueira

S. do Moura, filho noviço da oratoria, que ouvi-

mos pela primeira vez, e que muito agradou ao

-auditorio, rceitando um lindo discurso historia),-

não faltando como orador sagrado ao seu dever,

falando do evangelho do dia.

Damos portanto_ao novo íilho do pulpito os

parabens pela nova carreira que ineetou para glo-

ria sua e da religião que professamos.

Saliio dc tarde a procissão percorrendo as ruas

entre o interesse geral e uma *consideração in- principaes levando muitos irmãos d'opas, e os cs-

dividnal, não hesitainos, dcspimo-nos da nossa tandnrtcs, guiõca das mais confrarias. chuia nl

procissão a policia do concelho, fardada c cm for-

ça de .50 praças.

Recolhida que foi principiou o arraial.

,lblsuncções acailelnlcas.-As facul-

dades de theologia e mathematica na Universidad.-

do Coimbra, votaram em congregações do mw.

proximo passado os seguintes premios e distinc-

çõcs aos nlumnos abaixo mencionados.

FACULDADE DE MA'I'HEMATICA.

1.° anna_

Distinctos-Alti'edo Soares Franco, natural

de Lisboa, Marianne Augusto Machado dc Faria

e Maria, natural da ilha (le S. Miguel, José Pi-

res Barboza Junior, natural de Darquc, districto

dc Vianna do Castello, Guilherme Augusto Vas-

concellos de Abreu, natural de Coimbra.

' 2.° anno

1.° partido-_Antonio d'Avellar Severino,

natural da ilha do Fayal.

2.° partido_Augusto Luciano Simões de

Carvalho, natural do Porto.

3." partido- José Joaquim Pereira Falcão,

natural de Miranda do Corvo,districto do Coimbra:

Premio-Simão _Coelho Ferreira, natural

d'Uusanto, districto de Vizeu.

1 .° accessít- Fernando de Magalhães de Me-

nezes, natural dc Freixode Baixo, districto do

Porto.

2. accessit _Pedro Victor

ra Junior, natural de Lisboa.

3.“ accessit - João Candido de Moraes, na-

tural d'Angra do Heroísmo.

4." cwcessít-Eduardo Xavier Martins da

Cruz, natural-do Porto.

_ Accessit-Henrique de Macedo Pereira Cou-
tinho, natural de Verridc, distrieto de Coimbra,

_ Distantes-_Antonio Augusto da Silva Gui-

marães, natural do Porto, Antonio Vicente Fer-

reira de Montalvão, natural de OutciroSecco,dis~

tricto de Villa Real.

4.° anna

›1.“ premio-Jeronymo Rodrigues Ramos,

natural de Riba de Ancora, districto de Vianna

do Castello.

2.“ premio-_Manoel Paulino d'Oliveira, na-
tural de Bragança.

Distínctos _Francisco Fclix Agnello Gozo,
natural d'Estremoz, distrieto d”Evora.

Alfredo Praça de Vasconcellos Pereira diAl-
mcida, natural do Porto.

Õ.° anna

1.° arrcssit-D. José de Saldanha Oliveira

c Souza natural de Lisboa.

2.” acressít- Candido Celestino Xavier Cor-

deiro, natural de Torres Novas, districto dc San-

tarcm.

da Costa Sequei-

FACULDADE DE THEOLOGIA.

1.° anna.

Premio - Gaudcncio José Pereira, filho dc

José Almeida Pereira, natural de S. Christovão,

districto dc Vizeu.

1.° ¡Russia-Joaquim Ferraz de

filho d'outro, natural de Coimbra.

2.° Acecssit-Luiz Maria da Silva Ramos,

filho d'Antonic Maria Guilherme da Silva Ramos,

natiu'al de Braga.

3.° Accessít-Fraucisco Dias Ferreira, filho

de José Dias Ferreira, natural de Chans de Pom-

bciro, districto de Coimbra.

Dividindo-Antonio Lopes da Cruz, filho de

José Lopes da Cruz, natural de Coimbra

' 2.° anna

1.° Premio-_Manoel Joaquim Teixeira, fi-

lho de Feliciano João Teixeira, natural da ilha

da Madeira.

2.o Premio-João de Mattos Cordeiro, filho

.de Manoel de Mattos Cordeiro, natural d'Abran-

tes, districto de Santarem.

1.° Accessít-José Joaquim Richoso, filho

d'outro, natural de Portalegre.

2.° Accessít -José Ferreira Garcia Diniz, ii-

lho de José Antonio Garcia Ferreira, natural do

Lagares, districto de Coimbra.

3.° anna

1.° Accessit-Thomaz Gomes d'Almcida, ii-

lho de Manoel Gomes dlAlmeida, natural de Cas-

tellõcs de Cambra, distrieto d'Aveiro.

2.° Accessit--Antonio Alves Mendes da Sil-

va Ribeiro, filho de Joaquim Alves Ribeiro, natu-

ral de Penacova, districto de Coimbra.

4.° como

1.° Premio-José Antonio de Santa Anna

Correa, filho de José Antonio de Santa Anna, ua-

tural de Tavira, districto de Faro.

2.° P-remío_ José da Silva Mattos, filho de

Francisco José da Silva Mattos, natural do Rio

de Janeiro. '

Dístt'm'fos - Antonio José Rodrigues Soares,

filho de José Soares Rodrigues, natural da Ribei-

ra dc Fragoas, districto d'Aveiro.

José Maria Dias Ferreira, filho d'outro,ua-

tural de Quinta. d'Azenhu, districto de Coimbra.

Manoel Pires Marques, filho doJoaé Braz

Pires Marques, natural de Medeliin, districto de

Castello Branco.

José Alves de Moura, filho de Manoel Alves

de Moura, natural de S. Thiago de Caccm, dis-

tricto de Lisboa..

Carvalho,

a

U.° anna.

Premio _Augusto Neves dos Santos Carnei-

ro, filho de Domingos dos Santos Carneiro, na-

tural da Varzea dc- Goes, distrieto de Coimbra.

Arceuàit-João Augusto da Rocha; Freitas,

filho de Luiz Rocha dc Carvalho, natural de Co-

imbra.

Tllnllel.-No tuunel, que para o caminho

*de ferro sc está fazendo na Serra do Pilar, tra-

balha-sc dia e'noite, havendo para isso dous gran-

des turnos de trabalhadores , 'um para trabalhar

de dia e outro de noite. '

Já tem do lado oriental 30 metros de per-

furação.



Qne fortuna! Ao ca'mbista P'ere's de

» Lisboa tornou a snhir o premio grande da ultima

loteria (1220006000), e' além deste ainda outros

importantes. -

Parece incrível como ha tanto tempo e tan-

tas loterias tenhão sahido em bilhetes vendidos por

este homem feliz. Antes de pouco ninguem ven-

dará. bilhetes senão elle.

'Rcctlllcaçãm - No tim do accordâo da

relação dos Açores, que pronunciou o juiz de

direito da comarca de Villa-Franca do Campo,

o sr. -dr. Caetano José Monteiro, inserto em

o n.° 7 deste jornal, onde se lê z 303 doCod.

Pen. :t deve lêr-se = 303 do Cod. Pen. - Gu-

ma.. - Fui' presente, Botelho

Era bem calculado! Saiu ha tcmp0s de

Lisboa diz a Revolução de Setembro em companhia

da sua familia (mãe e irmã) unl rapaz de vinte e

tantos annos, a tim de se tratar no campo de uma

afecção pulmonar, que dizia soñ'rer, havia dois

mczcs. r

Esta familia relacionou-se com as principaes

pessoas _da terra que foi habitar; os seus dcsgostos

motivados pela doença do rapaz conquistaram-lhe

as maiores sy'mpathias.

A doença foi progrcdindo, o infeliz mal P0',

dia andar pela rua, magro e cadavcrico, mostra.-

va que a sua vida estava por pouco. _

Não sabemos. se algmn facultativo o visltava,

o que é certo é que o doente não se descuidava

no uso de muitos remedios, e a familia velava 1n-

cossantemente pela applicaçâo dellcs. _

O infeliz foi sempre a peior, deixou de san'

de casa, não se levantou da cama por alguns dias

e a iinal os prantos atiiictivos das duas senhoras

annunciavam o termo fatal daquella existencia.

0 enterro não se fez, com grave espanto dc

toda a. gente do sitio; passados dias a familia reti-

rou-sc, e houve muitas pessoas que viram o defun-

cto, ainda por seu pé na companhia da sua mãe

e irmã.

A pessoa que nos deu estas informações, dis-

se-nos qucifôra chamado um facultativo para pas-

sar a, competente certidão de obito. O morto _es-

tava envolvido nium lençol, porque assim fora a

ultima vontade daquelle martyr, o facultativo po-

rém, em quanto as senhoras voltaram costas, foi

apalpar o cadaver, e viu que o lençol estava en-

volvendo uma armação dc madeira com chumbo.

A certidão não se passou, e a boa familia retirou-

se da terra, porque não tinha alli mais nada a fa-

zer. .

Parece que o rapaz tinha a vida segura cru

alguns contos dcróis, e que tratava de riscar le-

galmente do livro dos vivos o seu nome, sem com

tudo riscar a pessoa. -

Os herdeiros recebiam a quantia do seguro,

e o morto ia passa-r vida folgada em companhia

das pessoas que lhe eram mais caras'

Como o crime nãochegou a cffcctuar-se não

podemos publicar os nomes c outras circomstan-

cias deste drama, que nos foram connnunicadas.

w

CORREIO

LISBOA 14 DE AGOSTO.

(Do nosso correspondente.)

 

Nem as notícias chegados pelo ultimo cor-

reio, nem os despachos telegraphicos publicados

nos jornaes d'hoje tem or-caracter de uma impor-

tancia immediata. Que a. atmosphcra pulitica cs-

tá muita carregada, é fora dc duvida ; mas se a

tempestade rebentará, ou sc as nuvens condensa-

das sc irão desvanecendo pouco a pouco, eis o

que_ainda é mysterio, c o será por algum tempo.

Que esta paz, de que está gosando a Europa

não é segura, e que pode ser alterada d'um mo-

mento para outro, todos acreditam, e rcceiam,

Entretanto, cumpre confessar que a linguagem

das folhas estrangeiras ó calculada tambem sc-

gundo as suas opiniões politicas; e, por isso,

o que a umas parece um caso grave, outras

o consideram como um acontecimento sem gran-

de alcance ou significação.

Na segunda feira. pela manhã. o governo re-_

cebcu parte telegraphia de que havia disturbios

em Setubal, dizendo-se que estes eram causados

pela introducção das novas medidas de peso. Mas

não era assim. Averiguado o caso soube-sc que

as desordens tinham sido promovidas pelos mar-

roteiros, que assim se chamam os opcrarios que

trabalham nas marinhas. Ellcs sabendo que os pro-

prietarios das marinhas estavam \na resolução de

lhes _diminuir os saiaiios,aniotiiiamm-se, e vieram

até Setubal, onde foram vingar-se nas inoñ'ensi-

vas pessoas dos açougueiros_ c tendciros, a quem

maltractaram, roubaram o que poderam, acaban-

do esta gloriosa campanha por arremeçar ao Sa-

do alguns pesos do novo padrão. Nesse mesmo

dia partiu de Lisboa o governador civil, acom-

panhado de uma força de 60 infantes do n.° 7 e

60 cavallos do n.° 2. As noticia-s recebidas hon-

tem dão em perfeito socego pquella cidade, sem

que fosse necessario empregar a força armada.

Parece que os amotinados já, rcgressaram para as

murinhas,e que n auctoridade administrativa e'ju-

dicial tractam de ínquirir quem foram os cabeças

dc motim para serem devidamente auctoados e

pocessados. Bom sera que um dia nesta terra se

tracte de dar um exemplo severo nestes pertur-

badores da ordem publica;

Nesse mesmo dia çomcçou no camarados (lc-

putados a discussão sobre a compra do cami-

nho dc ferro do Sul. Parece-me que 'esta quest-“io

não foi posta por parte do governo nos devidos

termos, ucm que a opposiçào a cntcndcssc bc-m.

U contracto estava feito c a compra rcalisn-

da; a questão reduziaxsc, pois, ao governo pedir

Inn bill de indemnitlau'lc, porque depois dc feita, A

a compra do caminho a camara não podia regei-

gabinete, nias'sim um acto da entidade' _goverÂ '

no portuguez. i ~

Eu entendo que o governo fez bem em com-

prar. Parece-me que foi um acto economico e po-

litico; quanto á. maneira porque o apresentou, re-

firo-me ao que digo acima. Entretanto cumpre

confessar que pela maneira porque' o governo e

a camara intenderam a questão, ella' foi proticien-

temente tractada, tanto pelos que defendiam ce-

mo pelos que impugnavam o parecer da. commis-

do. Na sessão do hontem foi approvado o pro-

jecto na sua generalidade, c o artigo 1.° com o

seu paragrapho unico. A discussão continua ain-

hoje, e espera-se que ficará concluída. Se aca-

bar a horas em ue lhe possa dar o resulta-

do da votação, dar- h”o-ci. A votação de hontem

foi nominal, tanto a respeito da 1.“ parte do ar-

tigo como da 2.“ Em ambas tov'e o governo 40

votos de maioria. A'cerca da maneira de propor

este artigo á. votação apprescntou o sr. José Es-

tevão algumasconsiderações, que foram muito ap-

poiadas, assim como cxpoz o seu voto. O illustre

deputado approvou a compra, mas negou ao go-

verno a relevação que pedia. "

Falls-se na nomeação do sr. José Borges Pa-

checo Pereira para governador civil de Beja, e

no sr. Jeronimo Barbosa Lima para governador

civil de Bragança. \

Recebeu-sc hontem parte tclegraphica de ter

arribado a Vigo com avaria na maquina o paque-

te ingch da. carreira dc Southampton, onde vinha

o marquez de Bella enviadd extraordinario do rei

V'ctor Manuel, junto do nosso soberano.

Diz-se que é o dia_ 24deste mez o designa-

do para a abertura da exposiçãd industrial no

Porto. A data é muito memoravcl na nossa his-

toria contemporanea.

Corre tambem que o futuro esposo da sr.l

infante D. Antonia, bem como o sr. infante D,

Luíz se dirigirão ao Porto para aih' se encontra-

rem com o sr. l). Pedro V c assistirem á expo-

sição. _ r p

Sabcrá, que S. M. el-rel o sr. D. Pedro V

acaba de partir para Mafra. acompanhado pelo

monteiro-mor, ajudante, e mais alguns aulicos

para se distrair por dois 011 tres dias dos cuida-

dos inherentes ao oñicio de reinar, embrenhando-

se em todos os folgares de uma corrida venato-

ria na tapada. Em breves dias volverá á. corte.

Parece que sempre sc verifica. no dia 7 de

setembro a celebração do consorcio da. nossa in-

fanta com o principe de Hohenzollcrn, pois os au-

gustos noivos teem de assistir no mcado de outubro

á coroação do rei da Prossia em Kamisberg.

Registro-lhe aqui um facto engraçado que a

parte de polícia refere lacomcumente, como tem

por uso. _ _

Um espingardciro folgaz'ão que por meio ll-

tro do divino licor é capaz de ir aos confins do

oriente, sahia no domingo á noute de um templo

de Bacho, onde acabava de consagrar ao deus

pagão, e trazia cm sua companhiaum acolyto que

lhe ajudam a celebrar o sacrihcio. Chegado á rua

Nova da Palma, onde o bom do homem concer-

ta coronhas e gatilhos, viu dois conjuges discu-

tindo no meio da rua os negocios do lar. Euca-

rou a parte fragil daqucll'e belle par, e taes en-

cantos lhe viu, que animado pelo vinho, não pou-

de conter-se, e zás ! _estampa-lhe um OSCulO na

face nivea. O conserto agradecido por aquella pro-

va de sympathia para com sua esposa, manifes-

ta-lhe o seu reconhecimento.. . . com uma furiosa

bengalada. O espingardeiro, como ora natural,

desfez-sc em agradecimentos, mas gritou tanto,

que acudiu a. policia, o oñ'ereceu-lhes para conclui-

rcm as suas explosões de delicados:: uma excel-

lente sala no calabouço do Carmo !

Falleceu o primeiro official do, thesouro

publico, o sr. Augusto Simões Margíochi, fi-

lho do tinudo conselheiro Francisco Simões Mar-

giochi. Era um empregado activo e intelligen-

te, de cujos conhecimentos mais de uma vez

se utilisuram os ministros para se auxiliarem

em importantes trabalhos de contabilidade em

que foi eminente; e possuia muitas virtude

cívicas, e moraes que o tornam Sinceramen-

te chorado. Tinha 48 annos do idade e 27

de serviço. Todos lastimam a sua morte.

› Pelo ministerio 'da marinha se faz um avi-

so a- todos Os individuos que, tendo tido pra-

ça de pret no exercito e obtido baixa por

concluiuo tempo de serviço, querendo, podem

continuar a servir por cinco annos no bata-

lhão de Macau. Não podem levar mulher com-

sigo, nem exceder a 40 annos, e ser-lhes-ha

abonada uma. gratificação de 105000 rs. antes

da, partida, começando logo a vencer pret pela

fôrma seguinte :

 

Primeiro sargento, por dia 230

Segundo dito. . “ r 210

Furriel . . » 130

Anspeçada . . n 110

Soldado . . 1) 100

Cornetciro . n 120

Soldados artifices nos dias em que traba-

lharem vencem além do prct, mais 120 rs.;

e cada uma das outras praças vence diaria-

mente, além (lo pret, 65 rs. para pão e far-

domento. Aquelles a quem convier podem apre-

senta-se até ao tim deste mcz ao ,chefe do es-

tado maior du marinha no quartel de Alcan-

tara em Lishoa, e nas províncias no quartel

da respectiva divisão militar.

' Temos em Lisbon,' chegada ha dois dias,

uma companhia italiana de canto, declamaeâo,

gymnastica e dança, que vac dar algumas re-

citas no thcatro do Gymnasio, das quaes a pri-

meira se cli'ectua na proxima quinta-feira. Esta

interessante. companhia é composta de vinte e

cinco artistas dos quacs vinte e dois n'ão cx-

cedem :i idade de dezoito annos, havendo entre

tal-a, porque ja não ora acto privativo do actual ellos alguns de li, 8, 10 e 11 annos. São todos

'elegantes', rostos risonhos, e ademanes engraço: ' PORTO. R850¡ Port. Patuaea mestre J. F. dos Santos,8

dos: Vão 'dar danças de grande espectaculo, em

cuja especialidade me dizem, são eminentes.

Desde- já -lhe asseguro que de quanto vir -

lhe darei parte. . . .

Na cor-veta. Eatephania vae o sr. Collasso,

que foi nomeado nosso con'sul em Tanger, e

é portador dos presentes que S. M. otferccel

ao imperador de Man-oco. '

Continuou a discussão sobre o caminho de

ferro de Lisboa. Votou-se o artigo com um adi-

tamento proposto pelo sr. José Estevão. A' ho-

ra a. que escrevemos, 4 e 3 quartos da tarde,

está-se discutindo ainda o artigo 3.°, sob o

qual tem a pdlavra. pedida varios deputados.

E

EXTERIOR

Parece que a, visita do rei da. Prussio. ao

acampamento de Chalons, que já. se fixava, para.

8 ou 10 d'outubro se utiigura de novo duvidosa,

visto que as ultimas noticias telegraphicas de Pa.-

riz e Bruxellas dizem que aquelle soberano não irá

a Chalons, mas que sempre haverá. uma entrevis-

ta. entre os dois soberanos (o da Prussia e o da

França) - accrescentando-se que se verificará

a 6 de outubro em Strasbourg.

Estando o caso nestes termos duvidosos, ap-

parcceu uma circular do ministro da justiça aos

prelados da França a. proposito do proximo anui-

vcrsario do imperador, aqual pela sua feição po-

litica,preoccupa a. attenção dos ditferentes orgãos

da imprensa europêa. ~

Eis-aqui as palavras do ministro :

«S.m. oimperador não sómente engrandece

a França, mas igualmente mantem com firmeza

as suas gloriosas tradicções; Novos tratados

abrem entrada, nas extremidades do oriente, á

cívilisação do Evangelho; as esquadras do impe-

rio protegem os christàos da Syria, e ainda ha

pouco n'um acto solemne, o santo padre agrade-

ceu ao nosso exercito o apoio e se anca que

lhe garante. Restam ainda sem du a graves

dificuldades para vencer; mas a sua. solução deve

ser o resultado d'uma politica paciente, leal, e

commedida, e cabe mais á. Providencia, da qual

não se pode adiantar o exito. n

' Esto documento é mais uma declaração de

que &Fx-anca não deixa Roma. Para ella não ha

questão de poder temporal. Este _poder é o seu

exercito.

Na dieta. de Pcsth foi approvada por una-

nimidade a mensagem de Mr. Deake refutan-

do o rescripto imperial, e declarando que as

negociações ticam interrompidas c os trabalhos

da dieta sus uses até que seja reconhecida a

constituição ungara.

A Italia de Turin do dia 6 diz que são

melhores as noticias de Napoles. As subscrip-

ções para. o emprestimo nacional augmentam

consideravelmente - tanto em Napoles 'como nas

demais partes. Prevê-se que a subscripção se

reduzida. de 60 a 70 por cento. '

Levantou-se um violento motim no colle-

gio de S. Miguel; o director ameaçado de mor-

te foi felicitado pela gendarmaria. Instaurar-se-ha

sobre o facto processo judial.

Participam de Constantinopla em data de

 

7,-Ali-Pacha foi nomeado grão-vizir, e Fuad_

Pacha ministro dos negocios estrangeiros.

E

COMMÉRCIO

Mercado &niveis-o, em 15 de

V agosto de 1861.

 

Trigo novo. . . . . . . . por alqueire . . . . . . . 680

Dito velho . . . . . . . . › . . . . . . . 700

Milho da terra . . . . . n . . . . . . . 320

Dito no norte . . . . . › 9110 a 310

Feijão branco . . . . . . n i . . . . . . 400

Dito larangeiro . . » . . . . . . . 420

Dito amarcllo n . . . . . .. 300

Dito encarnado . . . . n . . . . . . . 260

Dito frade branco . . s . . . . . . . 240

Cevada . . . . . . . . . . › . . . . . . . 36_

Batata . . . . . . . . . . . » . . . . . . . 180

Azeite . . . . . , . . . . . almude . . . . . . . 4500

Sal . . . . . . . . . . . . . . moio derazas . . . . . . . 31300

  

MOVIMENTO DA

. BARRA

Aveiro u de agosto.

SAHIDAS.

PORTO, Hiate port. 'Maris Lopes, cap. A. da Cruz, 10

essoas de tripolação, pedra de cal.

C NHA, Hiate port. Dez de outubro cap. J. J. da Sil-

va, 8 pessoas de tripulação', 1 passageiro, sal.

PORTO, Hiate port. .' Segredo cap. A. N. Ramizote,

7 essoas de tripulação, sal.

POV A DE VARZIM, Hiate port. Novo Atrevido, cap.

M. Marques, 7 pessoas de tripulação, sal.

LISBOA, Hiate port. Neptuno cap. J. Domingues, 7 pes-

sons de tripulação, 9 assagciros, madeira.

PORTO, Cahique port. erola do Vouga, mestre M. Vi-

cente, 7 pessoas de tripulação, sal.

LISBOA, Batch-a port. Tentativa, mestre T. do. Rezen-

de, 6 pessoas de tripulação, madeira.

PORTO, Rasca port. Correio d'Aveíro, mestre J. Simões'

9 cascas de tripulação sal.

POR O, Hiate port.. Lialdade, cap. A. Bernardo, 7 pes-

soas de tripulação, sal.

PORTO, Hiate port. Dois Irmãos, cap. M. A. G. Netto,

6 essoas de tripulação, sal. .

POR O, Hiate port. Feliz Destino cap. J. (ls Rocha, 6

pessoas dc tripulaçao, sal.

EM 14

PORTO, Hiate port. Gavinho cap. J. Luiz Gaviuho, 6

pessoas de tripulação, pedra de cal.

VILLA DE CONDE, Hiatc port. Nova União, cap. J.

F. Mano, 6 pessoas de tripulação, sal.

PORTO, IlIíute port. Razoulo 1.°, 8 pessoas de tripula-

çao, su .

LISBOA, Hiatc port. Naptuno Feliz, cap. J. P. C. José,

7 sous de tripulação, madeira.

LISB A, Hiate port. Cruz 3.0 cap. A. F. Jozc, 7 pessoas

de tripulação, madeira.

  

PORTO, Rasca port. Moreira, mestre L. Henriques, 9

 

-res de trigo, e foi avaliado polos louvados em rs.

    

  

pessoas de tripulação, sal.

ENTRADAS EM 13.

cascas de tri ulação, lastro. .

A DE CO DE, Hiate port. Felismino, cup. A. L.

Laranja, 7 pessoas de tripulação lastro.

. , EM 14

PORTO, Hinte port. Fenix, cap. J. Nunes, 7 pessoas do

tri Mação, lastro.

POR'l , iate port. Hermínio cap. J. da C. Biuin,9

pessoas de tripulação lastro.

__~__

ANNUNCIOS

Pelo cartorio do escrivão Nogueira, no inventa-

' rio a que se procede por fal'lccimento de l).

Maria Ernestina de Castro Thcmudo, desta cida-

de, e por deliberação do conselho de familia, se

hão de arrematar para pagamento dc dívidas no

dia 25 do corrente mez de agosto ás 10 horas da '

manhã no tribunal judicial desta cidade, perante

o doutor juiz de direito da comarca, os seguintes

bens: : O dominio directo de uma azcnha nos

Moitinhos, limite d'llhavo, que parte do norte com

Francisco Antonio Santo o Novo, - do sul com

herdeiros de João Antonio Sant'Anna , do lugar

da Preza, e com o mesmo Francisco Antonio Sun-

to, ambos dillhavo, - e do nascente com a estra-

da que vae para o Barreiro e Gandra, paga do

foro Manuel Saraiva, da villa d'llhavo, 10 alquei-

XT

605000. - O dominio directo de umas casas so-

bradadas, sitas na rua do Arco, desta cidade, que

partem do nascente com casas de José Calafate,

e do poente com casas de João Ruço, epaga Gui-

lhermina Girarda, desta cidade, de foro 1600 rs.

c foi avaliada em 325000 rs. - 0 dominio dire-

cto de uma propriedade de casas caido com suas

pcrtenças no lugar de Verdemilho, cantina do

norte com o caminho e servidão dos aidos, -do

sul com os herdeiros de Domingos Carrancho _

do nascente com Joaquim João da. Reza, - e do

poente com a estrada pública, e paga Manuel

Velho, e mulher, de Verdemilho, o foro do duas

gallinhas e 25500 cm dinheiro, que foi avaliado

cm 585000 rs. - O dominio directo de uma ter-

ra luvradia no Arieiro da ngm d'Aradn, que pos-

sue Joâo Simões Maio, e mulher, d'Arada, parte

do norte com terra do mesmo João Simões Maio,

do sul com Maria Ferreira Borrulhu, d'Aruda,

do nascente com a viclla que vae para a Caldei-

ra, e do poente com D. Clara Roballa, mulher de

Joaquim de Sequeira Moreira, desta cidade, e pa-

ga o dito João Simões Maio, e mulher, o foro de

4 alqueires de milho, e foi avaliado cm 2435000

rs.: .- e por isso toda a pessoa que quizer lan-

çar nos ditos bens, o venha fazer no dia, hora e

local acima designados.

 

    

ela direcção das obras publicas da dis-

P tricto d'Aveiro se faz publico, que no

dia 1.° de setembro prox1mo pelas 10 ho- '

ras da manhã, no edilicio da secretaria

da mesma direcção,se hade proceder á ar-

rematação de «mil metros» cuhicos de

pedra britada para as obras do caes desta -

cidade. 'l'odos os exclarecimentos _e con-

dicções relativas a este contraclo serão

patentes no acto da arremataçño.

Aveiro 14 d'agosto de 1861.

silver-lo A. Perelra da sllva,

Engenheiro director.

ande-se um hole novo, de 50 pal-

mos.de quilha, armado em palha-

hole com lodo 0 velame e maçame.

Nesta redacção se dão os escla-

recimentos necessarios.

VINHO llA BAlllllAllA lili SUPERIOR

QIALIDADE.

a _ainda 9 pipas para vender na

adega do di'. Fernando Alfonso

d'A. Coutinho, em 'Sepins - '-

E' _lão hom como o melhor da co-

lheita ultima: não tem confeições, e~

está 'na horra.

OMPANHIA

ALLIANÇA.
o depozllo desla companhia em

casa de Bento .l. d'Amorim, na Pra'-

ça, ha series dos novos -pczos para'

vender, vendendoi-se egnalmenle e re-

lalho.

RESPONSAVEL-Manocl CMM-z'an da Silvei-

'ra Pímmztel.

     

Typographla do nlstrlcto d'Avell-o,


