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NUNIEIHI 100

AVElRO

Mandou-se proceder d construcçiio da. estra-

da de Aveiro a Ílhavo, porém impoz-sc a condi-

çilo de serem as obras auxiliadas pelas respe

etivas mullicipalidudcs.

Não negamos que os municípios tenham

obrigação de auxiliarcm, e até de procede-

rem, por conta propria, :i reparação e mesmo

a eonstrucção de algumas obras em que particu-

larmente interessam os povos dos seus con-

celhos. Limitamos todavia o numero d'essas

obras, principalmente daquellas que devem ser

exclusivamente construídas pelos municípios, por

que entendemos que poucas são as que podem

dizer-se fóra da esphcra do interesse geral, e

que todas mais ou menos directamente inte-

ressam a todo o paiz.

A eommunicaçz'ío entre dois concelhos está,

indabitavelmeute neste ultimo caso. Não é o

que se chama caminho vicinal, porque com-

prehcnde maior numero de interesses. Não

deve dizer tambem de mero proveito-local,

porque não pode julgar-se que por elle tansi-

tem só os visinhos des dois concelhos. E' uma

estrada tão pública como outra qualquer, que

na proporção das snas vantagens, interessa igual-

mente a. todo o paiz.

Porque ha de exigir-se que concorram

para a sua construcçao, em especial, os po-

vos dos dois concelhos? Não se exige que

para o estabelecimento d'uma est ~ada entre

duas cidades, ou entre dois districtos, concor-

ram especialmente os_ habitantes d'essas duas

cidades ou di<trictos, embora muitas vezes para

ellos d'ahi derive um interesse mais directo do

que para dois concelhos vísinhos, a quem se

facilita a boa communieaçño entre si.

Julga-se, com ras'ão, que o interesse das

boas communicações é de todo o paiz. Se o

thesouro publico beneficia hoje uma localida-

de fazendo-lhe uma. estrada de que ella par-

ticularmente interessa, amanhã faz igual be-

neficio noutra que d'ahi us'nfrue identico in-

teresse: no fun de contas é todo o paiz quem

paga, e todo o paiz quem lucra. Devia ap-

plicar-se o mesmo princípio as chamadas estra-

das coneelhías.

' Parece admissível e perfeitamente racio~

nal que os povos ou os seus municípios sc pres-

tem a coadjuvar o thcsouro n'aqucllas obras de

que lhe resulta mais iiulncdinta vantagem. A

organisnçilo municipal como ella se acha entre

nós não permítte, porem, nem que se tornem

obrigatorios esses auxílios, nem que delles se

abuse, exaggerando-os.

Todos os nossos municípios são em geral

pobrissimos. Estao onerados por uma serie de

despezas obrigatorias que lhes absorvem a maior

parte da. sua magrissima receita. _Não podem

occorrcr ás obras mais necessarias dentro das

povoações, porque lhes escasseiam os recursos.

Menos podem ainda auxiliar a construcção das

estradas concelhias, se o thesouro lhc impozcr

esse auxilio como condição obrigatoria para o

abrimento d'ellas, arbitrando isso em uma de-

terminada proporção.

Ordinariamente as camaras recorrem, nes-

tes apuros, a exigencia do serviço pessoal. Re-

provamos este imposto como o mais desigual,

eo mais absurdo. No. entretanto, é o uni-

co expediente que muitas camaras são obri-

gadas a adaptar para poderem' occorrer ;ts

despezas dc melhoramentos, cujo custo excede

a alçada. dos seus recursos ordinarios.

E' o que nos parece que vae acontecer com

a estrada entre Aveiro e Ilhavo. Nenhuma das

municipalidades tem meios sobejos sequer para

escorrer ás despesas proprias, e ou hão de con-

trahir emprestimos, ou sobcarregar os seus con-

celhos cem a imposição de tributos odiosos, para

poderem satisfazer o contígente que lhes exigem.

Uma dellas, a segunda, animada pelos me-

lhores desejos, levada por um zelo louvavel de

ver effectuada uma obra de tanto proveito, pro-

poem-se a fazer todos os esforços, a tentar todos

os meis para apromptar a sua parte. Com

todos esses desejos, com toda a boa vontade

poderá ella conseguil-o sem onerar o seu conce-

lho ? Desejamol-o de todo o coração, mas não

occultamos a nossa pouca fé no exito dos seus

patrioticos intuitos.

A camara d'Aveiro, essa Carste-nos que

se recusa formalmente a dar -0 contigente que

lhe pedem. De que servirá portanto a parte fei-

ta no concelho d'Ilhavo, quando mesmo ella se

realise, se a obra ticar'incompleta, visto que

. (l llSl'lllll'l'll Ill lllllllü
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a maior c mais importante parte della perten-

ce ao concelho d'Aveiro ? Nem nós acon-

selhamos á. camara (lillhavo que se preste a dar

a sua parte sem ter a certeza de que a obra

será. completada, nem approvamos que sem isso

a ella se dê começo. Dizemolo com toda a

franqueza.

Não é certamente nm grande onus para o

estado prescindir do auxilio dos dous munici-

pio.~', e fazer só por ni nina estrada entre ilha-

vo c Aveiro. A importancia desta obra. não

.se limita alem d'ísso aos dous. concelhos. Sc um

dia se fizer a estrada que deve ligar esta cidade

com a Figueira, esta pronpto já o primeiro lan-

ço d'ella. E” por assim dizer o principio d'uma

estrada de incontestavcl interesse publico, que

tarde ou cedo tem de realisar-se.

Porque não ha de pois o governo prescindir

do auxilio das duas camaras e construir por si

só aquelle estrada? Que especialidade haverá.

nella para se impor como condição que as cama-

ras tomem uma parte nas despezas 'P

Repetimol-o: não cousídorarms os trabalhos

de viação publica como de mero interesse para

as localidades onde elles são feitos, e desde

que o thesouro se enem-regue igualmente de

todos desapparece a injustiça. 1)'outr0 ino-

do, impondo sacrilicios ás mnnicipalidadcs para

as levar a efl'eito, é que pode haver desigual-

dade, oque é até provavel que a haja.

A. P.

_--<-----

0 pensamento de reformar a camara dos pa-

res não é novo. Ha muito que entre nós

se reconhece a necessidade de harlnonisar com as

instituições politicas um corpo,ao qual,pela sua or-

ganisaçño defeituosa, faltam evidentemente as

condições mais essenciaes para preencher as im-

portantes fuucções que lhe estão determinadas

no mechanismo da governação publica.

O estado de permanente agitação em que

se acha, o predomínio que n'ella tem as facções

de todas as castas tornam-a inconciliavel com

todos os governos. Duas ou tres situações suc-

cessivas, tem já. cahido diante da sua atitude hos-

til, e contudo ella ahi está ainda gnerreando te-

nazmente os homens que se acham no poder.

Tem-se lembrado diversos alvitres para. mo-

derar o seu dcscommedimento e obstar a que

assuma uma preponderancia que lhe não com-

pete na' politica das situações. A nomeação de

novos pares é, em principio, o meio de com-

pensar as maiorias facciosas. Mas, ou porque se

'tenha abusado deste meio, ou porque os go-

vernos instados por uma necessidade dc momen-

to, nem sempre tenham podido procurar homens

dignos de assumir o paríato, é certo que o

remédio pode ter aproveitado na occasião, mas

tem contribuído muito para aggravar as pos-

simas condicçõcs daquelle corpo do estado.

As repetidas fornadas, nem se quer tem

conseguido regularizar os trabalhos da camara;

no dia seguinte áquelle em que tomam assento

muitos pares novos, tem aceontecido não ser pos-

sível abrir a sessão por falta de numero, se

não se debate uma questão que desafie o interes-

se dos dignos proceresParece que não hu. ali de-

dicação pela causa publica, nem convencimento

da gravidade das funcções que lhes cabem, por

que só o estímulo d'uma questão d'alcance poli-

tico, faz apparecer a animação naquclla casa. Ao

passo que pela natureza da sua instituição,a ca-

mara dos pares deve ser a mais sizuda e des-

prendida de interesses de corrilho, é exactamen-

te ali, que as facções tomam maior incremento

e se tavam em mais rcnhida peleja.,

E* por isso que o pensamento da reforma

tem creado raízes no animo publico, e a neces-

sidade della e hoje a convicção formada dos ho-

mens pensadores de todas as parcialidades. Po-

dem lizongeal-a alguns a quem a sua atitude

presente auxilia nos seus planos, mas nem es-

ses mesmos deixarão de reconhecer particular-

mente que ella é na actualidade incompatível

com a existencia de qualquer governo.

Não se diga que _hoje se proclama a re-

forma da eaiuara dos pares, porque ella não

satisfaz às conveniencias da situação. Não sa-

tisfaz igualmente as de nenhuma outra. Formem

o melhor dos governos, escolham os elementos

mais sympathicos, reunam todas as illustrações

do paiz para formarem uma administração. Pois

bem l Será. historica a situação assim organisa-

da ? Proponderará. nella o elemento regenera-

dor '2 Sahirá do centro conservador ? Sera eccle-

tica? Em nenhum dos casos pode contar com o

deccdido apoio da camara dos pares.

 

A reforma não é, pois, uma necessidade de

momento, é uma conveniencía publica z não

a dieta o interesse diuma pal-cialidade, exige-a o

interesse de todas, c o mesmo que hoje, com a

situação actual, se reconhece, com relação a este

corpo do estado como necessidade instante,

hadc reconhecer-sc igualmente com a situçño que

lhe succcder, qualquer que ella seja.

A. r.

+

Recebemos os Relatorio:: da direcção e ge-

rencia da Companhia União Mercantil apresen-

tados d sessão diassemblôa geral do 15 d'abril

de 1862. Lemol-os com attenção, porque dese-

javamos uma base segura para formar por nós

juizo sobre o estado desta companhia, cujos fins

consideramos do maior alcance economico, e da

qual se' tem aventurado tão encontrados pare-

ceres.

O estado da companhia não é realmente

próspero. Confessao implicitamente a direcção, e

é facil conhecelo das cifras exhibidas por ella.

No nosso paiz falta afé em emprezas commerciaes

diaquellc vulto, e é ra'a a abnegação precisa

,ara fomentar melhoramentos d'utilidade publi-

ca, quando a ellos deixa de andar associado um

proveito particular certo e definido.

A Companhia União Mercantil não tem en-

contrado tomadores para todas as suas acções.

Das dez mil que formam o seu capital, pou-

de apenas passar aproximadamente metade.

Apezar de obter que o governo lhe garantisse

pela carta de lci de 30”(le março de 1361 o

minimo do juro de (i p. e. sobre o capital reali-

sado, e de offereccr aos tomadores a maior faci-

lidade no pagamento das acções, não obteve re-

sultado satisfatorio, nem poude ganhar a confi-

ança publica.

D'aqní é que lhe provém todo o mal. Sem

fundos proprios para montar regularmente o ma-

terial da companhia a Direcção tem sido obri-

gada a recorrera uma seríede operações ruínosas

que tem aggravado o seu estado economico e

anginentando o seu descredito. Uma d'estas foi

na nossa opinião o emprestimo de 450 contos

que lhe garantiu o governo em virtude da lei

dc lO de setembro ultimo.

Além diisso a companhia tem sido infeliz,

havendo passado por uma serie de catastrophes

proprias para aggravar ainda. a sua situação. Se-

gnndo se deprehende do relatorio da gerencia, os

navios empregados, nas carreiras d'Africa, prin-

cipalmente, tem sido victimas de dcsgraçados ac-

eidentes, que tem cnfranqnecido a sua construc-

ção, obrigando-os continuamente a eustosos repa-

ros.

O deticit é grande. Eis-ahi as cifras do re-

latorio:

A receita dos fretes e pas-

sagens na carreira d'Afríea

montou durante o anne i'm-

do em 18 de março . . Rs. 1760465925

Subsídio do governo . . n 51:9585334

 

2280055259

31 1:4335914

8324285655

Despesa........ n

Perjuízo. . . . . . , . »

A receita da carreira. dos

Açores montou a . . . . . n

Subsídio do governo . . r

46:7575488

11:40013000

» '38215376488

Despeza. . . . . . . . » 57:126;3586

1:0305902Lucro......... ›

A receita na carreira do

do Algarve montou a . . n 21:4195907

Subsídio do governo . . n 92600§000

› 31:0195907

Despeza. . . . . . . . › 21:8136675

99068232Lucro......... r

 

Lucro nos depositos do

carvão.. . . . . . . . . r_ 9:93Õ;§691

Despesa proveniente de

juros, garantias de lettras,

descontos, diñ'erenças de

cambiw, commissõcs, e des-

 

  

Preços: (sem estampllha) _

Anne, 3.5000 réís- Semestre, 11500 réis -
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\pczas. . . . . . . . . . n hihi-314334237

Receitaafavor. . . . . n 32714554¡

n 46:?)9959'JI3

Conta de Seguros a favor n 132015595?)

Ii'carripüuluçño :

Activo :

Lucro na carreira dns Açores r 1:03053902

Dito dito do Algarve r

Dito nos dep. de carrão . . n

Dita. na conta de seguros. . n

9206523:!

9:9::355139 l

“3101555955

n 33:1885780

Passivo:

Perjuizo na carreira d'Afri-

ea. . . . . . . 83:4285655

Despez. dejnros 4625995896

Perjuizo total . . . . . . .

D'aqui se vê que a companhia é corroidu

por dois cancros, que ambos tem a sua origem na

falta de emissão das acções: o primeiro é a uni

qualidade dos seus vasos, que não comporta car-

reiras taes como a d'Africa, da qual resulta o

maior perjuízo: o segundo é a falta de fundos

que a obriga a transacções de pura perda para

occorrer ás suas despezus correntes.

Este estado é grave. Um delicit annual de

96 contos não pesa. sd sobreo presente., onçra o

futuro. Mais algum tempo. e a companhia será

irremediavelmente perdida, e perdidos os interes-

ses qne ella era especialmente destinada a ali-

mentor. E, preciso aeudir-lhe sem demora. Co-

mo? °

Eis ahi a defiiculdade. Nós eoniiamos pouco

na intervenção ~do estado em emprezmi connner-

ciaes. A experiencia tem demonstrado que ella.

já. mais consegue o que é impossivel ao instincto

do lucro e á actividade particular. Não a.

admittimos senão como auxiliar, mas isso mes-

mo na proporção devida, porque não é admissi-

vel lançar á. conta do thesouro, alem do subsi-

dio pago e da garantia promettids, os pre-

juizos ou as infelicidades da companhia. Isso

lllllgllom deveria que-FBI'.

A commissão que examinou o relatorio lem-

bra para compensar o delicít da carreira d'A-

frica dous alvítres:

1.” anginentar o preço dos fretes e passagem;

2.” pedir ao thesouro o augmento do subsidio.

Cremos que deste modo apenas serão illu-

didas as difñculdades com que a companhia ln-

ta. O grande meio de salvação, consiste uní-

camente, no nosso parecer, em diligenciar a emis-

são das acções. Deste modo ficaria habilitado.

com os fundos precisos para comprar mais um

ou dois vapores de conveniente lotação, desfa-

zendo-sc diontros cujos concertos successívos a

estão arruinando, e regularísaria o serviço das

carreiras, da irregularidade (lo qual deriva

hoje parte do seu descredito. Poderia ao mesmo

tempo fazer face às suas despezas, sem recorrer

ás transacções oneror-as que este 'anno lhe leva-

ram aproximadamente cincoenta contos de reis,

e que só por si most'am o estado precario da

empreza.

Mas como conseguir essa emissão ? Não sa-

bemos. O credito não se angaria com racioci-

ní0s, nem depende da logica. O governo fez já

tudo o que podia em benelicío delle, garantin-

do o minimo juro de 7 p. e. Pode de certo ele-

var um pouco mais o subsidio, posto que não

nos rendamos completamente aos calculos feitos

pola commíssào. Mas nã'o pode fazer nada mais,

e isso meSmo só nos parece que o deva fazer

quando o futuro da companhia se ache assegu-

rado.

Lamentamos sinceramente o estado da Com-

panhia União Mercantil, e que não haja uma

duzia de capitalistas que, ou por interesse es-

pecial na conservação da empreza, ou por con-

sideração para com os serviços que ella presta

ao commercio, façam o sacrificío dialguns contos

de reis para lhe insnflar a vida de que carece.

Parece incrivel que os não haja, nem entre

nós nem em nenhuma das praças quo a Com-

panhia era destinada a pôr em communicação.

Não sabemos que máo fado persegue no

nosso paiz todas as emprcms de incontestavel

utilidade, por que d'ordinario todas tem esta. de-

ploravel sorte. A. P.



' tão mais costumadas a receber os naufragos co-

*
E' um serviço humanitario que se presta a

Em seguida publicamos dois disc-ursos pro- “dos 03 n““tmã'W em °_“l° _numero 9mm““ 03nunciados pelo sr. Jesé Estevão, o primeiro _na Pescad01'e“› Cla-“se que, 39.13 dm'- a Verdade; 11:50¡eggão do dia .1. do Corrente, e o segundo na Conhece do estado SODàO a. ?não (10 _#800 (apoca-
SGSSâu nocturna do dia 7 do 'namo Inez_ dos). No "Tais está COlllPlemlnente abandonada;

e cada um póde morrer :t suavontade sem soc-

corros nem humanos nem religiosos; só lhes t0-

cam as mãos do fisco a tiraremlhes a parte que
elles devem pagar para as despezas do estado em

conformidade da lei.

Quanto aos salva-vidas, devo dar testemu-

nho aos illustres deputados dos Açores, da neces-

sidade d'esse soccorro. Não ha parte nenhuma

aonde os #salva-vidas sejam mais necessarios do

que em S. Miguel e na Terceira; todos sabem

que são portos batidos por um certo vento, a que

chamam ht por ironia cm'pz'nte'iro; é um vento

que, soprando, desfaz os navios. (O sr. Sant'An-

'na e Vasconcellos: - Não esqueça o Fayal.) E

tambem o Fayal; todos aquelles portos são ex-

tremamente coucorridos, são precisos ali os sal-

va-vidas por agora, esperando por outras medi-

das de maior circumstancia.

Tenho concluido.

 

lO sr. José Estevão: ›- Pedi a palavra-para

fazer uma. indicação-ao sr. ministro da mari-

nha, e a ella me limitarei, porque o assumpto de

que se tracta é vastissimo, e sobre elle ha muito

que fazer.

A 'policia das nossas costas demanda medi-

dasnmito serius e muito promptas, e muitas d'es-

sas medidas não são despendiosas ; creio que um

bom manejo dos recursos, que porventura possa

haver para esse tim, póde até certo ponto consti-

tuir alguns generos de serviço de que nós care-

cemos absolutamente, qual é, por exemplo, o ser-

viço policial cm relação aos naufragios, princi-

palmente em uma parte das costas de Por-

tugal.

A camara deve saber que uma grande par-
te das costas dc Portugal é completamente de-

serta nl estação invernosa (apoiados) em que os

naufragios ordinariamente succedem, e que ha lo-

calidades nas quacs as populações mari timas es-

          

   

          

  

    

   

  

 

  

         

  

    

    

   

         

    

   

   

    

O sr. Jose Estevão :- Não sou chamado a

esta questão senão para uma explicação. e essa

quero da-la.

Esta explicação provém da opinião femora-

ria, que enunciei acerca da procedeneia das leis

do sr. Casal Ribeiro -a phrase é sem duvida

um grande e pomposo elogio que nem a todos se

pode fazer. Desde que um cidadão põe o seu no-

me n'uma collecção de' leis com o intuito de feli-

citar o seu paiz, é historico. -

Eu disse que essas leis procedem das leis ii-

nanceiras da Europa, e isto não lhes diminua o

merito; mas em que não posso consentír. mesmo

em bem do illustre deputado, é que se _diga que

essas leis eram as unicas que podiam organisar

as nossas finanças, como tambem sinto que fos-

sem rodeados de tantos encomios, o que de cer-

to foi prejudicial ao nome do seu auctor.

As leis do sr. Casal Ribeiro, que podiam ser

do todos nós, não ha duvida nenhuma que não ti-

zcram senão um bcnelicio ao paiz, foi prover á

igualda'de primordial na distribuição do imposto

(apoiados). Quero dizer, o imposto na sua opera-

ção primordial está lançado com _mais igualda-

dc.

Ha classes que contribuem e outras que não

contribuem, ha receitas principalmente resultan-

tes de luxo em que se não tocava, e hoje rece-

bem-se. ltl' mais perfeito o aparelho financeiro.

Haja tradições em finanças, mas tradições

em administração e não em legislação, porque não

as póde haver; a legislação é movel, ó o reticxo

das circumstancias financeiras e não politicas de

um paiz. -

Devo dizer a verdade.

Nem o systema do sr. Casal Ribeiro, nem o

que actualmente se discute, são um systcma no

rigor da palavra, c eu votei por aquclle como

hei de votar por este.

As ideas de um e de outro são muito anti-

gas e muito conhecidas, não são de ninguem,

nem do sr. Casal Ribeiro, nem do sr. Lobo d'A-

vila. São velhissimas para serem citadas. E'o

principio* da confiança, ou o da auctoridadc. _ _

O sr. Casal Ribeiro soccorreu se ao princ1-

pio da auctoridade em ponto extr:u›rdinario. Ago-

ra soccorre-se ao principio da eonliança_.

A exageração foi tanto alem, que se disse

=dê~se recurso para o conselho d'estado :2, e

isto é uma burla, um engano (apoiados), não é

senão a negação do recurso (apoiadas). _

Votei-o com esta consciencia, porque queria

rebUstccer quanto possivel o poder'ñscal.

Hoje voltâmos ao principio da conlinnça.

Esta doutrina, estes dois principios, são re-

gulares, não ha duvida, mas entre estas duas

idôas extremas ha uma outra cm que confio

mais. Não é a aIu-.toridade local, posto que tem,-

porada nieste projecto, nom a negação de recur-

so, mas a auctoridade central com as qualidades

necessarias, e instruída por meio de representan-

tes zelosos e conhecedores da materia, que viii)

ás localidades rever -e examinar todos os proces-

sos, estabelecendo a repartição da contribuição à

do principio da igualdade. O que ultimamente se

fez como expediente para o Minho, dove sor um

_ principio constante para a administração publica.

Nomciem homens intelligentes, que os ha no the-

souro, e só por esse modo poderemos ter a. igual

distribuição da contribuição, que é em que está.

a difliculdade. Não ha nada mais absurdo, nem

cousa mais deploravel que o dizer-se=a materia l

contribuinte, a materia collectavel é immensa,

são 20 milhões, logo a contribuição sera de mil

e tantos contoszs. Que me importa a mim a im-

portancia da materia collectavcl? Isso é uma

questão de cifras; ha uma questão maior do que

essa, é a de administração, muito principalmen-

te d'aqnella administração miuda. que o sr. Casal

Ribeiro tanto louvou, e que não é simplesmente

uma phrase, que é uma idêa que merece conside-

ração. N'isto é que eu queria tradições, mas os-

tas tradições não se deixam senão com trabalho

iniprobo, continuado e pouco glorioso. Folia-se

mais nas leis do sr. ministro fulano do que se

falla nas nu-didas intimas particulares e inglorias

do sr. administrador fulano; e este é que é o

nosso mal. Provém elle principalmente do vicio

radical do nosso caracter, que é a tintuidndc e a

vangloria, vicio meridional que faz com que nos ¡

não contents-mos dos louvores da nossa conscien-

cia, nem da satisfação intima. como paga do tra-

balho.

Não temos portanto mlministradorcs, pm'qu

mo uma presa do que como gente miseravel, a

quem se devem prestar os serviços a que obri-

gam todos os deveres humanitarios e christãos.

E n'isto ha faltas, tanto mais notaveis quanto se

dão por muitissimas Vezes com estrangeiros esses

actos dc barbaria commettidos contra os senti-

mentos de candura e caridade que distinguem o

nosso puiz. De maneira que os estrangeiros apor-

taodo :ts nessas costas n'cssas circumstancias cx-

traordiuarias, c não tendo communicado com os

povos que estanciam mais para o interior, levam

para os seus paizes a idéa a mais triste e mais

falsa da nossa civilisação.

' Eu tenho de fullar principalmente sobre um

pharol, e o pbarol Ó para a minha localidade,

mas não é um interesse local, prende exaetissi-

mamente com o assumpto de que me occupei.
agora. .

Os navegadores e praticas dizem que os

naufragios são muito mais frequentes, e a estatis-
tica o mostra, no trato de litoral, quo vae desde

o Porto até ao cabo Mondego. Explicam isto,

porgue n'essa parte do nOsso litoral ha uma gran-
dc extensão do areal de tres ou quatro leguas,
que dizem os navegadores facilmente se confun-
de com o mar, limitando para elles a terra des-
de as montanhas, e não_ desde o areal, o que faz
com que se julguem mais longe da terra, quando

estão mais proximos, porque nos seus calculos de
distancia subtrahem essas quatro lcguas de areia
que ellos tomam como mar. Os praticas mesmo
dizem que esta illusão é muito facil.

Tendo pois feito estes calculos de noite com

este erro, e não tendo pharoes,'vão navegando

em uma hypothese falsa, e acham-se com a terra

a muito menor distancia do“ que aquclla a que
'contavam ir.

Portanto a' multiplicação de signacs noctur-

nos n'esta parte do litoral entre o Porto e o Ca-
ho _Mondego é cssencialissinnt; e são justamente

os povos d'ossc trato dc litoral onde se dão mais

exemplos de uniu acolhimento para com os nau-

frngos, porque estão já. acostumados a tirar pro-

'vcito diisto.

Eujz't assisti a alguns (Telles, e não con-
to á camara o que observei em alguns dos nau-

frngios que tiveram logar ha pouco a. um quar-

to de lcgua da distancia do' sitio em que es-
tava.

Ha muito tempo que estão destinados pha-

roes para Aveiro, e não sei se para Mira, que

são os pontos mais atreitOs áquellas eatastrophes.

Eu podia ao sr. ministro da marinha quese des-

se pressa em os fazer. . .

Uma voz: _Isto pertence ao ministerio das

obras publicas. _

U Orador: --A construcçiio é do ministerio

das obras publicas, mas a requisição e a designa-

ção do local pertencem ao ministerio da, mari-
nha; c eu creio que os ministros se não rebel-
lam uns contra os outros.

N'esta parte do litoral parece-me que seria
inuito facil estabelecer (não em todo o tempo,

não no vorilo, em que não ó neceSsario, mas no

inverno) algumas guardas marítimas de distan-

cia em distancia. Far-seda isto empregando ve-

tcranos ainda validos, e talvez veteranos mesmo

de marinha, que os ha.

A Íiscalisação sobre o tributo das pescas

tem provado que simílhaute serviço é facil, e tem

provado que é facil com uma applicação má, por-
queo tributo das pescas devo desappalecer; é

uma cousa vergonhosa e desnecessaria (muitos

apoiados). A historia do que se tem passado a

respeito d'esto imposto ó de cnvergonhar. Mas

se eñ'ectivamente a policia das alfandegas, por

causa. do direito das pescas, se faz, e ha differen-

tea postos de policia n'estes sitios, assim como

c-lles estão para espreitar a pesca podem tambem

estar para esperar os naufragon, e recebe-los pelo

menos com toda a caridade. Eu já tenho presen-

reado naufragios, como disse, e não obstante o

terem-se prestado soccorron com a maior prom-

ptidão, houve sinistros que se podiam ter evi-
tado. _ '

A despeza que ha a fazer é só a construc-
ção das casas aonde se devem guardar os obje-

ctos de soccorro, despeza minima, porque 'essa
constrncçi'to é facilima, fazem-se umas de pan e

outras de tijolo ali fabricado, e outras nem de pau

nem de tijolo, mas de adôbes.

Peço desculpa a camara de me occnpar com

Í ra do tempo, em presos incertos e segundo a von- cabeças não a podemoa applicar ao nosso governo

I de que fossem testemunhas; porque ha desigual-

Í cessar-ias para o indispensavel sustento da sua fa-

( blicistas, e tudo mais que quizerem.

Í peiçño vem agora declarar-se, que ha que censu-

~nem se começou a fazer! Na minha terra nunca

_ tações, alem dos sous dotes pessoaes, ficaram es-

 

  t-stes pormenores; mas, repito,L isto tudo é mui-

tissimo pouco despendioso, e entretanto é um scr-

viço humanitario.

a administração é modesta e iugloria, cuiquanto

que o parlamento e a fritura das leis é taustuosa,

brilhante e (tá mancada.

Eu declaro que nãocreio na igual distribuição Quando ni. descentralisação, o meu paraeortdo imposto sem que incessantemente se faça per- que nós não podemos descentralisar. O contrarioécorrer as províncias por auctoridades, por delega- que é preciso. A descentralisaçño, idea nova, idéados do thesouro, nao localisados lá., mas que fó- europea que genuína em certos estados e em certas

tado do ministro dafazenda, possam ir a essas sem gravissimos inconvenientes. Por que tortu-loeahdades conhecer dos factos, e com uma cer- ' 'ta altctoridude para decidirem logo em ultima l para que as'eontas e os relatorios das juntas go-instancia as duvidas que se propozerem.

A relutancia de pagar o impesto provém da
desigualdade d'elle, eonvençamo nos (apoiados);

e eu já tive a idea audaz de propor, mas não me
atrevi a isso, que a camara n'uma sessão legisla-

tiva se constituisse em sessão fiscal, fazendo avo-

car a si não autos nem processos, mas documen-
tos, dividindo-se em tantas commissões quantos
fossem os districtos, sem que em nenhuma d”el-
las ' cntrassem deputados dos mesmos districtos.
E para que ? Para examinar como as contribui-
ções estavam lançadas, segundo a sua conscien-
cia, e para que todos se informassem dos factos

             

  

  

  

    
   

                                                  

     

  

  

raca de districto fossem a nina comnliSsilo, no-
meada expressamente, para os examinar, extre-
mando aquelles negocios, que merecessem a soli-
citude do governo, e aqucllcs que não podiam
ser resolvidos senão por lei ? Eu vi que todos os
homens importantes estavam rindo a sucnpa des-
ta idea absurda e insignificante, e a commissão,
a quem foi remcttida a minha moção, fazendo
critica tt minha idéa, nunca deu parecerl

Mas quer-se a descentalisaçüo. N'esse caso
ha de o governo declarar-se o preccpetor de todos

”os impostos, e distribuitlos pelas camaras munici-
paes e pelos districtos, porque ha comarcas onde
os impestos concelhios sobem a maior cifra do
que a da decima de repartição. No concelho ds
Setubal, por exemplo, as rendas municipaes fo-
ram por tal fôrma superiores, que o povo pagava
mais para a camara do que para o estudo. O que
prova isto ? A necessidade de estudos series e
graves sobre todos os ramos de administração.
N'esta terra gosuse de muita liberdade, mas em
relação á administração publica é um inferno,
aqui não se pôde viver: vae um individuo a uma
repartição do estado para pagar 12:5' rs., e gasta dez
moedas (apoiados). E para isto fizeram-se reformas
nas finanças, reformas importantes, principalmen-
te sobre a percepção dos imposto-'l 0 sr. Casal Ri-
beiro resolveu que se pagasse por trimestre, dc-
pois voltamos ao semestre.

Em França paga-se o imposto mensalmente,
c a primeira reforma que ha a fazer, é -conside-
rar qne o reccbedor é escravo da lei: que esta
com a porta sempre aberta para receber o con-
tribuinte quando elle lhe vier pagar.

Ha taes que apparecem como meteoros. Vac
o contribuinte procurar o recobedor para satisfa-
zer a sua quota, elle já lá não está; foi-se, saiu.
D'antes tinha mesmo interesse em ter a porta fo-
chada, em não receber a quota ao contribuinte
no praso marcado para pagar d bôca do cofre,
e então nunca se achava quando este vinha sa-

' tisfazer o seu debito.

Findo o praso o recebedor fazia então um
aviso ao contribuinte para vir pagar, c tinha tres
por cento. De maineira que tinha um premio
por attonder á sua commodidade.

As medidas adoptadas para a contribuição
ser paga no domicilio têem sido nullax: n'isto pó-
de _haver tradições, mas nos principios gentes
não as póde haver.

Eu peço desculpa á camara d'cstas conside-
rações, que não têem validade nenhuma, mas pu-
ra mim têem uma, que é-desenganar-mo; por-
que emtim temos dois processes: um na lei julga-
da, e outro na lei que se julgar, e eu reputo que
nenhum da resultado.

'
Tenho para mim, que em Portugal não póde

haver governo, emqunnto a administração não
for buscar os administrados, o que é comple-
tamente no contrario do que hoje se faz. Em-
quanto a administração publica tiver doccl, ea-
deiras estofadas, horas de entrada e de saida, o
se não julgarem todos com um dever e obrigação
omnimoda, não é possivel haver boa administra-
ção, nem justiça, nem nada. _

Quanto a descentralisação, eu comprehen-
doa, mas não como quer o sr. Casal Ribeiro;
descentralisemos quanto podermos, mas depois vi.
giemos tudo quanto descentralisarmos. Tenho
concluido.

dades horríveis (apoiados). Eu ainda hei de fa-
zer iustancias para que das secretarias competen-
tes venham aqui todos Os documentos, compro-
mcttam elles quem comprometterem, porque a
justiça em todas as epochas e tempos é uma só,

e o systems. representativo com a publicidade

não é para dobrar ojoelho diante de nenhum indí-
viduo poderoso.

Vozes :- Muito bem .A

O. Oraclor:_Pois o pobre que tem a seu
lado o rico e o poderoso, que lhe observa as suas
fazendas, os seus teres, o fausto da sua Vida, o
_custo do seu alimento, os seus meios de vestir e
educar os ñlhos, e que vê ao mesmo tempo que
o fisco lhe pede uma insigniticancia em relação
aos muitos haveres que tem, quando elle que é
pobre se vê obrigado a cercear as despezas nc-

milia, ou abaixar-se diante do usuario para con-
tribuir; este homem paga o imposto, mas rcluta,
o a sua relutancia é contagioso, porque acha echo
em todas as consciencias(apoiados). ' °

O sr. Casal Ribeiro fallou como ministro, e

o sr. Lobo d'Avila tambem; mas a verdade é

esta, a verdade é que a distribuição do- impactos

seja feita com igualdade,e se não se proceder as-
sim, levamos errado o caminho, quaesquer que
sejam os exemplos da França e da Belgica, as
leis novas, as leis antigas, as doutrinas dos pu-

Eu desassustei-me um pouco a respeito das

medidas que o governo propõe, e foi o sr. Casal
Ribeiro que me desassustou, porque disse: «Vão
destruir-se todas as matrizes que estavam feitas›;

e depois acrescentou: «Eu não tinha. tenç'âo de

propôr o augmento dos impostos com as primei-
ras matrizes». Pois se o sr. Casal Ribeiro reputa-

va as primeiras matrizes suspeitas, e se essa sus-

rar em começarmos já a obra. das .novas matri-

zes“? 0 sr. Casal Ribeiro julgava as primeiras

matrizes tão imperfeitas que não queria toma-las

por base de novas reformas, e que fizemos nós?

Seguimos o seu conselho, prevenimo-lo e vamos

apertbiçoar as matrizes.

Agora diz o outro ministro: «Vamos refor-

mar completamente as matrizes». Quaes matri-

zes? Em muitas partes não as havia nem nunca

se fizeram, e o sr. Casal Ribeiro que fez as no-
vas leis deve ter a certeza de que as suas ordens

foram dosobedccidas. .E se s. ex.“ sabe, se tem

conhecimento, se viu, tocou, apalpou, que taes

matrizes se não faziam, que se desprezavam as

suas ordens, que eram perfeitamente illudidas,

se elle não tinha uma administração montada,

confesso que a não tinha, e diga a verdade co-

mo ella é. Não havia matrizes, não as ha em mui-'

tas partes, e quer-se que se desfaça uma obra que

a
“

Í

Balanço do ramo «Incendlon da

Companhia UNIÃO. de Math'qu
as houve, e soube que não as havia por commu- ~ DEZEMBRO 1861
nicação de um empregado de fazenda muito di-

gno. Creou se uma entidade chamada escrivão de

fazenda. E o que foi elle? Foi um escrivão es-

pecial pura a fazenda, um arremedo da_ legisla-

ção antiga; ninguem perguntou qual era o tim

da sua crcação; mas como existia um escrivão do

fazenda, (lerdm-se-lhe attribuições; depois mais

attribuições, e foram-n'as acoumulanrlo de modo

que estes pobres homens que não tinham habili-

DEVE

Reales Reis
Imp. liq. de premios an-

nuaes cobrados em

1861, procedentes de

seguros, realisados an-

teriormente . . . . . . . . . 1.697.517 84:3755850
n dos premios pagos a

dinheiro de contado,

de seguros de lSõl .. 1.519.198 759595900
n líq. de premios de se- '

guros de companhias -

belgas, francezas e

austríacos.. . . . . . . . . . 377.955 18:8975750
Rezerva do anno ante-

rior....\...........

pantados. Para tudo era o escrivão de fazenda, e

elles consideraram-se tão precisos, e tíio bem tra-

tados foram pelos poderes publicos, que, desvane-

cidos e cheios de orgulho, começaram a fallar em

matrizes e em materia collectavel com uma ver-

bosidade espantOsa _(rz'so); depoisatiraram-se á fa-

zenda de cada um e talharam á. sua vontade (a-

poiados).
.

O que se seguiu ? A reacção contra o escri-

vão de fazenda, e parece-me que é justa; nem os

escrivães de fazenda podem com o paiz, nem

o paiz pode com elles: são uma ,auctoridade ano-

mala, têem todos os vieios de uma auctoridade

local, toda a arroganeia e até a coragem de inu-

tilisar absolutamente, ou pelo menos de modifi-

car em grande parte, as ordens que lhe vão do

ministro. E' pasmoso! Recebiam ordens e oüicios

tcrminantes, e não faziam caso d'elles, atiraram-

os para debaixo da meza! Aconteceu isso a al-
guns 'io sr. Casal Ribeiro,,de que eu tenho mui-

89.918 4 4955900

3.684 588 18433295400
_.

  

HAka

Reales Reis

Imp. de 193 sinistros

pagos em 1861, proce-

dentes de riscos toma

dos directamente . . .

Dito de 384 sinistros pa-

gos no mesmo anno,

procedentes de riscos

tomados de rc-scguro

a companhias cxtran-

1.382.932 69:14:13,56th

  

ta pena. Haja as melhores leis do mundo, em as geiras . . . . . . . . . . . . . 847.023 4222015150
ordens do governo indo 'para baixo _das mozas Dito dc 57 sinistros li-
dos empregados, niio se faz nada, e Deus me li- quidados . . . . . . . . . . . 143.726 7:19l13350vre de haver similhante tradição! Eu ha muito Diii'erença a favor dos
que barafusto com isto, e que prego quanto pos- premios . . . . . . . . . . . . 1.313.806 6526905300so para me faZer entender; não dou conselhos . ~_._
impcrtínrntns a. poder nenhum, mas digo a mi-

nha opiniiln om toda a parte, e o sr. Casal Ribei-

ro não pode ser estranho a estas idôas, porque

muitas vezes as-ouviu da minha bôca.

3.684.688 184:_2295400

  

N. B. Os sinistros año liquidados e pagos
nas localidades ao'ndc são tomados.  
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Nos 4 primeiros mrzes de 1865.' a compre' ver uns homens, de quem este mundo não énhia fez as seguintes operações:

Realce Reis

Premios de seguros no-

vos contra incendio . .

Commissão de adminis-

tração do Porvir das

Familias...........

Commissão dc adminis-

tração de seguros de

vidas..............

Premios de seguros ma-

ritimes

    

Capital cffectivo 375 contos.

Dito responsavel 1.500 contos.

Memoria do anno de 1862.

_ Sub~direcção no Porto, rua. dos Inglech n.”

27 e 29.

Eduardo Illozer.

TÉÉJNAESW

Relação do Porto.

Sessão de 9 de junho

Applicações 'cíveis

Valpassos-Autonio José Barreira, como

tutor de seu filho menor, contra José Bernardo

de Sampayo e mulher; juiz Oliveira, por impe-

dimento Lima, escrivão Albuquerque.

' Barcellos-Antonio José Pereira. e mulher

 

contra José Joaquim do Portal e nmlher;jniz i
Aguiar, escrivão Cabral. , .

Barcellos- Antonio José Dias de Miranda

c mulher, contra Francisco da Silva;juiz Seabra,
escrivão Guimarães.

Felgueiras -Emilia de Jesus Pereira e ma-
lido, contra Antonio Ribeiro de Miranda c mulher;
juíz Lima, escrivão Silva Pereira.

Aggraros

Villa Rt-al- José Narcizo Vaz Pimentel,

contra Victorino Ferreira Correia Mam-ão e mu-
lher; juiz Oliveira, por' impedimento Seabra, es-_
crívão Cabral.

Famalicão-June da Silva, contra o M. P.

.juiz Aguiar, escrivão Guimarães.

Santa Combadño- Francisco Paes de Mello
e mulher, contra Jos-é Marques dÍAndrade e mu-

lher: juiz Seabra, escrivão Silva Pereira..

Em sessão de 76' de junho

Appellações crimes

Villa Pouca d'Aguiar -O M. P. contra An-

tonio Ramos o -- Bralhciro.

A Arcos -O M. P. contra Manoel Joaquim de

Souza Varajão.

Montaño-;Manoel José Domingues Duque, l estes louvados, c foi supprirlo o seu logar pelo
contra o M. P.

CHRONIÓÀWDISÍRICTAL

Concolho d'Oliveira do Bairro .
15 do junho de 1802.

(Do nosso correspondente)

Abonançados os animos d'esta camara, miti-
gados os transportes da obstinação lá vae agora

a mtu com vento em .popa sulcmnio o' mar da go-
vernança. Muito folgal'nos; porque ruins paixões
nunca dão logar á bôa administração dos nego-

    

 

cios, que tem de coadjuvar a felicidade dos po- .
ves, e bem fruir da sociedade. Resta agora, que
o sr. presidente tome na devida consideração as
necessidades do concelho, e olhe pelo seu melho-
ramento como cousa 'a seu cargo, não se deixou!"
do illudir por certas sereias, que podem transtor-
nar a rotina mariante.

Ha pendencias no concelho, que s. ex.“ de-
ve resolver com madurezo, segundo costuma, sem
prestar ouvidos aspessoas apaÍXonadas, que de i
ordinaria precipitam a anotoridadc, ainda a mais -

'321.098 166545900

283.813 Í4:19õ;5650

 

A golorio quo se' comiam no acto da apcgação dos

a dor do concelho que deve participar ao seu sn.

saltar por cima dos mais sagrados deveres, e coI- tc :

locar-se ao nivel do aval-onto. Estamos certos que

os não ha de haver, nem por hora faremos esse das pelo ministerio acerca dos negocios de Sará- cnixões de calçado djuizo da digna commÍSsão. 'A lei é clara e não nico, approva o procedimento do governo, e con- que costuma. ser fenecessita dc commentaclores. Ficamos por tanto lindo que elle poderá sempre, com o auxilio das compradores,d'utalaia sobre a redacção das freguesiasNada de leis, conservar as prerrogativas da corôa e do par- o nosso hompaixões, nada do interesses, para que o cumpri- lamento, passa ú ordem do dia.›

- Londres 9. -- Ha importantes noticias do¡slador e a reduc -ão termine com os menos de- Nova-York até 29 de maio.
g › b .

›'79.353 3:9675650 feitos possiveis.

980.124 49:5063200

mento da lei soja conforme ao pensamento do le

t*

 

Sr. redactor.

Vagos 13 de junho

de 1862.

Depois da minha ultima correspondencia ti-
ve occasião de voltar segunda vez á recebcdoria
deste concelho, aonde por acaso deparei com

o conhecimento dc contribuição predial do sr.

José Luiz Ferreira, escrivão de fazenda do con-

celho de Estarreja, do qual se vê que este sr.

foi collectado n'um vintcm de contribuição prc~
dial.

Um vintcm de contribuição predial!

Não me dirdo aonde foram descobrir csse
A predio do sr. José Luiz para lhe lançarem um
vintctn de contribuição? . Certamente foi o deus

Bacho que naquolla occasião perfumou o cerebro

dos' empregados da repartição da contribuição

predial com a frugrancia do seu delicioso espí-

rito. v › .

Pois o sr. Ricardo da Rocha Martins louva-
do predilecto escolhido pelo escrivão dc fazenda

deste concelho, ignora que paga trcz alqueires de
milho ao sr. José Luiz de renda de um pinhal; e

que o sr. José Luiz possue neste concelho a

quarta parte da casa de seu irmão João Ferreira.

Ribeiro?

Não padece duvida. A matriz predial está.
um cabos, está uma miscria, está. mesmo nulla.

O numero dos louvados da frcguczia de Vagos

comprehendia o sr. Antonio João, e o escrivão de

fazenda não convidou este louvado, supriu-o com

o sr. Ricardo, porque achava que este lhc cum-

pria mais a sua vontade.

O numero delou'vados da freguezia de Sôsa com«

prchcndia o sr. Januario Dias Pereira da Graça,

c ThoméNnnes, o imaginario; e o sr. Alexandre,
por estes qucrcrem avaluar o casal a uma corta

tilha d'Eva, nunca mais se tornou a servir com

sr. Ricardo c por _um moleiro da freguczia (ln

Branca, concelho diEstarrcja, e hoje residente no

logar do Boco, da freguczia de Sôsa.

A matriz está uma miseria, está mesmo nul-

la, e o sr. delegado do thcsouro dove mandarque
se reformc, e tornar o escrivão de fazenda res-
ponsavel pelos 4053000 rs. que este empregado
blasona tor recebido adiantados, que bem boa
conta lhe fizeram para compra dos carnciritos e

predios.

Resta-nos lelnbrar á illm.n camara deste
concolho, que muito bem sabe o procedimento
do .escrivão de fazenda, o cumprimento dos seus
deveres, que represente ao governo o estado em
que se acham os trabalhos (lc contribuição, e 0
procedimento de um tal empregado.

E lembramos tambem ao illm.” administra-

perior os avisos que tem tido acerca deste em-
pregado, e os acontecimentos que ha 'poucas noi-
tes se deram á. porta do escrivão dc fazenda, e
quando assim o não cumpram, serão estas au-

 

recta n'um abysmo immensnravcl; ha penden-
cias, que, s. ex.“ deve 'resolver independente in- :
formações, isto é: examinando as questões, estu-
dal-as e resolvel-as conforme_ a lei e o born sen~

so; digo assim, por 'que um mao informe pode
transtornar a justiça, 'o collucar s. ex '1 n'uma po_-

siçito desagradavel. Desculpe-nos s. cx.“ esta
nossa observação, que é filha d'un¡ desejo ardcnÃ
te de ver a nova camara, de quo é digno presi- l
(lente, terminar o seu biennio sem a menor nu-
vem, que pcs-sa oñ'uscar a sua administração. j

Pouco tempo ha que o administrador deste
concelho, con'thrme a lci lh'o rccommenda, pas- i
sou revista ás aulas dc instrucção primaria; não i
sabemos o estado em que elle as achou, mas fol- 7
games em registar estes furtos, que tornam scm~ j

pre uma auctoridade digna' de cnconlios. O sr.
Freitas é um manccbo, que ha poucos tempos
deixou Coimbra; todavia a sua carreira, nos
negocios 'de que o chefe do destricto o incunr
bin tem sido até aqui brilhante, e dá firmes ex- I
peranças dc que virá a ser um bom empregado

na magistratura, se a fortuna lhe for propicia.
Foi installada n'esta comarca a commissão,

que (leve tratar da reduççño das fi'eguczias, o o
ecclosiastico nomeado pelo sr. vigario geral é o

archo de Villarinho o sr. Joaquim Gomes dos

gantos. Deus queira, que desta vez se vejam ter-
minar tantos abnzos, tantas incohcrcncias, e ir-
risões, como aqucllcs em que presentemente se
acham os parochos no exercicio do seu ministerio.
Deus queira, que o projecto do nobre ministro
não tarde a collocar os parchos em milhor posi-
çiio; posição que se almeja, porque a religião as-

sim o exige, e a sociedade o reclama; posição

digna do evangelisador sagrado, do dispensador

da palavra de Deus. Resta só, que_a nova com~
missão não nttenda a mais, que as palavras da

]ei, sem dar ouvidos a muitos compadres, que

só respiram ambição, que ,tão alheia dche ser do

estado clcricnl. E' caricnto, e até reprehcnsivcl

ctoridadcs as responsaveis por qualquer excesso
em quo este infeliz povo posa¡ romper.

*til
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Dos jornaes do correio do hontem copiamos
os seguintes telegrannnas : A

l'ariz 7.--Aununcimn de Rngusa que houve
uma sanguinolcnta batalha em Ritta, mas não se
diz quem alcançou¡ a victoria; só se conta que
grande parto dos cavallos dc Dervích-Pachá, car-
regados de provisões, se escaparam.

Dos Estados-Unidos dizem com data de 24
do passado, que era innnincnto uma batalha
entre as forças dos generaes Hullcg e Boalu'e-
gard.

Torna estes dias a faller-se dc congresso cu›
ropeu, para resolver as questões politicas pen-
dentes na Europa e America.

A candidatura do novo ministerio em Hesse
Cassel satiser ao partido constitucional.

O governo de Levora dirigiu its potencias
um protesto contra a manifestação bellicosa feita
pela guarnição turca.

Berlin 7. - A camara de deputados termi-
nou a discussão da mensagem depois de uma ses-
são dc dch horas, tendorcgcitado um contra-
projecto e varias emendas por uma grande maio-
ria. ~

Turin 7. -- Ratazzi declarou na camara de
deputados, por oroasião de discutirem os aconte-
cimentos de Bergamo, que o governo pela sua
parte não tem auctorisndo prematuras esperanças
em quanto á solução da questão romana; que as
manifestações de cnthnsíasmo com que o rei foi
recebido em Napolcs, provam que o povo italia-
no quer a unidade, mas que o governo é quem
unicamente deve dirigir os armamentos. Depois
de pedir um voto 'de confiança ou de censura, e
ao cabo de longa discussão, viu o governo appro-

No dia 10 do corrente morreu em Famali- rotas, retirou-se da Virginia para. o Maryland e d'ordinario tentava-se tambccão, concelho d'Anadin um menino de 6 annos perseguido pelos confederados.
atacado da hydrophobia; devida á mordedura

1.664.388 84:2245400 d'um cão n'uma das orelhas do infeliz.

, vada por 189 votos contra 33 a proposta seguir Roubo -No sabbado, 7 do corrente, um
individuo desconhecido, expoz á venda, log"I(A camara tendo ouvido as explicações da- de manhã, na praça desta cidade, uns quatrn

e diversas qualidodes, e do

ito em Braga. Acudiram m
e em menos de meia hora estava
em littcrnlnn-nte cercado. de povo,

l e sem ter, como se cortlunn dizer, mitos a medir.
Quem passava, cra instigado pela curio-

_ sidade de ver o que alli se vendia, attrahin0 general Banck, depois de successivas der- do tão farta concorrencia de compradores,

m. O preço, real
mente, convidavn, e podia dizer-se que ninEm \Vasbington reinava grande panico, e guem que promettesse dinheiro por ualquer qua-tinham sido enviados para ali alguns regimentos lidade de calçado, ficava sem elle. Iguacu se virapara a defeza da capital.
buratcza assim. Era uma l'zn'turinhalEm Baltimore rcbcnturam tumultos contra Não decorreram duas horas que os dois pri-os separatistas. .
meiros caixões não desapparecesscm; A ocea-Tornaram a começar os alistamentos para Sião pareceu então azadu a um espectador parao exercito federal_
tirar bom proveito, intromettcndo-sc no negocio.l Mac-Clcllan derrotou os confederados perto Propoz ao desconhecido Comprar-lhe os dons cni-i de Riclnnond.
xõcs restantes. O negouio concluiu-se logo. FoiO congresso federal rcgeitou a proposta dito e feito. Justou'se a venda d'uns 500 paresque foi apresentada para a conñscação dos es- que restavam por setenta- e tantos mil reis, ocravos_
nosso homem recebeu o dinheiro, passou recibo,Os cereaes estavam em baixa em_Nova- (3...er vispere. Nunca mais se vin.'

 

York_
'

_ Esta precipitação na venda, odcsappare-m
Cimento nnmediato, e sobretudo os preços arras-

    

   

     

   

    
   

        

  

   

          

    

  

tados porque o calcado fôra vendido tizeram nas-
cer a suspeita dc que all¡ andava encoberto ron-Aos nossos leitores, :Ainda hoje da- bo, ou outra especulação industriosa de identicomos cabimento. nas nossas columms a dois dos moralidade. A'nonte fullava-se n'isso geralmente,discursos preferidos ultimamente no parlamento 8 todos exil'mlllm'mn qlle a policia não tivessepelo gr_ José Estevão_ D'aqu¡ a _pouco vel-.n05. ao menos mdagado a proccdcncia do desconchhomos obrigados a fazer do nosso jornal um se- Cldo- A bon" !mms l

gundo 1)[u7'[0 de Côrtes, porque não ha oração, N11, sexta-feira ncclarou se O CQRO. POI' umnão ha periodo, não ha phrase nesses discursos, telegraunna expedido dc Villa Real a uma casaque não esteja, ahi sendo periodicamente parodia- desta Cltliltlñ, se SOlIlJO, que O calçado fôra l'Ollbil-da, desligurada, mutilada com a mais revoltantc dO 30 S|'- Manoel João Paiva Braga, que omá. fé.
havia mandado para a feira daquclla cidade porDepois de terem querido apresentar ao povo 11."? almocreve, dO qual nunca mais bouvera no-o sr. José Estevão como o seu maior inimigo, tlcm- _ _ .

agora tentam fazer~lh'o ver como ímpio, c advcr- A P01”“ fm Prevemda 103% mas Õ '003mso á religião que professarnos. A lealdade deste homem teve tempo (1° ”bel” Pam 3° Pô” 8° fm““procedimento não precisa ser commentada, e nem 00¡ _e “80m Deus Babe Onde já. estará. O sr. ad-nós nOs ocenpariamos della, se não atteudessemos "fmmfríldor dt) concellloicllegando á noute d'umaaospertidos tins que ahi vãoencobertos, mandando- Visto"“ “0 dm 9'" que teve lugar a “Wi“: ese enlissurios com o papel diffamgdop propalm- a constando-lhe as desconñanças que havia no pu-aleivosia entre o povo innocente e credulp_ bhco, ainda se informou do destino que elle le-
Ha cousas que ficam com quem as pratica; Vámi e› Pum completm' a Curimidade do CM",mas a esses que quizerem desenganar-sc de que o Parece 'lilo “O"bif 'i'm elle seglllm i¡ estrada desr. Jesó *Estevão não é, nem um iinpio, nem Albergaria e qluzem I'Ollbal' a cnvnlgadura aoum adversari') da religião christã,_qne não disse ”1'13"“ tefltanflü elllbebede-O primeiro.que o pulpito era uma. fogueira, e o templo um _ D520““ (hsm Parece que algum“ 00“““ mnl"mercado, pedimcs que leiam o nosso nuniero se deve““ fazer: e não Sabem“? “e 30 fez- Nãoantecedente, pagina segunda, column terceira, nos consta ainda que o ladrão fosse capturado,

onde vem insertas as palavras pronunciadas ha “em “e ”be P01' em quanto quem elle é. Pro-pouco no parlamento pelo sr. José Estevão sobre vavelmente é algum mehantc que foi feito com oessas calumniosag impntações_ almocreve, e que veio aqui servir de passador.Estado ,10 paiz_ _ Pauls "mich“ rege_ Pela caro pareceu-nos rapaz ainda novo, usava
bidas até hoje não consta que tornasse a ser ,al- barba preta' 1"".“8 e charuto' e "MMghlnmfefm'terada a tranquillidadc publica em nenhum pon- tm para “aq“wm' ' ' ' d° Braga' E"“ Ci“xmr"to do reino. Em todos havia soccgope ia-se dia- Pelo mem“: _

sípando a agitação que ainda se conscrvava no . os 'dms emita“ dia calçado mimprmlm, Por
povo cpa¡ng cuncelhos, e a repugnmwia que junto, foi am no dia. seguinte revendidos em Conn-
ahi se manifestam para pagar as novas contri- bla"

_buiçõcs.
Artista portuguem-O sr. SnraphnnAinda bem _I

da Fonseca e Sá, distincto gravador em vidro,(j pow, despresou os comemos odíosos dial_ que já tivemos @ensinado aqui reconnncndar aosguns turbulentm, e ,.ewnheceu a tempo o mn¡ nossos compatriotas, diz a Revolução, que foi naque pm““ P,.(,v¡,._¡he de secundm. os (lesojos*(¡e segunda feira 9 do corrente, apresentado pelo sr.“mí“ duzia dimnmcmsog, que “PPM.entam ,nuno marqnez de Sousa Holstcm, que estava de sema-
zclo pelas cousas publicas, mas que. realmente nat a S' M' _el'"°'_° 3"-_D' L1"? _não tem senão muito amor pelos seus inte- O, ex'm'o “msm 19"“? °°'““¡B_'°› F”“ 0m?“rcsscs particulares. _ recer a S. M., um copo cahx de crista colorido

..ury co“¡merclal' __ F0¡ no domingn no bojo, c tendo ahi glpaxvada uma allcgnma, rc_
“o tr“,nmd con“,lerúul dos“, cidade a “Giga” presentando o mestre ( r_v¡z manifestando o seu
dos jurados que tcm dc servir no presente anno. eiithunmsmo por ver. m“mphmnm do “ao. deFicaram eleitos os srs. José'Fcrnandes Melicio, (Jasmim M “uma mc“mnes'. I ,Luiz Joaquim Maria, Domingos da Silva Souto, b' M'. agradecfm cmidmhliâme ao sr' Sá'.lose Marques d'Azcvcdo, Agostinho Pinheiro, aqui““ dilicada ”milemla' Admmm .a sua exml'
e Joaquim Maximo da Costa Gmmmãcs' Ina perfeição, e animou, com as mais bcuevolas

_ ' palavras, o artista nacional, a que prosegniswc na_ sm“" Antçnlo ?._ Pass"“ este “mw sua carreira, em que já. nos tem dado não pouca
mapercebnla em Aveiroa noite do Santo popular,

das t d I d ' l 'd m gloria'

. ' 4
i 3

r '

"m“ “33 0 "Ê7 e J'") '°› tl"” _t' 'n 51 ° e O sr..marquez de Sousa Ilolstcm, constante
alguns nnnos de IIIRIOF e lnâllS~CXPnníilVO contenta-_

animador das bcllas artes, é que'instigou o artis-
mcnto para a mocidade fol azñ. Faltaram as illn- 4 r ' ' ' '

mim õegdo cowlme 08d] gia t el_ f ta a esta apresentaçao. 'lcm-n_o ammado, pedin~de *çñ _j ' t_ í . *'5°I"_e“p' *'?mrm 03°“ do-lhc que se estabeleça em Lisboa, e fnz todos“Fte. “O. "Ora" 'gzlçanrpo '01° tl“i'slmmitd” em os esforços para que na academia das bollas ar-
passcio cpu( np pu lCO. Apenas em_ uma ou outra to¡ se abra uma em"“ de gravura em vídm, pm_rua uma fogueira desgarrada e quas¡ a apagar-sc;f t , i b_ . sidida por este habil gravador.o

- n . _
.

. . .

npm'um ooue o, nem um gnaso , nun uma ich¡ uma ,mlmrmme fab“m de “dm, “mudoun 1a . '
, .

o sr. Sá ara nella se estabelecer' mas o artista
Tudo va¡ acabando!

- - i -

N d _ _ , l _ _ l prefere antca abrir na baixa um estabelccnucnto. O :lmngo i' q": ll”"lfc "a. 'gw-l"“ l mf“" ' publico, do que já anda cuidando.
U (

t 'l r r 't ' v' l ' .l
o

s

o

qcnos t('l.ll !go (..Ol'lift'll Í) _ Pt (ll'lllf'lktâllltlrj :ll esta Nos antunes que vunos gravados pelo arms_f 5 .q I , ' -'..l 21 l ›' u' '. ' i '
“ ' '

f l (O 1m?, COI" ¡HINQ'I ( l." I l., C Still" IO e ln“ ta, nota_¡e "ao "o n“"tO gustu “a esculha do¡ M-nhã e de tarde. Ao menos, valha-nos isso!_ sumptm como admirnvel correcção de desenho,_Pasqnlns- _ O _Valium gm““ da bl'm' muita cgualdade no releVO, e muito expressão nocadcn'a. Uma destas noites appureccrmn outra_ _ _ conjuucto dos ornatos.vez pasqums em algvunas esquinas. A edição cru So o Brasil conferiu ao artista, sendo ggtm.a mesmo. dos primeiros; cousa tola c ridicula, nho áqncllc paiz, tão significativas demonstraçõescuja PPOCGÚGHCM em fat“" fl'tlthÍIIll-'Hü de apreço, como já, aqui tivemos occasião de no~NO entl't'ümm em um dielleñ lá aPpm'Nfia a ticiar, Portugal deve protegel o o mais passível,ponta da orelha d'algum monitor mais maldoso. e não tratar como ñtlm bastardo quem é tão de.Acaba -'a: Viva o sr. D. Miguel 13'!
'

.
dicado a sua terra natal. ,

S“bseripçao cal'uauVãh-A “lb“m'í- 0 mundo marcha.-Acnl›a de fazer-sspçijo promovida em Lisboa em beneficio das em França uma serie de interessantes experien-crcanças abandonadas pelas desveladas protecto- cia¡ na, presença do estadomnior da artilharia-res das irmiis da caridade francezas, e aberta_ A _ _ Reduzom-se a um novo liquido inflamavclpelo Jornal do Commercw monta já a 3:6805900 descoberto por um chymieo de Paríz_ A vu.réis. ' l
silha que o continha, quebrada por uma ba.
la deixou sahir o liquido, o qual queimou com-
pletamente todos os objectos que se haviam collo-
cado em redor. Uma segunda experiencia produ-

ziu admiravcis resultados,tendo consunnnido enor-
mes pedaçm da madeira, c calcinado o sólo até á
profundidade-de 40 centimetros.

O liquido tem alguma similhança com o fo-
go gregoriano; introduzido em uma bula de ça.

_ nhào, pode incendiar um navio inimigo.
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A subscripçao do corpo commercial sobe já
a vinte c quatro contos.

Proposta. O sr. José Estevão na ses-

são dc 3 do corrente fez a seguinte proposta :

«Proponho que a connnissão do fazenda seja
convidada a dar já 0 seu parecnr sobre a repre-

sentação dos anmnuonscs de 1.“ o 2.“ classe do

thcsouro, c sobre a dos empregados da repartição

de fazenda do districto de Avon-om

  



Sahida. - Sabin hontc'm d'esta cidade cut

direção a Lisboa o nosso amigo e collega o sr.

Matheus de Magalhães.

Companhia de seguros. - Olterem-

mos hoje aos nossos leitores transcripto do Jor-

nal do Porto um balanço dos seguros eü'ectuados

pela Companhia hespanhola União.

E” digno de examinar-se como prova do ere-

dito e cxtrnordinario desenvolvimento que tem

tido esta companhia, que tem já, muito generali-

sado entre nós os seus seguros, em qualquer dos

tres rumos: incendias, vidas e maritimes.

Despacho. _Foi tinalmento despachado

para o lugar de escrivão da Relação do Porto o

nosso amigo e patrieio o sr. A. Moraes Sarmen-

to.

O sr. ministro respectivo. attendendo aos

serviços, intelligeneia e honradez do sr. Moraes,

fez um acto de justiça. Congratulamo-nos por is-

Fo.

Providencia lonvavel -- Disseramnos

que a misericordia desta cidade, ía adoptar a

ideia de alterar a maneira porque são feitos

actualmente os cntcrrus dos irmaos fallecidos,

fazendo os conduzir a noute em caixão fechado e

com a necessaria decencia.

Parece-nos que é esta uma providencia acer-

tada. Os enterros de dia ¡Ii-“to só são um onus

para muitos irmaos, a quem obrigam a deixar

as suas occupaçõcs para os acompanhar, como

tambem nos parecem de menos deecncia e gra-

vidade que o modo porque a mesa tcnciona sub-

- stltuil-Os.

Approvamos, pois, a ideia, e cremos que,

comnosco, a approvarão a maioria dos irmãos.

Locomotiva_ Está descmbarcando n'es-

ta cidade, uma nova locomotiva para os traba-

lhos da via ferrca.

Das duas que vieram primeiro, uma estava

'ú inutilisada e a outra se undo nos consta
› › g ›

está em tào mau estado, que já, oii'erecia peri-

go a sua continuação no serviço.

Machines agrícolas - Diz a Reto-

lnçã'o que na exposição de Londres tem sido

muito apreciada a galeria. iuglcza de machinst

agriColas. Esta galeria situada. n'um dos chama-

dos anexos_ do NO., occupa uma grande exten-

são, cheia de machinas de todas as classes, de

perfeito acabamento, riralisando as inglezas com

as demais em perfeição, variedade e aeeio; pa-

recem antes machinas destinadas a ligurar n*um

museu que a executar rudes trabalhos eampestres,

e todavia essas machinas constroem-se aos mi-

lhares em Inglaterra, c funccionam de uma

maneira admiravel.

Entre os objectos apresentados pelos cons-

tructores inglczes chamaram a attenção os ara-

dos de Ransoincs o Sins; a celebre trilhadora de

Clayton c as suas machinas de vapor; um pro-

cioso crivo mechanico de Ruby e outra porção

de instrumentos. Está tambem o celebre arado de

vapor de John Towlcr.

Howard apresenta um novo systems. de ara-

dos de vapor, em conpetcncia com o primeiro,

além dos seus formosos arados communse de suas

grades atircnladas. Figuram tambem iniinidade

de trilhadores, ccgadores, entre estes o fameso de

Burgess an Key, corta-palhas, Corta-raizes, des-

miscadorcs, etc., revelando tudo que a agricultu-

ra daquelle paiz esta muito ñorcscente e aperfei-

geada

Acaso ou ¡›rovidelnc¡:|?-Ulu nego-

ciante volante, refere um jornal francez, tendo

chegado a uma aldeia .situada a pequena distan-

cia de Jassy, c achando incommodo para passar

a noite o alojamento que se lhe oñ'erecia na esta.-

çíto da posta, foi pedir hospitalidade ao parocho

da aldeia. Aquelle recebeu-o, mas vendo que o

viajante tinha comsigo consideravel somma de di-

nheiro, concebeu o projecto de o assassinar.

_ A' noite entrou no quarto do mercado¡- e as-

sassinou-e com um machado; assassinou-lhe tam-

bem o criado e, depois de haver collocado os dois

eadaveres na carruagem do mercador, atrelou os

eavallos e conduzindo-os a alguma distancia no

campo, abandonou-os e voltei¡ para casa.

Pela manha, dirigiu-se a igreja para. ahi fa-

zer as suas orações habituaes, porém ao sahir, a

x primeira coisa que se lhe oñ'creccu á vista, foi a.

carruagem e os cadavores das suas victimas.

Parece que os cavnllos havendo caminhada

algum tempo pelos campos voltaram é. cavalla-

riça onde tinham passado a noite. _

O padre, perturbado por esta inesperada ap-

parição, entrou preeipitadamente em sua. casa e

suicidou-se.

Peixe monstruoso. - Corn esta epy-

graphe conta o bonseruador que o vapor aActeonn

da marinha franceza, sob o commando de mr.

Bayer, que fez escala pela bahia de Santa Cruz

dirigindo-se a Cayena, encontrou no alto'mar em

30 de novembro passado entre Tenerife e a Ma-

deira um peixe monstruom da familia dos cefaló-

pede.: que andava 'á superlicic da agua.

Pela descripçi'to e desenho que tizcram des-

te monstro, tinha elle lí) a 18 pés de compri-

mento sem Contar oito braços formidaveis que po-

dia estender em redor do corpo. Era côr de ti-

jollo; tinha. os olhos nivellados com a cabeça e

prodígiosamente rasgadose de espantosa penetra-

ção; bocca. em forma de bico de papagaio, e que

teria de comprimento meio metro; corpo unifor-

me, mas muito avultado no centro; formava uma

enorme massa que pesaria talvez leads de cinco

mil arrateis.

Por mais esforços que a bordo fizeram para

o colher, e apesar das muitas feridas que rece-

beu, não foi possivel pescal-o-chegando todavia a

terem-no pendurado e fóra da agua algum tem-

po, o que deu logar a reconhecer nelle o «cala-

mr gigantes de que fallam alguns naturalistss.

'Util noticia circumstanciada da apparição deste

  

o

bicho vac ser odereeida n academia das sciencias

Paris.

Garibaldi. - Uma carta. de Trescm-re

Em breve lh'as tirariio porque as meninas estao

governadas por uns hereges, e o primeiro horege

é o presidente da comuns-são que governa agora

(Bergamo) onde se acha Garibaldi, descreve do - esta casa.

modo seguinte ,o celebre general:

«Estatura regular, cabello castanho claro,

barba loura, c um pouco encanecida, compleição

robusta, modo franco, e laeonico nas palavras.

O seu aspecto é imponente, e comtudo tem

alguma. cousa de glacial na phisionomia, que pó-

dc tambem tomar-se como afi'ubilidade. A sua

voz é forte e tão sympathica, que arrebata. Uza

um alhernoz pardo claro, apertado na fronte com

botões, e forrado de ílanella.

Traz por baixo uma blusa encarnada, e cal-

ça de panno egual ao do albernoz; porém_mais cla-

ro. Na cabeça traz Chapeu redondo. Os lenços

dc seda de que usa tôm estampadas as bandeiras

de todas as nações..

Descobertas originaes. - A guerra

civil americana tem dado origem a varias desco-

bertas originaes que a velha Europa não aprecia

como merecem. E' sabido que os antigos roma-

nos conduziam cães postos avançados para desco-

briram inimigo, 0 mais longe possivel. Sem em-

bargo de se terem portado mal em Campidoglio

es cães eram preferidos sempre aos olhos. Os

amiricanos não querem saber de cães nem de

olhos.

Um patriota industrial (o patriotismo anda

ali, sempre unido á industria) inventou umas

orelhas de caculchouc vulcanisado, por meio das

quaes uma sentinella avançada póde ouvir a uma

grande distancia, até a. bulha de morder cartu-

cho no campo contrario. Esta util invenção tem

porem um inconveniente na iorma do apparelho,

fazendo apparccer a sentinclla com ares de dis-

cipnlo mandrião a quem foi imposto o castigo -

da cabeça de burro. '

Tivesollro do rei Salomão.-O ou-

ro é, como se sabe, um des metaes mais dura-

douros e esta qualidade suggere questões de cu-

rioso interesse. Assim sabe-sc que nos primei-

ros periodos da historia humana o ouro foi des-

coberto em vasta quantidade e empregado em

obras de luxo e de ornato. Mais tarde foi des-

tinado as trocas, ou compras sob certas fórmas

convencionaes. Varios bocados foram cortados em

certos tamanhos, marcados com signaes que in-

dicavam- o seu peso, e sob esta forma circula-

vam entre os traficantes. O talento de ouro pc-

sava 125 livras, e fallando deste peso o dr.

Adam Clarke avaliou a renda do rei Salomão

em 4 milhões e meio sterlinos, ou 120 milhões

de frances. Notamos que isto era o valor do ou-

ro pois a prata era contada em pouco, diz a Bi-

blia. Segundo diz Calmet os nictaes preciosos

que entraram na construcçãe do templo são ava-

liados em 20 milhões.

Ante estas cifras tam elevadas pergunta-se

de onde vinha esta admiravel profusão de metal

e sobretudo o tim que ella levou, porque20 mi-

lhões representam um montão de metal pesando

0,000,666 kilogrammas formando um cubo de 7

metros de lado. .

A primeira pergunta é difiicil de resolver,

porque é possivel que a California e a Australia

não fossem ainda conhecidas, e entretanto o mys-

ter'iOso nome de Ophir annuncia um paiz onde

havia incalcnlavcis thcsouros.

' Um escriptor francez está. fazendo curiosas

investigações historicas para descobrir o lim que

levaram as espantosus riquezas daquelle sabio rei,

e cujosresultados premctte dar dentro em pouco

á inprcnsa.

m

' 'consumado

Não tivemos correspondencia de Lisboa.

Nenhuma noticia- importante dão es jornaes

do norte e sul do reino. Em todos os districth

  

reina perfeito socego. A feira de Villa Rival sen-

tiu-se do que se tinha dito, que não haveria este

anne aquella feira, = comtudo foi muito concor-

rida de gente e vendeu-sc muito gado cavallar

e mais se venderia se houvesse abundancia; hou-

ve completo socego.

No Porto teve lugar a sumptuosa procissão

da Santíssima Trindade mas a chuva fez rande

. .- › _ _ g

peljltlso nos andores, que sao d uma riqueza pas-

mosa,

Em Lisboa tinha fallecido, d'uma apople-

xia fulminante, o medico-cirurgião o sr. João Pe-

dro Barral, antigo lente da escola.medim-cirur-

gica de Lisboa, e habil operador; era irmão do

sr. Barral, medico. A sciencia soil'rcu uma gran-

de perda com a morte do sr. Barral.

O sr. Nazaret tinha saliido no paquete para

o Rio de Janeiro, bem como o sr. José de Vas-

couccllos, que vae para aquclla côrte nosso mi-

nistro.

Tambem sahiram, a viajar, no paquete de

S."e Nazairc, o nosso amigoJulioCcsar Machado,

o sr. marquez de Fronteira, o sr. conde da Tor-

ra, e outros personagens.

No dia 13 do (torrente foi o sr. Marquez de

Vallada ao asylo de Ajuda com o pretexto de o

visitar, e as creanças ali asyladas; mas foi com-

mettnr mais um escandalo disquelles que sempre

cominctte quando lhe cumpre ser decente, serio,

e grave. Parece que a gravidade, a. seriedade e

a decência repugnam com este sr. Marquez.

Transcrrvcmos do Jornal ¡lo commercío o que

sobre este assnmpto diz no seu uoticiario:

(E ínaudífo.illontcm apresentou-se 0 sr.

marquez de Vallada, no Asylo da Ajuda; obser-

vou a porteira a s. cx.“ que não podia. entrar sem

licença; mas n sr. nmrquez foi entrando e enca-

minhou-se aos dormitorios ou aposentos onde as

creanças se estavam lavando, e dirigindo-se :is

innocentcs, fallou-lhcs n'oste ternms:

Ah! ainda trazem ao peito essas medalhas!

Depois, s. ex.“ assistiu ao jantar, e ahi pe-

diu uma Ave Maria por uma intençiio particular,

ou por sua intenção, e retirou-se.

Esta acção éinnudita, e qualifica um dos

maiores advcrsarios da justa liberdade do en-

sino.

Se medirmos a 'educação porque s. em'I mi-

lita, pelo acto que praticou, que juizo se fará,

d'essa educação a que dito o nome de catholiea?

Oh! rcgeita a educação e a caridade que

cheiram a bacalháo, a manteiga, a fardos, e pra-

_ tica uma acção similhante?

O mais grosseiro marçano, da mais pequena

mercearia, não ousaria desacatar dentro do uma

casa de caridade, as proprias creanças, a quem

se deve tanto respeito, insinuando-lhes idéas sub-

I versiv'as da jnstissima defercncia que devem as

pessoas que tratam do 'seu bem-estar.

Parece que.o sr. visconde da Lançada, pre-

sidente da commissão do Asylo mandára pedir

satisfação ao sr. marquez de Vallada, do insulto

pessoal que lhe - dirigíra, da offensa feita n'um

instituto de beneñcencia, ás pessoas que ali re-

l presentam o governo.

\ E' triste ter que noticiar factos d'esta ordem,

e por parte de uma pessoa, que devera. ser exem-

plo de eordura e de respeito a lei»

A nossa fragada 1). Fernando esteve proxi-

ma a perder-se junto a Moçambique, mas feliz-

mento appareceu um vapor inglez que, arebo-

cou para aquelle porto. As avarias que soti'reu

são de grande monta, e tinha de as reparar ali.

  

MOVIMENTO -.

DA BARRA
Aveiro 13 de junho

Entradas

DO PORTO. z: Hiate portuguez a Phenix », m.

J. Nunes, 7 pessoas de tripolação, em lastro.

Em 14

DE LISBOA. == Bateira portugneza a Maria

Christina u, m. J. L. Leitão, 7 pessoas de tri-

polação, com ferro á empreza Salamanca..

Em l'

DE CAMINHA. == Rasca portugueza a Concei-

çao de Aveiro 1), m. F. de Mattos, 8 pessoas

de tripmlaçiio, com carga de mllho.

  

  

ANNUNCIOÉ

 

elo cartorio do escrivão Nogueira, em

' inventario a que se procedeu por falle-

cilnento de José Dias do Padre, o Velho,

d'cstn cidade, de commum aceordo com

os interessados maioÊes, e do doutor cu-

rador geral, vai á praça para ser arrema-

lada uma morada de casas altas com seu

armazem, e quintal silas na rua do Caes

Novo, com frente para a rua do Sol, pe-

la parte do Norte, c Sul com a rua do

Forno, avaliadas em 1503000, e por is-

so quem quizer lançar nas ditas casas

o poderá fazer no dia 29 do corrente ás

10 ho *as da manhã nas salas do tribunal

judicial perante o doutor juiz de direito

desta comarca podendo ser arrematadas

as mesmas casas em duas partes conforme

melhor convier aos enteressados e arre-

' nialaules.

 

0 dia 6 do proximo nicz dcjulho

ba dc 'ter logar narrcmalação dc

uma casa lcrrca sita na villa d'llha-

v0, bcm como uma rccolcta sita na

Costa Nova do Prado; cuja arremata-

ção sc tem dc cllccluar junto aolrl-

bunal das audiencins daqucllcjulgado,

c na execução que pelo carluric de

Mourão promove José- Vicente Sca-

rcs, contra .Indo Francisco da Magda-

lcna c mulher todos da dita villa.

n t ta. 7._-

;elo cartorio do escrivao Gusmao, do

l juizo de direito da comarca desta ci-

dade de Aveiro , e no inventnrio por

morte de Manuel da Costa Basto, are-

querimcnlo de João José Pereira Guima-

rães, desta mesma cidade, como her-

deiro beneficiado do referido fallecido,

correm edilos de 30 dias, a chamar e

citar todos os credores certos ou incer-

tos, e quacsquer pessoas que se jul-

guem com direito áherança do mes-

mo, para depois daquelle praso compa-

recerem na segunda audiencia, a qual ha

de ser no dia 17 de julho proximo fu

turo pelas 9 horas da manhã no tribu-

l nal dejustiça desta cidade, a lim de sc

louvarem, com o requerente em louva-

dos que avaliarem os hens da mesma oran-

    

  

  

ça, e bem assim para todos os mais ler-

mos do dito inventario e tudo com a pc-

na de revelia. N

Aveiro 12 dc junho de 1862.

Manoel da Silva Ribeiro.

"II d'a n a Águeda, tem

 

  
1

  

  

  

'.

à

~--=~«r-z-:<:- um carro dc muito bom

commodo, com lugares para 4 pessoas:

quem pcrtcndcrnlugal-o pode dirigir-

sc ao annuncianlc.

 

ela direcção das obras publicas

do dislriclo d'Avciro se faz pu-

blico que no diad do proximo mcz

dc julho sc ha de arrcmnlar_ a con-

strucção do lanço d'cslrnda compre-

hcndido cnlrc a povoação dc sonlcllo

c a d'Albergaria a Nova, na extensão

dc 782*“,l. A arrcmalnçãd lerá lugar

no dia mencionado das l0 horas (ll

manhã :is 5 da lnrdc no cdilicio da sc-

crctnria das obras publicas do distri-

clo, onde sc acharho patentes no mcs-

mo acto os desenhos do projecto. e

caderno d'cncnrgos relativos ás obras

do referido lanço.

Aveiro 15 dc junho dc l862.

S. A. P. da Silva.

Engenheiro director.

A cmprcza construclora dos ca-

minhos dc l'crru, ollcrccc um premio

dc 25 libras a qucm Ihc descobrir

uma pedreira granilica ou cnlcarca,

aproximadamente na mesma distan-

cia. que as pcdrciras d'Eirol.

AM0“ E AMBIÇÃl)

Primeira tentativa roawntica

DE

Antonio Mal-la Pinto atalmelda.

Saiu á. luz, em Coimbra, esta obrasinha, qua-

pelo preço de 240 rs., se acha á venda em Lis-

boa, na Livraria Central, rua do Ouro; e em

  

.Coimbra, na dieta. livraria, rua da Calçada, e em

casa dos srs. José de Mesquita, rua das Covas, e

Sanches, rua de S. João.

Quem a pretender, pode dirigir 240 rs. em

estampilhas ao auctor, rua das Colchas, que

lhe será enviada. franca de porte e bem acondi-

cionnda.

os' MlSElllVElS
. POR

VICTOR HUGO

Tradução (le-Antonio Maria Pereira Carrilho

Começamos a publicar este famigerado livro,

que era esperado ansiosamente, e que tantos elo-

gios tem merecido da imprensa liberal estrangei-

ra.

 

Será publicado aos volumes, iguaes em tudo

aos que estão á venda da Biblioteca Escolhida.

Cada volumes dos MISERAVEIS, ue em

francez custa 1,5200 réis, custará, nesta e( icção,

para os sr. assignantes 400 réis, pagos no acto

da entrega. _

As pessoas que quizerem ter a obra ás fo-

lhas encontralas-hão nas lojas do srs. Lavado e

Arsejas, para onde serão enviadas, á. proporção

que forem impresas.

____________-
-_-___

NOVA Pill'll (llllllb Dil' llilthlllGlS
Publicada em virtude do decreto de 18 de dezem-

bro de 1861; -- seguida do indice remissiva

e explicativo da mesma pauta; ampliada com

as resoluções do conselho geral das alfande-

gas, promulgadas até 3 de fevereiro ultimo,

da reforma da. alfandega municipal; de um

quadro das medidas do systems metrico-deci-

, mal, comparadas com as antigas; das instruc-

ções regulamentares para a organisação dos

bilhetes estatísticos; e outros esclarecimentos

de utilidade commercial. l

Preço, 500 réis em brochura, e660

encadernada.

w

ÊÊÕÍSTAVELh-BI. C. da Silveira :Ii-'imenth

  

Tip. do Bistrieto de Aveiro.  


