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licidadc do part., relegado ao jogo do ambi- ? tamo—LF. o que se passou na reunião da maio- cao dol'orto. E' em todos aqncllcs em que l porque scrz'i um vgaal evidente. de que os
::
ciosas ínflucncias, que só uniram o poder, ' ria, que ha dias leve logar no minislcrio do 5. cx. suporintcndo.
“ºi:"“ººª Il'll'liª'ttiª WM rm bom caminho.
Aguanlainnª. pois, os factos, (: scrzio
lin: janeiro cotttplctnt'nm muitu—*. juizes
sem cnrarcm dos n*.cios, qucdcvcm servir a reino, tcslilica que nao 'aciocinamus na

AVEIRO.
ÍiiiN'l'dthTO SALMSANCA .

|<,

lastnnoso o quadro das nossas, c.»:pc-

cnlacocs t.'i't)tttlttllt'it"i. todas as vozes que o

!

nossa rchahilitaçfto moral o material.
O sr. D. José Salaman'a preti-ndcquc

ausencia absoluta de factos.
do contiucntc os :xt'th' quadricnim. dcvcnê
() ministerio quiz assegurar-se do voto do coiw'guinlcntcnãc scr transferidos para

sejam alterados alguns pontos csscnciacs do da maioria antes de submetter ao pn'laseu contracto. para a construcção da via Í'cr— mento esta interessante questão. Convo—
ccssidadcs da viacao publica cxi'fcni um os- rcado norte. Uma das bases d'csta alteraçao cou—a sollicito, no intuito de que ella se mosforco supremo do thcsonro. obrigando-o a &, o diminuir-se a largura do carril,oque im— t'nssc fa voraiel zi proposta: o illustre minislancar no mercado sonunns valiosas cm ti— porta o inutilisar-se todo o material circu- tro das obra—: publicas expor. os termo-*, em
lnlos de divida fundada. ou como hypothcca lante, isto ci a perda de muitas dezcnaa que se acham as negociações, e a conveniendos; capitacs que se devem (lispcmlcr. ou do conto—; de rcis, que () [besouro diispendeu ria'de ser aquella aprovada, conforme a nota
do concessionaria. A assembléa nao emíttiu
como incio do co.;rir () angtnenlo de dcs- na sua acquisiçao!
.
vpuuge ver «as clausulas ..es-ti-,
— Us- recursosttiimxeeicosdo um,. pai: po .jmreeer.»=eguaydou silencio; apenas algumas,
p'uiadas soll'rorcm sempre miuliticações, (: bre são tão exiguos, que mal chegam para vozes isoladas concordaram com o ministro,
(x= c:.viprns'iv'ios, rcvcstidos no conicco da no— dotar essas anspiciosas emprczas, que "()!—*. e de nim sig-naus de adhcsao.
gociacno de iicrgaminhos patrioticos, (: de— promettcm um futuro mais lisongciro. Mas
() govcrnn augnron bem do silencio adcorados de abnegação (: ('iVlStttt'),ViI'('ltt(it“jlttiS nãonusilludamos. () nosso estado é muito eulado da maioria. Não o deseonecrtou :: mn—
pai/. cel:-bra algum contracto com capitalistas est 'anaciros; todas as vezes qu: as no-

cxigir que se allcrc o contracto primordial.
prcsando mais os scns intcrcsscs do que

prerario, para que

que se illudin.

-imenlo, que poderiam ser de Í'C("t')illl(.'('i(lil

utilidade, se por ventura a fazenda public:

No dia seguinte ao doreuuião governa-

não estivesse tao onerada, (: () (lf/ícft não
snbissc a cento e vinte mil contos de reis!
tira necessario que a nossa situação economi 'a nos habilitassc a prover de remedio todos ossos malcs,quc se apontam como origem

mental teve logar uma outra em casa do sr.

do nosso atrazo, e que

as

todas

classes

Faustino da (lama. Reuniu-sc ahi a opposijao
parlamentar, e mais vinte e tantos dcpntados:,qne na vespera se haviam calado as propostas de modiiicaçào apresentadas pelo sr.

do

Antonio de Serpa. 'l'odos“i'allaram, todos dis-

!

outras contain-as. l'ois ja :stanios a lil do
marco, e ainda nao tivcrani lugar as train—“.*
fcroncias, no.-n cllas tão pouco 5) annunciam

no ministerio da justiça!
Sao im-alcnlavcis o». pri-juízos a que tito
culposo ileslcixodfi logar. Algiinsjttiacs tcctn
deixado as sua-: comarcas, premuiiidos d.."
lit-cnc: do ministro, e na iirmo resolucao d'alji niiouvpltarcm. Mas a demora
havida no despacho judicial de tal niodo os tem

a(l'ectado

nos seu:: interesses,

que cllcs teem sido obrigados 'a regressar,
a lini de nao se codividarcm, pois ltt'tl) to—
do. sa.) proprietarios. ou pz denn prcsciiulirdos
cnmlnzucntos (“lll benclicio de terceiros.
na» nao podemos dcixar de censurar ()
sr. lºt-irao pela sua falta de actividade, hc ()
illustrc-ministro curasse mais da pasta que
da politica, não teriamos lij que lamentar
mais esta infracção e desacerto.
i'cdimos :) &" cx." que olhe mais hclos
ncgocius da sua repartição, o deixe o campo safaro da politica. i'l' um 3.1.“ rvico que

na vcrdadmpagar mais,quando () desenvolvi—

manca tivera logar em virtude de concurso.
A este acto assistiram sesSenta e dois
deputados.
Quando os rcprcscntantes do paiz se pro. .
.
.
vontade pela cauem" taodccidlda
nunciani

mento da viação não acompanha as aspirações generosas de uma epoc: , que só se (:.-'lrema pela tolo “am-ia. tole 'ancia muitas ve. . . passiva, e que
. . .
muitas vezes
“,,. cuunnosa,

convem graduar para que se assignnle a seu— za public:, o ministerio não (leve presistir
da que devemos percorrer.
no erro, nem advogar os interesses de est 'un() governo pede que o habilitem com gciros, como protcgeu os rl'lârlanger, que só
recursos para poder fomentar os melhora- n'uma ope 'il:ftt) lucrou quinhentos contos de
mentos de que ainda hoje carecemos. () tis- reis, que ao governo portugucz cumpriu ent-_
co exige o pagamento dos impostos. 0 con- bolsar.
tribuinte satisfaz com custo esta exigencia,
I'areec-nos rasoavcl a opinião dos depuque muitas vezes é imodcrada. porque e' tados reunidos em casa do sr. Faustino da
tinta írret'tcctidamcntc, sem Conhecimento Canoa. E' asª-«im que as oposiçõcsse enobreprevio das circumstancias ospeciaes do paia. ccm, e que os governos se confnmlcm. e mal-

periencia desgraçada do govcrno portuguca.
Rio o diasimulcmos, que seria juntar a um
irrisão amargosa.

que rccairia Sobre todos nós.
(:Clttijt'ntl—sc um contracto, foz—se uma cs—
criptnra publica, :wsenlaram-se as cimdici'ics,

lã d'cstc choque de pretenci'ies, do ”Lula pouco cscrnpnloso dos cxactores, eda reluctan-

oln'i;;:n'am-se os outorgantcs a cumprir as
clausulas estipuladas, e quando a letra d'csse
contracto devia ter execução, appareccm

as partes a pedir modilicaçocs inaceitavcis,
a impetrar do parlamento um voto que as

rcsalvc. da rcsponsabilidade cm que incor—
I'Craui por havcrom andado com leviandade
quando sc tratava do:: inomcntosos interes-

ses do paia!
l,:tstimamos sempre os resultados da
iinprcvidcncia governativa,qualquer que seja a cor politica do gabinctc, ou o gremio
:] que elle pertença. A cima de tudo. as
comonicncias publicas; a cima do tudo a l'c-

qntstam com os povos.

Circular do ministro dos cultos em França
aos arccbispos (: bispos da mesma uajao,
com “clcrcncia :'i qucstão pontifica.
produz
aconteci-

da Italia, tem a sua origcm nas prco

politicas

mas as paisi'ies

t'upuçocs religiosa.—:,

procuram lornal-as mais vivas e mais profmr
das. Importa pois a todos os homcus sinceros
e amigos do scn pai]. considera ' as coisas com
a tranquilidade c. imparcialidmle que. formam
os bom juízo-:; e. puia minha parte compro
um dever snlnncttinido ao cpi—.copavlo as rcflcxoes proprias para chegar a este resultado
tão dcscjndo.

maxima de uma maneira dclinitiva oumalgu- çao canonica, pcrtcncia ao rei, que rcccbia, a
mas das suas mais importantes mntscvpiencias. título dos santos evangelho.-:. o seu juramento
«Declaramos que os reis não estão sujeitos a
nais coisas que dizem respeito ao lumpot'ul;
que não podem ser dispostas. ncm directa
nem indirectamente por auctorida-le dos chcA
fes da cgreja; que os seus subditos não podem ser isentos da submissão e da obllien—
cia que lhes devem, ou despensados do jurar
mento de. fidelidade; que esta doutrina, ne-

cessaria pela paz publica. e tanto mais vanta.
joza para a cgrcja do que pa 'a o estado de—
ve. ser mantida Clllllt) conforme a' escripturn

santa. :i tradicjio dos palres da egrcja, (: aos
exemplos dos santos.»
”ara conservar esta independencia, tinham

de licis snbditos e scrvltlores.»
Quan-lo o primeiro Consul levantou de
novo os altares da religião cntholica. encontrou
no pai/. o vestígio da»; antigas lradirçocs. Po-

do

verdadeiro caracter espiritual ou temporal dos
interesses (li-batidos. Os factos mais notavcis
tornaram celcbrc esta cp-ica doconfnsa'i. No»:-

sos paes. instruídos pela experiencia, julgaram
podcr fugir a estas conteudos. desastrozas para :: tranquilidmle dos povos, reformando o
direito publico do reino de França. (» d'cstu maneira constituiram a par da auctoridadc
incontestavcl da cgrcja sobre a sociedade rc-

ligiosa, a independencia do estado, regulador
da sociedade civil (: politica.
Uma similhante tarefa não se consnmou
c

atravessou fortunas diversas desde as pragmm
Uraí de h. |.:le c da (.ailos X'Il. ate a con.
u,“
,.“ (|L.

.,()|,

.
.. "_. dont: . ",“
M...,
.|"

to publico da Franca triumpharam

..
(lm.

tas regras muitas vezes tiradas da desconfian-

ça, mas sempre justificadas pelo receio dos abu—

ta

não

papa

maneira o

ftXa'isc (|).
.

"esta maneira. os prelados france—zes. ain-

da que fossem mandados pelo papa, nim podiam saliir do reino sem ordem ou licença do
rei. O papa não podia julgar nem delegar,
para conhecer do que dissesse respeito aos
direitos, precmincncias (! privilcgios da coroa

no imperio de Marrocos», chamada

pelo; acaba-s Al—A-raiscc h-ni-A'ros (vinhedos
da grande e pudcrnsa tribo de Deni-N—ros),
é capital da provincia de Argar, que é na sua
maior parte povoada pela dita tribo, e taml)t'tll scrvc

de rcaiilcnriu ao govcrnndor: tcm

[300 casas,

sãº , .Hummm
dons
.
'
|. _. -ldºa“ ,ltn'ics
, "' 2.700

'
º l,.jUt)

jm HIS.

rodeada

.a ai na e bem ('uthlttlltla

(:

cttliir em liodcr dos mouroa. e em mas sofreu
um forte bombardcamento dos francezcs.

de porticos su-.t'cnt:ulos pur columnas de pe-

dra. As suas fortificações que foram construidas pelos licspanhocs, quando a possuiram, são

|.a "ache, que é talvez os Lisos de que falconscqucnte como homem publico. .'cntimos | ta Ptolomeu ou a Lisa de Plinio. está tão

ccz, que se procura agitar contra o governo que
o honra c. o prolcgi'. () imperador. soberano
csclarcci'lo c convencido, nao viu na religião

um instrnnicnto dos seus dcsignios politicos;
olhou mai—. além, para mcihor comprehendcr ::

origem divina e o destino social. No seu pcn-

”)

Eita viªgra foi applirada ao contrai legado Capra-

ra, (Vidu tiflfl'l'ltt de to“ gt't'tnitlztl ann» X. c o discurso «ti—
.

.-

.

..

.

'

.ª.,

»

—

'.

'n'

Pill'ic

"lilinhla.

lin avontccimcntos politicos cm

que ªsilo

dilli-rentcs as apreciações deuma e outra par—

lc', lia consclhos lcalntcntc dados de um lado,
e que do outro lado scjulgou não deverem ser
acolhidos-. ha conferencias diplomaticas comple—

taincute (lira das coisas que dizem respeito (1
urilcm

divina, c essas

conferencias. que,

(la

parte do imperador. fo ':imsempre cheias de trun—

diversa—: épocas. já contra as leis gallicanas.
já cintlra as novas leis. mesmo no que diz
respeitou certos princípios. que em França se
julgavam imlispcnsaveis para :: independen—
tia temporal

Mas

do soberano.

accrcsconto

com tanta mais certesa que nem os reis“ nem
os novos gnvcrnos quize 'am scparar se, e lem
bro a proposito disto que a

propria rcstan-

cczas.

:is quaes scria

necessario junta“ as que

.,
.
-..
.
....
.
tccllt sido as
ncrrssldadts
dos. govttnos
anti,
riorcs ao actual impcrio. A sociedade qui/. ser
livre no seu dominio. e conservar-se snfticicntemente armada contra os abusos (: iªgitaçõcs
_

:.

_

.

.

lois cspeciacs: mos

trou—sc cscmpto de pri-conccitos. (: o pai/., cer—
to das intcncoos puras c. da linfa moral do seu

bcrnnin lcmporal da santa sé.

Sci-a necessario recordar quantas vezes, ha
alguns seculos, teem os papas sido arrastados

a in:-goci'icocs e a guerrascmprchcndi»las por
alguns do inlluencia, de snbcrania e de. terri-

poilica

temporal,

nas quaes ()

Christo, mas como principe italiano sujcito ás

do governo secular. Os reis de Franca, do seu

se podem contemplar.

seja com :: trára qucr com — a corôa
'

l'orquf'. (: p sis qnc cssa libcrdade concedi-

pcrtcncia a Ik'lt—i. (: os príncipes da terra, (l"ºr
:lª'itavam
h
'

'

por incio do inauil'e—dações violenta.-.”! () iinp'c

se no circulo «.lcinlcri'sscs [oii-:iiiicntc humanos.
Pedimos pois ao papa. srnl deixar de acre:litar que somou bons catlio.icos, qncira na sua
qualidade «lc .ªitllJL't'tltttl dc um cotado italiano,
cncarnr os aroniccinn-idos como a. Providencia

ra=lo ' admiltc scguramentc a cxprcasao sinccra

it“—l

da nas intcnrfics do licm publico e da concorv
dia. se torna a'ora um incioilcagitacíioi' l'or
qttuú que ;:

comprimir!Icni an.—; olhos do

pai!.

,...,,
littin ll.

......
...
'impiiadoi

.

..

cia.».
“
.it.n.n os tlnglttds
da refigiiui catlniliczt ou derrubar a cgrcjn !* Í)
poder espiritual do santo padre? Não, nada
d'isto existe. () iillpr-mdor não cst:i cm lntacoin
_

.

. .

.

estas

não ha (lcni'gnçao rio-; scn; dirt-n.os tcmporacs

questões, e qual tem sido a sua conducta para

quanto os esforços humanos o permittem, a so—

tlio-i da cgrcja. Davasc tainln'm :| [)(-ns o qui-

o papa, que nao rcina pacificamenteim ltoma
'.
.
.
.
—
.
.
,
.
r
...
(«ain't-mr.;
tropa.
das
|)ttllC((_':lt)
a
com
stnao

tem () inipe'ador en::irado

a necessidade de subll'altil' a ltaiia zi opprcssão
c, :'i occnpacão estrangeira, ressalvando, tanto

_sobcrano, tl—is'islitt ::cni desconfiança ao cspcctaculo das coisas que eu l't'iil'n, c que ainda hojc

que resultam do choque entie :] cglcja e o es.
tado,
Como

quilirladct' de respeito, teem por fundamcnto

lado“, muitas vezes cnvolvido n'cssaa lucíus cm
que iignrava o papado militante. nao considerava turno: o titulo c a I" dos mais antigos ti-

as nossas

tas (Locator-s religiosas que l'i'lll'n't' a': conscicn—

Nan
em Pºr

:]

oppcllon para

Íicu-nlrnnenle qual tem aldo () espirito, o quai-s

.
.
.
as lcts
e prcrogatlvas
||” “.““L

mas

(lºi—("lil

exigencias, nos proccdintentos. e aos calculos

“I"" para ppp“- aquellas que fm,—gem

contra

t

“ICI"

com a sabedoria da Santa Só. o imperador deu
:i religiao as suas mais lcncs sympnthias; nao

regem as congregações religiosas. mostram suf-

to. (')) llavia motivo

como

XI, de 8 no 'aucnu Illl “73. tinha sido adoptada pela tlcs—
panha por ('A icto tlctíarlos l', «te i'itít, e pelo _de l'hiftppc
II. de tit) de agosto da t.“)tlt.

declaração

sua obra

(lil. d'orrijns na

intuir: sobre quem de direitocompetia.
() Sr. José Estevam, porém, foi lllt'ttt vc:/.

abuso, quer para as emprezas de juridicaçfm.

para appcllação,

estas palavras cnergiras. «() rei "do

Na

em

Esta rapida exposição das nossas lcis fran-

Rf?“ “"" (""'“l' "º l"”“'“' ““"“” “" "'ª' “"m"“
-.
..
.
..
_
.
' (2) tom
medula, pijprcscrnna pet.i_,-oritmmnç-. .li- Luv/.

sonda de IJ:—us e «[e si ;).—ramo.»

(li/.cr tambcm que ::

procederá vcriticaciio ou registo do parlamen-

dcpcn'lenria do soberano. que rcprescnta o cs'. por .
'
'.' no lt . inpo di,. >..
. ja
Lui/,
tado tiadnzia se
ile/iem/e

"cvcrct

racao não nnsou pnrsevcrar no projecto da comcordata de ltil'l. que annnllava a,; lei de 18
gcrniiual anno X.

',

-

,Lnfuc/w.-—— Esta cidade.

papa tomava parti-,não como vigario de Justin

de bcncticin algum sem cartas de naturalidade
ou permissão cvprcsaa do rci. AS iztllla'íybl'tê".a, letras. escriptos :: ordcus do papa não
criou recebidas, lidas nem cxccntadas, sem se

as esperu-twins, e nos rccchcmol as muito comin-

cadores portugueics e lnfspnnhocs.

boas e run,-u-i'vanrsc ainda em muito homestado. lista cidade (: mais historica do que ne—
nhuma outra do imperio de Marrocos: foi toina-la pclos licspanhocs cm 1610. (: n'clla conservaram um convento de religiosos franciscanos até ao anno de l7'22. Ucpois tornou ::

das inquirtacfics rcligiouus' mesmo quando "%
tivessem cm ct'ro', mas a nar-.Íui ha dc v.cinpra—
:'cpcllir o boato c o pcrigo das" cxi-itaçíics apai
xonadas, e não qltcrcrd sacriiicar n pcvwa alguma o cuidado do seu rcpnnao c a dignidade
do xcu govi-rno.
De que sc. trata oiii-clivamcntc
Existe por
ventura cntrc o imperador c o papa uma il'cs—

de l"'ança. (')s est "angciros não podiam gosar

dc. todas

plctas da mim de rcis muito cristãos. A

tinnamcnte (: frequentada por barcos de pes-

tos tão elevados, contando além disso com n
prndencia e li—lclidad: do clero, assim como

santa sé reclamou (: protestou vivamente,

sem

luctns,

por tres torres, com “20 peças cm bateria. (it)“-

comendas da

durante 0 [|_-mp” que s . m.

bastantes

radouro defendido por um barbacan I'Í'fltl'Ciltltl

c: r muito as previ-neurª. Movido por sentimen-

de as julgar.

sem muito tempo o sem

seu ponto é pequeno; e tem um regular anco-

cqne reconheçam a favor do primeiro consul
os direitos e prerogativas de que gosava a

te os actos e as ideas do passado; não tracto

rcspciti)

hoje. ! OUU ltabitanlcs, tan pobres como pouco
iudustrioz—ais: nos seus arrabaldes cultiva-seta—
baro cin abnndancia. mas de mai qualidade. O

torio“! A cgrcja, respeitada na sua disciplina e
nas suas lcis, nao se julgava sulidaria d'cssas

sentimento do rcipc o legado, cujos podcl'cs
eram justilicados, pronietliª usar il'cllus só

a

Sebastião, dcpois da fatal bataÉhados tri-s rcis,
tornaram a occupal-a os mouros. Arzilla conta

lranuuiilo dcsinvolviini-nto das ideas o das
obras verdadciramento Christus dcvia modifi—

violação. (Icnsurava se amargamente, de uma
entender

Al'ziila e ccicbrc por tcr dcscmbarcatlo' n'clla
na sua i'uncsta expedição o rei de Portugal D.

cio do eultoao—z regulamentos que o estado
julgasse necessarios á tranquillidado publi'a.

ecz em senti—lo mais conforme as necessidades
do tempo e aos sentimentos naeionacs. lia-sta

direito pubiico acima citadas. lit-tiro unicamen-

se. clicgar a

rifi- e Ítlulnco. () govcrnador mouro partidario
tl'aqucllc cntrcgoo-a ao governador de 'l'nngcr.

recordar os artigos que submettem o esciªci—

o poder .ªu-cular. Concluiu—se uma nova concordata entre o papa pio VII e o governo fran—

França legados á lide,-'e sem o pedido ou con-

jamais

Pela cpoca das go.-iras dc Mahoinct. o Xe-

ves orcorrcncias, eram uma arma in.-cessar“:
para a manutenção da in'lepcnzlcncia (iu estado. convinha comtudo. no incio dos beneficios
da paz publica. conceder aoclc'ncntu religioso
tanto maisconiiança e liberdade. quanto 0 podia fazcr um governo podem—:o e nacional. ()

susccptibilidade—; iam até á

eltiiiti':i parte, o espirito de uznrpação.

tcmpo (' abandonada no reinado de l). .ioftn lll.

das conteudos entre a anctoridade rcligiosa e

seja a reproduccão das disposições do antigo

coroas, e as

Foi ocrupa-la pelos portngnczcs por muito

podcrcs, e dcsordctn dos espiritos; se nas gra—

podia mandar para

das

lhe chamaram Zilia e depois Julia Constantina

narchia, a volta das agitações com o regresso

base de uma jnrisprn:lcncia constante.—"Ues-

:i dignidade

Árzíl (1. —— l"oi ('(lilil'atla pelo,-: romanos. que,

mo-

dia recciarse, então como no tempo da

questões graves as que tocavam. quer seja a'

scja

cipios pai-:sziiiiiis :! dar ou: seguida uma breve noticia da:; praças dª.-trailla e Laroche,
que ().—nao sendo boinlmrdcailas |. ”: la marinha hcapanhol: .

samcnto se. as leis de garantia civil tinham
uma rasa—.) de scr para impedir a confusão dos

sos :: das impiedailes, e tinham-sc tornado a

liberdade da cgrcja, quer

de Marte convcrtcn cm thcatrode (ipct':u_'ocs
izellicas. lim ciniforinidzole com cstes prin-

_
corrente.
livpnsemoscom franqueza os motivos por
que o districto d'Avi-iro desaprovou :) escolha do sr. Mendes Leite para piimci': anctoridade administrativa. .Não dissimulainns
as rasocs que militavam, (: militam ainda
contra (este acto. Declinamos de nós a resjmnsnhilidade d'cllc, fazcudzra recair toda e l

que. eu chamo toda :: attcncan do c.!cro fran-

I'l'am

soberanos.

doutos dc. qna'qucrclizna, que a inllncncia

Ziiis, c ("wifi situada na província do Hasbat.

. . do I. .. do,
.
. ...aªao tun
a. data
(ll.(l(,l() da. nom

licença do rei. l-'inalmcntc, odircito
! cade sem
eleger os bispos, sob a reserva da institui-

antiga realesa junto da santa sé. Quanto aos
artigos organicos da lei de [8 germina! anno
X, para tudo quanto diz. respeito :i scgurança do estado, não existe um unico que não

(15.

São vcmpre aproriadas as noticias proce-

msrmro Mim-J
situadas no dcclive d'um elevado monte que
Foi nom 'ado ;;ovm'nador civil dcste dis- se cstcnde até ao mar.
As cn:—as são habitadasopor LODO indivitricto o sr. Manoel José Mendes l.cite. ()

como mundo religioso ? E' aqui, monsenhor,

sido apresentadas no numero dos edit-tos. ceiª-

e

itiliilãºtiíls

pouca catcnsíio e contará ao todo

mittido formar synodio ou concílio em lªran—

S:: I'ttt'tlt'l't'NSC zi historia do passado. eu
'
contraria () vcstigio das mesmas agitações todas as vczc—i, qnc. se tem tratado de ilissctitimentos entre o papa

...-...... ...-o.. “,,—“%;:.:.. ..-.. .-.Jeff—._.-.-—

hC

poder algum ecclesiastico por ordcm de llcus,

de fcvct'cit'o de “560.

posicao
'

A construcção do caminho de ferro decia dos contribuintes resultam as vezes la- vc ser dada por arrematapio, e :: arrcmamentozos conllitos, que os governos não cu- lação ter lugar preocdcndo concurso. () sr.
'ar.nn nunca de prevenir. Se a receita pu— Salamanca faltou ao estipulado. exigindo motantes são industriosos e. amantes do estudo
blica não se gostasse em obras iinpcoducti- dificações no seu contracto. Logo deve o ce, assim como nunca o soubemos ape- progressivo das scicncias. Nos arrabaldes culvas, talvez. a nação não se recusasse no paga— parlamento rcsilir aquelle, já que o govcr— drcjar quando dcclina para n scn (caso. ti 'a-se o algodão e faz se muito carvão: (islcõcs
mento de novos impostos; mas a dcsconiiança no não soube coinpeuetrar-se dos seus deve— (Joma a(lministrajao do sr. Mendes ia,-ito (: as panthcras das montanhas descem as vezes
até
aos
muro
da
cida
de.
s
s
os.
.
mo
rcer
tos
ve
pa
r
im
e
sin
jus
se
de
ha
c'geral. e a desconfiança tem sido ate' hoje res, e se arvoron cm procurador ofticioso
()
port
o
de
Laro
che.
form
ado
pela
foz
do
s
õe
m
aç
re
ci
cs.
o
po
s
re
im
ap
no
de
ex
Na
cia
do banqueiro hcspanhol.
() escolho de todos os governos.
rio Luci-os, (- bastante seguro para embarcações
mcrecidas, nomcontcmporisacocs, que não de pcqucno lote-, porém (: de pcqucna
Mmamw—
Na questão sugcita nem o sr. Salamanca
importanas .*;ahcmus ter no exercicio do nosso ch:- cia por can—ai da dilliril entrada para os naLS TRANSFERBNEMS E 0 Sit. MINISTRO DA JUSTIÇA.
devia propor a liioditicaçâo do contracto que
vios
do.
mais
de.
“200 toncladas, que são obriga.
'ado
ministerio.
deve
Marlc'ns
Carvalho
de
lºcrrao
sr.
O
deo
govern
o
nem
o,
govern
o
celebrou com
dos
a
dcs'
arrc
gar
na
ensca
zla,
send
o-lh
es
imgin'crnador
novo
o
avaliar
de.
Havemos
pouco
ministro
um
CultN)
considerado
ser
de
ponto
a
cia
via levara sua condcscenden
possivel pcnct 'ar na barra que fecha a embose encarregar do S(')llit.'.t ar do parlamento a sua cncrgico, porque n'clle a indolencia pode civil d'Avciro pelo: scn-: actos; e (? desne— cadura do rio. A entrada do éste é defendida
apro »açao. Ambos anda “am mal. () resulta- mais que o dever. Não e' só no processo dos ' ecssario dt,:clarnr, que nos scra mais agrada— pela parte do sul por lrcs baterias, achandodo ha de comprova ' a opinião que hoje aven— mocdciros falsos. eno da syndicancia da rcla- vcl nao lcr decxcrccl' od'rcitn de censura.

nas coisas tcniporacs. foi formulada a mesma

mentos

l

. -—'--"ªf"ªºí'iiílíuª.t==

ª'.

anna.

em volta de nos. por occasiao dos

l

clics qui-m ha de definir a tur-:s:
em fittt' do novo magistrmlo.

que o los-:o cm tão pequena cousa, dr.—'pro- adiantada cm politic: urbana. que. sem consando qucstocs dc intcrcssn vital, e sotiihon— tradicçao. (- a povoação mais assciadn eadiantada de toda a Africz. As ruas são em geral
do a raxao e-a convcnicm'ia.
bast
ante
larg
as,
direi
tos
e
calç
adas
:
osha
bi—
ms
adorar o sol que nasNão costnman

de “Nãº. que eu apenas cito seguindo " pon—
to de vista da liberdade ncccwu'in do estado

Monscnbor. ——A agitação que se

l

presta ao pair, que tem direito :: clic, visto
que o tin'snnro-o compensa largamente do
sat-cilício que faz no .*cr ministro e conse-

WWW
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tt

paiz podessem contribuir na proporção das cutiram, todos se ['n'oinmci'aram almrtamcntc
urgencias (lo thesouro.
contra as alterações que se pretendem lazer
'
Mas, infelizmente, entre nós são tão de- no cont 'ncto Salamanca. E concordou-se ahi, lheiro do moço rei de Portugal.
Chamamos pois sobre o objecto a attcnficientes os rcditos publicos como a fortuna em que não só se votasse mal 'a ellas, como
dos particulares. A industria acha-sc alii—.m- tambem em que se abrisse novo Cuttt'tll'St), ”'t—tt) do sr. l'crrao. ('.rcmos que cllcedigno
tada pclo imposlom capital.:i intelligent-ia eo chamando a lit-itagão todos aquellos que qui- d'clla, e que a. ex." annnira ao nosso empotrabalho,esta triplice alliança das faculdades zerem toma ' a empreza da via ferrea do nor- nho, tractamlo com mais sollicitudc os no—
moraes e materiaes de uma naçnoaiao podem, te, visto que a adjudicação feita ao sr. Sala- gocios da sua cxclusi 'a compatcncia.

tanciado.
() contracto Salamanca foi mais uma ex—

erro uma facccia. uma

dez. que podia signiii ra ' apro 'aª'ao. ou se ' a
expressão tacitadc dcsapoio. Acl'cditou no
melhor. e os factos vieram depois fazer ver

fantasicmos lllitJ'av'ilimH.

para admiltirmos innovacoes incscquivcis,
para que conccbamos projectos do engrande—

a fé que se obrigaram a guardar.
Tem sido esta uma pccha de todos os g0<
terno—;, e de todas as siluaçi'ics politicas. que
ahi se lccni inangnrmlo ao estourar das girandolas de cuthnsiasmo pzu'lidario. enthnsiasmo a que o paiz tem sido estranho, porque presente a decepção a par do a_vslcnia
iniciado, e das promessas pomposos. com que
se tem embalado a crcdnlidade publica.
As propostas linanceiras do sr. Fontes
foram uma triste. lit-cao de verdade, que
hoje devi—mos mcmorar. () contracto Pctto
falia com a cloqucncia da realidade. que
nao se altcr: no dccorrcr do tempo. A cmpics: Salamanca e' um novo (: cfticar, tcstcmunho, que não .passa dcsapercehido para quem vê (: aprecia as pessoas e as couzas sem rccorrer a lampada ina 'avilhosa de
Aladino.
Cslamosja gastos pelas decepções. A no—
vas promcssas novas mentiras, que compro—
..
.. . .. _ que se
. dos «aiaclcics,
. .; :
. .
&. mandado
mtttem
dizem since-amento cmpcnhznlos cm que se
torne prolífica a augusta crusada da civilisacao, o progrcsso dos nnfihorainentos moraes c matcriacs, com que ha tanto tempo
nos acenam, c. que cada vez. vemos mais disr

"-

Pan Alvim..

e. menos ain la: da ana

auctoriilade r ligiosa;

tll'St'l'lVlliVU na longa ltl'dltt'iít da humanidadc. .*s'nppliràinns-ihe que tlªtt'll'lál a tudo quan—

tu trnliri um“: inllncncia n:-cc:._sari;i no regulª.
in:-nto dos iicgaciu-a «lc—.h— mundo—, in .ràmos
com clic para qtlc faca sacrifi-i »; “lítit't'iztcs, se
forrni inevitaicis para :: tranq'ii'idailu .!“ t-ju.

ropa e da t'll!'i*ilítt'ltl.'t4it'. tllfcrccccuos«lhcs. como
jfi thc Icinos ollrrccilo, :: maia situ-cc.. concor-

rencia para as possivcis :;oincõcs. « ao menos
I'll“('_)lltllt'lál(.“í para :! solwrauia lciizporai. &, “,,"
.
.
.."...
.
..
d..».tis nos—.os avi.—os .«cicm ain-la ,-<.j,l|j,,t,,;_
nao dart-nur; () triste cxcmpln das "(“'—'t'iininm

ciirs. () futuro é que ha de ilccidir, seu.—; no.,.
timcntos c o': (“foruns da politica france“ “.!"
.

.

'

.

'

"

'

sido imprcvtdcntcs e con'rarios aus Vt'l'dadci
"'
'
: da duto de Roma.
.nos.-interesses

(Coari. aa./.

t,listi'icto,cst;i o conselhodeestado (: nop/'uma

SECÇÃO DE CtlllllliNlCAlli'lS.

Iru/Mica. lini quanto a esta parece-nos que

A duff-70770 premir/rolo" d jim/(r gem! pc.lor calor!/mr r/c ( 'rm/(r/r/rcz/c: ( _ill'ír'rr : ——
() J'l'. lifting/Linho, .vr'r'i'im/o r/c gor'cz'z/m/or'
vici/, 0 u(fo/1ir,-r/u'icursr'» c () calma!/w r/a
dir/rica).

se reduz r'r opinião do (Jimi'ni/u'i'cczra'c, e essa

opinião acha-se bastante depreciado no incr'ado. O recurso part ella não e favoravel ao
articulista, iicrir elle suspende o aceoi-dain
do conselho. lla pot'eiii outro recurso para

!
l
l

rante a ausencia dos empresarios. est—iva comp-o

liciiittdu e satisfazia ao '5' 2." do artigo '2." do de.
ciclo de 18 de setciiihro.
9."

;iicni pe.—soas ticas para csliiiiqueiio— rx'lliinllª' ªº

Os srª. Mens—irma (: Bivar. mandaram para a
irresa propostas retratando a iniciativa ile projeitos
de lei.

Seria verdade que. 5. ex ª lhe, dissera que

() sr. presidente, declarou que a ordem do dia

lri'i: alle (: talvez consultar illpUllll dos seus rolle—
rias, para então poder decidir: e que, conversando

mesmos conti'artailuies (.“—lã" lº“"'*"'“""() si. mini.—tro da fazeti'la: —— disse que os con-

sohru a necessidade urgente de decidir o ne,:acio.
visto que. estava para acirhrr o concurso no dia LH.
the dissera que daria depois a rir:—|rostaª? Se era ver.

tt'ítrtrtdos irão pudein nomear tliitiv' eslairqiretros de

para amanhã era a crritiunacão da que vinha
para
hoje, e o projecto ii.” lll. que :iiictuiisa () governo
tt dispôr ate ri siiiiiiiiii de “.WS lthras citi titulos
de divida interna I'riiidarlii de ll por cento perten-

sun aos cargos iiiitiitcrpaiEs'; (: ll—'“"'"“""º "“ª""º"
o negocio era grave; portanto precisava pro.—arse- a attcucãu do s. cvc. sobre. 05 "till"
#"llvlºªlluº "5

o tribunal superior; e este recurso e uma dade que no dia “26, da iiiiii para as duas
horas.
Que as paixões politicas, compromissos necessidade, porque e' uma necessidade da
procurara o sr. ministro e. que 6le the dis—'cia que
particulares, interesses mesquinhos levem parte do sr. Branquinho dar uma satisfajo tinha rellccttdo e faltado com os seus rollcgas. e
alguns homens a abdicar a sua dignidade. ao sr: Manoel Maria, que com toda a rasão considerava a elle orador e ao sr. visconde de Uria
como
pessoas
europa-tent
es,
_ilrzcndo_
que o governo
a sacrificar-se de corpo e alma a certo bau- deve cstaroll'eudido com o procedimento rarestava
do, e elogiar em tudo, ainda nos actos mais
disparatados, nas medidas mais obi'ioxras, no

sr. mini,-tro (lt fazendu :i news.—i lado dª lll—"' “"'”
tiro ao atraso dos coiilr'ai-tridures do iahaco. =! Nºme"

muito satisfeito por haver ainda ttrllls iron-

ti " alem dos llllt'. lhe concede osen ('tillll'ªl'“l"i
""
W"
"
tantu l'l't'tllltPtltl irã que este >e Clllllllfªi º "ª
'"
““
ª“
"
o foiireciirrciit
o de hurts generos.

oirtrrcu no iria.
DtSt'tlSSi'lt) da projeslu (lc reposta ao dl curso dª
coroa.
lª' o seguinle:
Senhor :— ..t camara dos'depiilados tem no de-

.

centes a fazenda, para iiidi—mrri—ar os possuido
res

de titulos da triestiia nature.—a. a quem for.-ini
ev-

Iorqutdos pelo cx-dt-Icgailn cru I'ai'is da a;:eiii'ta
lltlillltlíll em Londres;

previriia os srs. (lt'pttlltilns

de que zi iriira hora se entraria na ordem
do
dia
.
('.triircçariilu-s

e pela eleição da i'etiiiiri—são di,infra-

cções e da de pautas. Convidou os illa—tiosill-pu.
triiles a irem trabalhar na.» ciiiiiiriisst'res, e le
vantou

eonti'a

lei expressa, querendo

maioria desta decidiria interposição daquelle por proposta do seu presidente.

que um simples tribunal administrativo
avoqiie attribuigões legislativas, chegando
Parece-nos porem que, a não liave' alaté a lllllltt'iíll' esse tribunal porque não atro- guma i'asão acenlla, algirrir (liz/'(] enctihci'to,

"'—_—

t'.—l:n':i reproduzido coin nr.-nos evaitrilão.
Jill,:ava

ser por esqticcrtocnto,

o que

projectada) congri-Sso de l'un—, qui: liº-Vº
(""'-"l' "'
se do negocio Itl-[lOllllllllSNllliO da pai'ilicacfrii da

falta

italia, viii ai camara que se altenileii, como com»

mas não por

voluntaria.

Que, em relação a elle orador ter dito que o di
tino par e o sr. visconde d'tlila ciaiii pessoas i.lo-

pelloii o codigo adm., e' o que nos admira o recurso nada mais e que a Ct)ltlitltttt(__'titr des- rica.—, podia ser essa ri sua opinião. mas que o dc—
cri:to di: lil de siztcirrhi'o (ll/.i-i que so fl"|l'll.'6 du apre—
e espanta !
sa f'arça que o sr. llr'aiiqiiiulio tem fcitojo- sentadas as “it)llíhlds
(:
que
o
gov
erno ilcciilrra
() Conim/zrr'ccmc, de envolta com as in- gar áquelle cavalheiro
quaes pc.—soas idoneas, i-to um quanto a primeira
de Mira. —
jiirias que delicadamente dirige ao conselho
Foi a eleição annullada ? Porque se nãº pergunta. e que em relação & segunda, que cia o
de districto, por aurinllar a eleição do pro— manda proceder a outra ? Parece ser isto o ter ditii que o concoi'So ti-riiitirrrva no dia 27. irão
estava I'l'l'lf) se o disse, mas l'llll)ill'.l o dissesse. esse
curador ajunta por esta comarca, diz que mais natural, mesmo porque 0 $ 5
do art. negocio só podia ser decidi-lo pela repartição com
o aecordarn daquelle tribunal e' intoleran— 62 do cod. adrii. tlizz==Ao conselho de dis- potente, a quem estava ri.—seita tudo o processo do
negocio do cancros». '
'IC e faccioso !
trielo pertence a decisão lll'ilªlNl'lilVA das
Dep
ois
de
rna
isiilgoriia discuss-“ro entre t)(ll;.'ltfr
Não ' pertendeinos defender os cavalhei- duvidoso reclamações acima irreiicionadas , pill“ o si.
Jose Isiduro
Guedes e o sr. ministro das

[)ltít, aos dio-ritos de uma potencia. que tomara parte
nas tlt'lllll'l"rlt_I'Ót'.$ do c-riigru—so de Vienna.
A caiiirrirri ha de examinar com todo o cuidado
os dois i-oiiti acto—' celebrados pelo
WWW") d.“ “'ª'-ªª
iriiigr-siaiti:

paraa ciiiistrucção dos MiltinhºN dº “º““
do norte e da fronteira de "espanha, e do Stilatt':
l'I—oia e lll-ja: lli'ttt corria o outro contrai-to para as
istrailas t:ttl didi-rentes districtos do reino. E vossa
"tilt—'estade l'az inteira justiça nos sentimentos de que
se acha animada a camara dos deputados, conliaiido
em que ella, cortical-ida. de que o deseiivotviiri
en—

to dos trahir'ilios da viação politica, e a couseqiien.
te facilidade das eoiiiiiiuiticacões internos do paíz
roncar-rent ellícaziiieiite para a pro.—'pºr
ldi'd'º ger-“il.
t?||l|ll't';1i|3al

v»

do
s
lr
'a
halhos de seu lllllt) piiiirogeiritu, MilllOl'l
Thomaz de
Suit—a e Azevedo sobre o e-lniln e exa
men que se
dppllt'tlll r_ia-i duas viagens. que fez

ri sita eu.—ta tios
paizes mais illnstrridos da Elll'lllln Sobre a L'thlc
ncia eliistoria dos estahcleciuiciitos
penitetrciaiíus.
O sr. presidente: -—disse que em
tttl'.'l|(fflt) ao
merito d.. guerra

, a camara queri-ra que
.vi
lo
uc
o
na acta; —- que foi recebida com especial ag
rado,
O sr. Aula:—disse que foi prevenido
pelo sr.

presidente, tendo se a nrcrescciitai' qu
e estes trabaIhas

v?

gumentando

,»

iiavalesco do sr. secretario geral ; e ('()llll) o correrilcs?
vida apreço () fin-to, aiiiitiiiiiado por vos—a triages- a srs.—ao.
Q .e estes criar os factos como se paªs iram, c tada lll rilicr
tuia da presente sessão ll'slslªlltªi dº ªº
recurso em uma necessidade e envolve uma que sem querer
tirar
iicnliiiiii
corolario, esperava haver i'oiisci'vaidoa iiaiiqiiilli-tadu piih
procedimento mais indigno, a certos. lio- repa 'ação fez—se. andar este negocio, por ex—
hr
a
em
tu
do
Sesrão de 2 da Ernrrrco
pela !Cªporltl do sr. trittlslt'f).
o
re
ino e provinciais ultramarinas.
(
r
e
m
u
n
era ao «ir. llarrriiomtire iros hlAHTYREN)
mens, comprehendcnios nós, porque inte- cepção, com toda a ligeireza, porque a elei.
() sr. iiiiui—trii das (Ilhas” pirlrlic.rs:—sciitia ter
[foi ;;i t-lil ri cantora a noticia de nãº [('l'iºª
ºº
Sendo um quarto depois do muro dia. abriur
de responder agora as perguntas do digno par. por rºi-lo it
'Iizineiite ahi () vemos praticar diariamente ; eão foi anniilada no dia 28 e dois
sc
iterriiqrcao al.;urtia nas relatos.— de boa intelli- a se.—
dias de- que, l'llílS são graves e se. referi-rir a um relatorio
sã
o,
es
ta
nd
o
pr
esentes till srs. deputados.
;.tt'llt'lll c de amizade entre a coroa dt: Portugal e tomas que todas aquellas cii'ciiinstancias, ou pois jri aqui estava o ai-corilain, e provavelActa approvada.
que apresentara na outra Crlllli'll'd; tod-iira. dete ili- das a— pol
. *Illt'iírs suas olhada—'.
alguma d'ellas, ari-asteiii () e..—rcriptor puldi- tireirl 3 a indicação pri “a o recurso, porque na zer que quando no seu relatorio disse, que Iltl i'cA corre:pniiilcircia teve o cnirrprtunte
de.—dito e
. No coii vllt! que._ por parte da França e da Ausentre ella deu se conta d'triri olliciir do sr.
presentaron qui: se apresentara a sua tiiagestaile
eu a arvorar a illegalidade em principio, ar- iinmcdiata sessão da cama 'a a
tl
sr
tl
tria. se fez ao governo de. Portugal para concorrer ir
il
il
o:
i/lrzr/nrr/ri havia uma conversa itu-nos exacta, queria
'A
lges, acoirrpairliiiridu liltlexetnplar
dizer que do
es

foram criipreliciididos seni subsidio a
l
g
u
m
do
“tesouro e era para tairreiitar que o se
u
au
ct
or
,
po
r
uma ttlotte prematura privth
e () pai?. (lil continua—
ção dos seus valiosos sei'itcos
() ar. Mello Soares: — fez íguaes iºnsrdc
.
a
c
oes
as do pri-cedente orador.
lleso'ieii por iiiiaitirrii-lade r pie se lanças
s
e
na
orla que esta cllcrta foi I'Ct'cllitlil com
es
pe
ci
al
agrado.
ficaram para segunda leitura as segu
in
te
s propºstas:

nir iivaiins e deliberação sobre estes ncros que. votaram pela iitrllidade da eleição: == 0 o art. 87 diz :. . .. . . . . » Se a eleição ()lN'íIS publica.—, o sr. Guedes deu por terminado
gocins a ltlltirr sulltt'lllttltl.
não precizani de dcfezas: () nosso lim e de- fur annullada MAMMRÁ l)l.lllâlll.»l'_l'A— este punto de tllSt“tl>Sfl(l.
tliiiii igual zelo e attciirão triiclaizi a cariiara
dl
O
sr.
vis
con
de
de
Pau
lo
Arc
a—t
a
:—
que
o irici exatrenar o erçatirciitu ds ic
fender os Irons principios e pttgirar pela MICN'l'E I'llOtllilHCIl A NOVA lãld—llçAl)» dente de
cc ta e despe-<ª l—“ºfª
que se liatiia cra grave e lhe despertava do (:.—tado, e as
di
ve
rs
as
pr
op
os
ta
s
te
nd
moralidade que () Cozzimóz'icmse c “tributo, e estes artigos são mandados
en
te
s
a
me
—
I
.
ª
a
—
ide
a
Dus srs. Mou—intro d'Allriiqire
de
faz
er
alg
uma
s
rillc
vãe
s
sob
re
a
tri
con
ie
observar pelo
ll
r
in
q
ra
i
r
i
e
a
e
si
D
tu
i
aç
a
ão
s
ac
tu
al
da
fa
ze
nd
a
pu
d
ll
'
li
A
z
iric
e
'ªiirt
v
ri de haver iiiciiihros do corpo lt';l>l.il.iltl, que tltíll'J
i-do renavan-to a iniciativa do Ill'tljt'l'lo de |.»;
A
('ª
'
e neste sentido, permita—se-nos dizcl-o, into- art. 196 do iiiesnro cod.
aprecia di vidaiiiente as cun—eqiienriirs Nilmª- apresentad n
lª. não tinha osr. homem ionirrirtiis Clilll o governo,
o
a
res.—_ão de l8558a lSIill com o ",º
ou
pei
tci
iça
ia
a
lerante e l'aecioso está () (.ioniz/rd'ricr/zse, por llranqiiinho por este
res, que desde meltioiariienio ilevciii rest-Itai
:i hciti
lá. _a sohie () provimento de al
meio uma oecasião mais coiirparirlrias, cujos negocios dependem da satircftu ito credit
g
u
n
s
l
u
g
a
o
r
e
s
pu
d
bl
e cri—
ic
o
e
da
fa
tu
ra
_que 56 acha horn oque vae conforme o sa— prompla de dar a satisfação necessaria
pro
.—p
i't
'iil-idc dd prllaes do exercito.
legislativa; ae.—tando os cstvliis dos paizes cou-ti
'
? —
paiz.
_2.'—Do sr lli'var renovando
lociiriizics mais adiantados, turictiiiu dest-jando que
tisfaz aos caprichos, tis vclleidadcs e evi- Para que demorar a
a
i
n
i
c
i
a
t
i
v
a
A raiiirm'a tornara conhecimento da execução li,
do
.
»,
(
.
.
eleição que tem de se. iitii rªtlt si: toirii: uma medida sntrre
,
.
s
"
am
ii
.
iº
l'
ml
ll
...._,'..r
'l
i.
-(
ll
li
lu
m
s
a
u
d
i
.
est
e
gi
as:ii
iiii
ipto
ri
.
ia da tt,,islarao niidada pelo governo de vo—sa itiaee-tiide as aiictorisa—
genciiis daquellcs que defende. Tudo o que fazer?
() sr. visioiide de Castro:—triathlon para a ("(n-s le_gri
es
qu
e
oh
le
ve
,
co
m
o
é sair do thuriholo e do incenso, e l'accioso,
fit
o
de
ref
eil
lli
mes
ll' (!
a
Foiaiu ambas ii ('Otlrtlt'SHltr de gu
doi
s
par
ece
res
da
con
tri
uss
ão
de fazenda.
Mas talvez exista alguma rasão occnlta,
erra.
Illt'lllti't'itl' alguns taurus do serviço piihlieo.
() sr. Cillllill'ªl Lenir-: —rtll'ltl(lt
() sr. presidente :—que se lllvlltll .vaiii riiipi iririr.
d intolerante, é uma vergonha na illiistrada algum qui/l eticuherlo, que () flo/rr'ui/u'icc/rre
l
l
t
p
a
r
a
a
l'i
iia
tii
m
iei
esa
ite
a
cai
iii
ira
.
Senhor. espera 11 ªprª" um projrcto de lei soh e reform
para seri-in distiihiiidos por cada um dos digitos paa
s
e
opinião daquelle indepei'rdeiite jornal ! !
sc
ii
r
ta
e
ça
o
c
o
mpensas
da
s
pr
op
os
ta
s,
pº
r
pa
rt
e dosjiuiiii—tres "º para o exercrto.
proclaiiie como dificil, se não irtrpossivel de res, a tira de serem discutidos na pi'oviiiia sea.—ão,
vo—sn tiragestade. sobre varios tircllioraiiientos
Ora como qticrerã o Cam'm/n'r'cemc que cm)/prr'z', mas neste caso e' uma grande iiidi— que devia ter lugar na quarta-feira (7) do corrente iioiiiico
ecoO
_s
r.
.I
ul
io
Carvalhal: — mandou para a ur
— (: rinilirririi—trativos, que as ntft'chltlll'lCã or
e
t
r
a
u
m
pl
—
iiic
't
z;
lj
e
t'
Iet'aiitoir a sessão.
Pl
O
d
e
le
i e uma representação de
nos cliamcinos aqiiclles celebres artigos con- gnidade virem a imprensa illiidir o publico,
'
aeiitcs de servico (“1:40“). E a camara as.—egii
1
7
i
r
l
l
i
c
o
r
ra
e
s
ri
.tir
fo
am
ri
rr
qua
si
ad
Os, pcdiiidir serem pagos pel
quatro horas da tarde.
ri-speiii-saii:erite a vºssa iii.-igestade qu
tra o ministerio Loulé-Avila? lll aqtiel'ou- fazendo acei'iirioriiosas accusaçôes
a
t
a
r
i
f
a
e
pr
oc
d
e
ur
ar
18
á
16
.
ao consesciirpie proceder em todos os negocios, srihii
tros que o mesmo jornal publicou contra o lliu de dislrícto e procurando
ictli.º
sr
.
Fr
az
ão
:
—l
tl
-'
tf
lt
l0
tl
pa
ra
atirar sobre
do,
»
a
tio
m
se
e
u
s
a
ex
am
e
u
e
m
de
li
be
re
ra
Ca
çã
ru
o,
ar
a
co
do
m
s
o
sr
in
s.
te
re
il
ss
ei
e
q
ii
u
it
e
ri
r
il
i
ii
m
s.
e
n
t
o
,
p
e
d
i
sr. Maldonado nos ultimos tempos que es- elle com o odioso do ridículo
n
d
o
es
cl
ar
'c
ci
ir
ie
ii
e
tos ao governo:
ze
lo
pr
op
rm
s
de
qu
em
de
se
ja corresponder ti cuti- e o. reqttcrtiiieiilo de
nroecdiniimto
um eriipr'o irado d is rªenaitrçi'
Sessão mil 29 de [ci-i'r'ciro
llllllçil de to.—sa iii.-igcstiide :: a da tração.
te cavalheiro exerceu o cargo de governador do sr. Branquinho, quando a vcrdade e'
i
e
s
ixt
ir
i
'L
is, podiam ser illltlltlll as o
que riitrsiiirzsizia ao str. Baririiotiruat' ir
bras do ars
Sala da

Vamos porém a eleição.

tes, com queru o sr. Branquinho iiiagiiilica—

O artigo t90 do cod. adm. diz. —— e re- mente se iileiiliticou.
censeamento dos .t.-legíveis estará patente no
Cantanhede 7 de março de 8in.
acto da eleição.
A .! (la Silca Pair/rw.
Ora estava o recenseamento patente?
Não estava, e aquella falta é sem duvida
das não suppriveis, especialmente se aqucile
artigo se combinar com o 73 que diz:
Camara dos digitos pares.
são nullos os votos que recahirem em pcsSessão em É!) de Ferreira.
soa cuio nome se não ache no receiiscairreti—
l'nttsriittxttta no Ex.mº su. vi—oiisrii: trt—: ALGI—ZS
to dos elegíveis. =
Serido tres horas da tarde, e veriticairdo-se a
Se o eod. applica apena de nollidade
presença de. 28 dígitos lares. o sr. presidente deaos votos que reeahircni em pessoas não clarou aberta a sessão. fwii se. a ac
ta da sessão ao
inseriptas no caderno dos elegíveis, e' claro [criar, que foi nppiovada A correspondencia teve
'

que a existencia daqiiclle caderno no acto

da eleição é indispeiisavel.
Que importa que a lei seja boa eu iria
quando se traeta de a applicar? () executor
pode combater a sua disposição no campo
do raciocinio; mas como executor tem de

a applicar, logo que lhe seja requerido, tal

qual se acha,- boa ou má, justa e injusta.
E e' ella má,- não agrada ella ao Canina/rficcnseP Pois aproveite—se do seu muito valitncnlo, e faça—a revogar pelo poder corn—
potente.

Com que fundamento de justiça quereria o Conimórimrre que o conselho de (listrieto atropellasse aquellos artigos do cod.?
—— Só se era para sanar as leviaiidades do
sr, Branquinho, ou para este sr. ter cgomr
o irma-cnh: prªzer do sr. Manoel Maria lªiinentel (lallisto fazer parte da pinta !
Sejamos francos.
0 accordain do c'onselho de districto
não agradou ao sr. Branquinho e ao Conímlrrr'cemc, porque aqiielle sr. tendo submet-

tido o processo eleitoral ao conselho, não
aguardou a decisão deste, e ol'liciou, segun-

do consta, ao sr. Manoel Maria para comparecer tro I." do corrente a reunião da junta
geral. Obrigou () sr. Manoel Maria, que é
um homem sisudo, a passar pelas lorças
eaiidinas do ridiculo, fazendo—o ir a Coimbra

no dia 29 do mel ultimo para voltar no
dia seguinte com a proenrapío no bolso!
O conselho devia alteriilcr aquellas le—
viandades do sr. secretario ger-al, aquella pul/ur do sr. Branquinho, e. devia, por causa

dellas, rasgar o codigo, usurpar as atlrihiii—
ções do poder legislativo, e aprova'a cele—
bre (:leijiio l'
Santa moralidade e a de certa gente !
Mas o (Íozzr'm/zri'ccme diz tambem :
uAciina da opinião de quatro indivi—
duos, qiie a politica pôde desvairar, estão os
trihirnaes superiores, : a opinião publica que
julga em ultima instancia ! !
(Iremos que o celebre artigo do Corrim-

A' uma llirlll da tarde. alirrii-se a —es.vãrr, Uzltlll—
do presentes 73 sis. deputados.

Acta approvuda.
A ciiriespoiidiiicia teve o competente destino
. l'ul'llllt iira'irdiidas ao governo as seguintes nota
s
d tnlrrpellacão:

_ _l.'— Do 5!“

Motisínho d'Aªhuqtierqiie ao sr.

mim.—tro das obras publicas sobre a nercssrda le
de
pr

over a :t'lllcnlcll'tl de pinheiros iii tirar,;ciri (lil't'll
d

do rio Liz; e de melhorar a luz e leito do me
smo
lll).

,

_Ív irrito iiiriiaiiiiriuii. '

o coritpclrnte destino.
O sr. criado de lll-'Iloz— participou que o sr.

duque da Terceira não podia ainda comparecer tis
s'iessões por continuar o seu incorririiodo devanie.
Leu-se na mesa um l'llit'lO do digno par o sr.

vis-onde de Alpes, ictirclteirdo fit) eveniplares do
segundo volume do trabalho de seu filtro priiiioeeirilu, ja l'alli-cidt). sobre o vv.—tenra penitenciiii'io.
Determinou—se que se corr.—i;:iiasse na acta que
foram ieri-Iridos ioiri (“special agrado.
() sr. visconde da |.uzz— renovou iiiiiiciatira de rim praiei'tode lei tendente a rircllioi'arasi
triatào dos ofiiciaes do exercito e da armada, que.

forma perseguidos durante o governo na tlsttt'ptl“

çao.

ºiª—Du sr. ll. F. d'Ahrariches ao sr. tiiiiiisli'n

provini ia de Cabo Verde.
_
'I'aiiiheiii tiveram segunda leitora as seguintes

qui: tinha ido em aiivilro it'iiirr polcritado
que tinli'r (lll'L'llil .«t na.—sa protecção. e fiiialiir
enlc o Ol'cui'ridu

propostas :

l.'—l)u sr Guilherme I'rrilietro para que. se
puhliqiieiir na Diario de Lisboa os nomes de to

do«

os srs. deputados que faltarem (h sessões
scrir tira-

livojiistiiii-ado.
l"ui enviada ri erririiiiissão do |'t*"ltlt('.|ll'l.
? '— llu sr. Mora-:s Carvalho rrraia que scj-rui

iiitples—as (: distrihiridrrs pelos srs. deputados
todis

do lazer algumas considerações sobre os uii-ins
que
J'l'g—lvri conveniente empregar ein niiviliu do estado

das tio.—“sas colonias, fez ver a utilidade
de tllillltlilf
para aquellas parapensjforr-as da ni
t—tropele (! arruairn-rrto— para os portuguczcs naqueltas regi
õe
s
se
pi tl-.'l't'lll defender.

() sr. l'alineiiini;—- por parte. da
CO'llllll*S-_lªl (lc

necessario que o «r. iriiiirsiro da
fama ta viesse apre»

do o regimento d'irllit.

fazcriitrr mandou pira a inc.—a um icipierr
mciila, pcriiirdo esclarciiiticiilos ltU ;:ovcriiii.

() sr. l).
ttrttnilnr

pril'rt

lotlrtgo de .lleiii-zcsz—dcpoís de
& me.“

"tira

Dtiipusla

lettirt'itiitlt)

Il

iniciativa de um [)l'tlji'flll de lei; dis—e,, qu
e tem tis-

lll iio ,)tfll'm fl'tllll'lllllt'ltltli de alguns srs,
depri—
lados lelullrltll'lltl'illdo ao ;;iivorito que ma
nde proce

der ii estudos tll>|ttit|tlltrsu5 de ce
rtas nhias; e
entende que este.—- t't'tlllt'titltt'tll'n' não |)i
r-lt'lll p is.—nn

l'or u'tiino diria que ltlll'lO-Stl alliiJidii ao seu
nome,

quando )(! trai-tuti da que—tão do sr. Fulqrr
i',
riiiiipii
a-llic declarar que não tem emprego
algum

ou ca.—a real;.trso (: trinco fidalgo
por herança.

() sr. monstro da jtlSllÇtlj—tlldtldutl para
a
mesa as seguintes |tt”trptrsllh de lei.

Visconde
hlieas.
Joaquim
do conimeiciii
Marquez

º.'—|'I"'|lt)>l.| do codigo do ircilrlu [llt'll—ill.
5l.'—l'i'irpusta de ler de orgauivayiio jtltlltiltl
Clllllt'II-lt).

1.'—Sylldlt'ªlll'lilªjll'lilflitPS.'
2;“—.liilgaiuciilo eiriiiiiral por trilriinars de a.r
SClllutlll.
3 '—Evtinipão dus juizes ordiuarios eleito—',
e
iefoiiiias dos juizes de paz.
d..—llllllllilllt'õt'b dos magistrados do mini—teria
ptihlieu.
5.'—Ílrr abolição das multas jiiiliciaes. (: emir-

Marquez de Ficalho, idem.
lªio—,teiiio d'Almeida. idem.
Francisco Simões Marcial-Iii. idem.
Silva Custa, vogal do conselho geral lllEOllHli
publicas.
li por parte do sr. ministro da guerra, fazia
igual pedido em relação ao sr. conde, de Mello.
lªnr'iiui concorridos,
() sr. .|. |. (inedes— não tem duvida em acqiricsirr ao pcdirlo do sr. ministro I'l'li'llttl auauia—
incutir da llllCl'lN'llilçãtl; mas que sendo esta a primeira vez que si: criiiintra com 5. cv.' dese dizer

hlrco.
6.'——ll.-h.litriç:'ro de taliclliães de notas (: escrivacs.
A.“—Prupo—Ia de lei de as—istcncia civil.
Ei."—I't'opo.—.la de lei organica de prisões.
fi."—l'i'irpi-st;r de lei para a supressão da rela-

al,-.!,uttras palavras srrhiu iritr ohlccto, que

ção dos Açores e do tribunal coiniiiurcial de
seguir—

liiriieiitos dos jarra-s e agentes do ministerio
pir-

zar srihie clle orador uma certa rcspoii.—atritlidade da iii—lancia.
7."—-—l'roposl.r de lei alteranlu a forma de jul.illectatidii o seu piriiduirnr (: delicadeza. que não
pode drive" de tltiportrir a esta carriata visto que gattl' nto pur tenção.
8.º—l'iopusta ile lei, alterando a reforma (ll
-e tutela da pes.—oii de um dos seus ii-eiiihios. lle.seja por tanto sitll"l' se o sr. Iltllllall'tlcslá (li-po.»- dislrihiricão nas corriaicasde Lrshoir e l'nrto.
() N'. visconde de I'iiidctlri : — expnz a falta
lo a riª.—pointer a duas perguntas IIIIIIlrr siriiples.
pois não itacta de testei—er nenhuma questão que de. coinnruiiii;..çoes que. "ha em (ittlllt-tlflei, sendo
e..
.—a
parte da piovtir-ia do Minho a que esta mais
por ventura haja de se tiailrir'.
_
Tendo o sr. ministro das ohras publicas de-

ileslierdada de hoas est-.atlas: e pede ao sr. tiiiii
i—tio

clarado que não tem a ini-rior itu—idaciiirt'spiin-

das obras piihiii ih tltli' iii rude p=oceder ao» estudo.
da estrada de tiiriiiiarãcs a Lim ; e que depois de
o maior descritolviirieirlo aos trabalhos dessa es
—

tem de ir para a outra

Ill(lli'()tl o e..—trado em que esta a Guiné l'urttrg
tieza,

as deliberações da camara. que tem iiiodilicado
ou
altera

"l '-—l'.ir'a appiovacao do cri-dito predial.

nao prolongasse, porque

sua asserção,

10 .sl'. (latim Betllfl z—ilisse que o discurso da
I'f)l()l e um dociiiiieirto despido de
cii
cti
uis
tii
ni'
iii
s
riiipnrtaiites

Us dignos pares são os srs.

tom tanto que a discos.—ão se

(: para provar :|

na China com iiai vapor portiigucz.
Depois

sa, 0 que pode reputar-se uma descoirsi leiacão,
ou
manda fazer os estudos, e oi.—peude n'isso
souiiiias
valiosas.

tlltr ao lllgttt) par.

i'ni'so da coroa não fosse mai—* evpliciio sobre as nos.
sas provinciais iiliraiiiaiinas, limitando-se
a dizer que
ellas "o.—aiii de tranquilidade, quando
al
gu
ns
factos
provam o contrario;

iento.

discos.—ão da resposta ao discurso da incita, pedra
a esta cairiarri que iiddiiiSsa a iiilcrpcllacão aii-

faz pe

caiirciitu dos negocios do iittrririinr. sentia
que o dia-

nha acerca da airririliia Illºltt'littlu, que esiste na

darão em nome da camara ou o g-ivein-r ll
ile—pic-

euiiiiirciriu. tudu—tria o inairofacturas.

Antonio de Freitas.—Tem
vo
to
flº
Sf
- “ºi“"
L-du —- Luiz Augusto Iii-hello da Silva.
O sr. .trrohas: -—drsse que oecupaudo—se urti—

nºvembro o que aconteceu em (longo. all—
di- haiti-gotaria o conirirriridaiite d'tiiii
ile—trienn

que trartaiiito se na carriata dos srs. deputados da

Lari-her. director geral da repartição
e industria.
de era, vogal do conselho geral de

(...“tl't'íllll'l, — Jeati Mrtl'Cl'llillU do Sri
Vargas —-lll5
titio

ein conscqiieiircia da occiipação de llolai
iin por loiçªs
inglcza—z

.is—riii ile-:ipi'riilriilos; por que tudo esta I'L'Ct
iltlllltrlt—

da Luz, director geral de olrras pit-

”Will.
_
Birilioluinreii dos Martyrrs Dias e Suttºn
.
pr
esidente —— .tri lUlllIl Corrêa Caldeira, — Jo
.-e Estevam
(.:—velho de Magalhães, — A'llct'lt) Anti-nio 'de Moraes

da iiiariiilia,.'iceiea da portaria do governador
de
S 'l'tioirre, pela qual se. cri-on uma força para
a
policia !tl'ltl das villas da ilha de S. Thorne.
ii)—Do sr. Atl'trlUs ao sr. iiriiiistio da tirari—

O sr. tllltllsllo das olrras piih'ii'as: —-— (liso:

noticiada pelo digno par o sr. .luse Izidoro Gite—
des, vista qnt: podia ser "CFC.—Sítlltl alt asna presença.
Continuando iiiriiiiloir [rara a uii-za um requerimento pedindo que os dignas pares, que exercem
l'iiticci'ies dependentes do ministerio a seu cargo, as
po.—saiu rirrciiiiitillai querendo , com as legislativas.

cortinas.—ão. em 22 de fevereiro de

is Mitirviiics.

que "I'll!) se deviam encontrar ; e
foi

sentar as ”ruptlrlts' que alteram ii
system.) Íllli'llll'('ll"),'|l-'Ilil preencher o ia.—iii que
nota.
lª l'ª'ªwiiiulo a cxarriiiiar esse svstcriia t'inriiii-ci—

ro fez ilill'cri-fiites consulcraçôes para
fazer sentir a
iiii'oiiveiiici

icia de ir reformar o systcnra triliiita
rlo
sem ao mesmo tempo se ocrtipar
da
re
fo
rm
a
da
s
paula-* : e anaIy—ou iapidairiente
al
gu
ma
s dª” [“'º'
pastas para alastrar as desigualda

des que se notam
na dr.—triliuiçãzo ile alguns dos im
postos.
_“ sr._iiiirii.—lru do reino _;iitniiiuir—se
de
que
se (|th qtiizcsse esperar carro se te
m feito ha lllllitrrs

anitos pela disco—são das medidas
para entao serem tractadas deiitlaiircnledo governo
. lºllIn-lt);
se, a ri-spo ta .ao disctivSo
do tliioriirsctti (li.—furªdº.
como um ('Illlftpl'tlltfflllo ao rei.
Vi
st
o
po
ré
m
que se
entende. agora o contrario. diria
que não podendo
entrar agora na apreciação das li
irdidas de fazenda
que Itau_ite scr discutidas cui oc
casião opportiiiia,
oque. irao podendo ser apreciadas
em
]
um
a
di
sc
os
sao fu,;itiia.

com tudo declarava que estava cu
tieiciile com os seus principios
iiiiiirifestailos scitipie.
em qualquer posição tem que se
te
nh
a
ac
ha
do.de
que nao podemos viver sódi- credit
o, sem ser arompaidiado do

ispusto: e não pdgii uppoiliinu qu
e
ao
mesmo teirrpo que se procede
a
re
fo
rm
a do iii-ssa
svsli'iiirt iiioiietairu se proccda
igirrilaicnta ti reforma das pautas, para que não nas
vi-piirros ciii cui—
harriços, t'lll

(tltht'tltlt'ltt'li'l dessa falaram
que só
deve .srt“ feito com muita
iiiadiiresa.

(.Hllt'ltlttl declarando ao sr. Air-dias
que
vcriio se não lt'llt desciii lado das
pr
ov
ín
ci
as
ttlttt'ltliis, com quanto d'ctlas se
não faça mais
atenção no discurso da corôa
.
() sr. llalilriinn detrafgiirtras explicaçõe
s

o eoiiltiaIarªa
º
tela—

ltvas ao f—tCll) iiccoiitcrido no Cong
o, ti que. iilliidia o sr. At'

lullllS, lllthll'itlldo que o governador
de
Angola deu as praviiti—iicms necess
arias para ser

itcsagravado aquellc iitlcntado.

tl sr (loures de Cri—tra: — disse
qu
e
se
não
ltlliitlêí-ílllíl sobre a resposta ao tlI
St'tll'SO da coroa;
e o fim coin'qric pedia a palavra foi para
mostrar
a ('ttlltf'tltt'llc'I-l llt' que o governo se
occiipe quart—
to antes da reforma das pautas ao
menos em rela
cao

a rtl-,:iiiis

generos, cuja

elevação de direitos

promove O Cilllltollíltrilo, t'niir
o acontece culll () HS.—tt
ia

i; (: aos que se coiiudcraui materias
pr
im
ar
e
;:tltl-t'ttls' de llldlllt'tllilçíln; parecendo-lho
qu
e
se
ra
littltlf) facil

esta reforma por estarem de ha
mu
ito
os eliriiicntvis perparados para
cllii.

U sr._Avil:r: —di—se que ldllllletll não qu
eria de'
morar d tll—i tlSsãt) (lo
projectado resposta; (: pediu
ª

palavra para dizer que quanto se ir
ão faça desde já
uma reforma cuiiiplcta na pauta das alfa
nd
eg
as
,
ao
menos devem fazer->e em alguns gene
ros tima ic«lucent: de direitos, como por exetriplo no
papele no

clle de certo ha de apreciar o motivo dclicarlaqite
o leva a ohrar de.—te tiiotlo, qual era o lt?l'(llll,'.ti'

trada.
Ost. ministro do reino: —— disse que na 01140"
ria do sr. ministro das (tlll'tlí publica—. ('Illllp'tilllltª
declarar que ll cidade de Guiiirarães não
tem sido

do a sua tnagcstade iitii requerriiienlo cujas its—er-

iàiidesvitidatla, i'oriio itidtcoo o ilru—lie deputado; por

o desvario de quatro dos conselheiros que

;õcs

() assiguuraiii.

alguem duvidava; que elle orador" não se impor—

que quando ecrira a pista das obras poluir-as fe
zo
contrai lo para si: fim:! a estrada de Braga a (illlnllt'
ral,-s. t'oriti'artitiido com uma coiiipriihia a fr
itura

não se ofl'eiilia ii-tcrisse algum. po
r
qu
e
todas as redacções eram feitas de ac
ordo oaiir os
nossos f-lriíquaiitcs.

des.—a entr-rita
[).-pois que. sairia tlll.lltllli>l.t'rltl naqnirlla epoç i,

() sr presidente: —d.inilo para ordem
do
di
a
de aiiiaiotiã ti'atralos em corriiiiissoes
depois da leitura do expedir-nte, levantou a se.—são.
lirarir fi horas da tirde.

l/rr'crwre de 3 do corrente, prova mais o dos—
vario, o despeito e iiilolcraiieia de seu aiictor
e. seus amigos, que o acrordam do conselho,

lªl' sunimaiuente ridiculo que um apos—
tolo daiiupreiisa aleitiilre um tribunal de
iirtole “ante, de l'aecioso, e desvairado, quan-

camara. o diario par continuou dizendo que não
esperava outra resposta do sr. itiinislro, porque

eram vi'iilaileiriis, mas de cuja

veracidade

iaiia com estas duvidas, si: irão viesse em um re

Intuito do sr. iirriristi'o acerca do asi-.oriipto Stilll't'
que tcisavii o requerimento, uma |»tiiºasc,lqiie.rtzi

ii eutrtrilcr que os factos não foram narrados corri
verdade. Ja todos vecrii que falla do concursados

do esse riresiiio apostolo Impl'trprio artigo, estradas de que tracto o decreto de 13 de seleniem que dispensa aquellas ainahilidades, não tiro, e. para ieilirzrr it questão faia as seguintes
respeita irem os deveres da delicadeza, nem
poiipao sarcasmo e a in_piria, talvez por

lhe não esprcilareiii a opinião e não decidireiii conl'oriiie a sua vontade e o seu desejo.

Quem dispoz da sua liberdade certamente
irão tolera de hua graça que os outros sejaiit
livres.
Mas acima do trilariial do conselho de. “

perguntas :
1.' Será verdade que no dia 235 de Ollllllll'll
depois do meio dia, procurou o sr. riiroislt'o das
ultras pulrtiras, que lltl' declarou da sua parte e
da do sr. visconde de Uria, quo eram ('()llt'lll'l't'lttes ao cotrrur-o de estradas que estara

para si.-

licitar em um dos dias st'rtirlttles; e que por esta
arrastão |)i'tliitl ao sr. iiiioi—tru ipicltie dissesse.sc
entendia que o sr. ti—condc. de Uria tcndo stilodircetor do caminho de ferro de leste. oit'ci'tor. eit—

ciida rc lrcrii, que mandou cciistriirr caminho da

cessou a sua vc.—puiisahilt lado a este respeito.

lª'oiiiin introduzido.— na sala. c pro.—taram jura.
lui—nro o.— srs. deputados lª'raiiiisco Antonio llai
tos,
e .liiciutliii Jose da Silva Airtrrnie.
(_) sr. lªaiistino dri ll..iiiir:—— mandou para
a
mesa dous i'cqiiciriiieiitos pedindo esclar'evinreiitus
m) gtltlflll".

lª'oi introduzido na .sala, e pre—tou juraiiieiitao
sr. deputado Jima Maria da Siliciia Mearim,—,.
() sr. conde da 'l'iii'ie: —- mandou para a mesa
duas ri-pri-si-ii[açoes dos ajudantes d'ozdcns, ai.-s gc.—
vernadorcs das praças d'A tirantes e de Peniche, re-

driido se lhes restituir a gratificação de 1U10tlU mr.-usacs. que antes tinham.
[) sr. F. C do Amaral:—chamou attcircãu do

vidro, e ciitciiile, que a reforma
que apresentava na

sessão passada deveria ter sido approv
ada por que
l'tl'lt alta

_

(Sessão em 1 de março.)
I'ltliiltrEYCIt tro sit. irattt'utauttntr nas Miitn'ttizs.
A uma hora da tarde ahiiu-sc a sessão, es
tan
do presentes titi srs. deputados.

Acta appiovaita.

A col'lcalltlllllutli'ilt revelofconrpetente destino.
Tete segunda leitura a proposta do sr. l). lladrigo div- .llcuczev, iriioviiiido a iniciativa do prote-

t'to (lil rurrirrii-sr'to de guerra da l—-gistatui'a passada

a.” ltlil it:-. 1833...
A coitiiuissão de guerra.

enal

do exercito.

() sr. B. F. tl'ÃlH'i'ltN'llt'NZ — m
a
n
d
o
u para a
mesa uma nota de it

iti-ipcllação ao sr. ministro da
marinha; e fez algumas consid
erações a respeito da
ltlcallm iiilcrpc

thiçi'io.
ORDEM no DIA. (t." mural

Eleição dos comrrrivsôcs e infracções ;
de
pa
ut
as
.
Procedeu

5“ ii votação para ambas as cent
ra
is—
sões eniiipUstas de 7 riieiiihras.

Corrida 0 escrutínio para & corriiiiissã
o
de
infracções vcrili'ou-se terem entrad
o na urna [lll listas. sendo l7 brancas e obtiveram
a
ma
io
ri
a
ali.—oluta os
..
Sis. Mello Soares. , . .
62 Votos
Barroso .
. . . . lil)
«
Lapas Bianco .
. 48
4:
Gonçalves Freitas. . . 4
7
«
lfiil'tailo .
ii?
ºf
Faltando d-ris deputados para com
p
l
e
t
arem esta
('Otllmtsslttl.
Corrido o escrutínio para a contrai
—
s
ã
o
d
e pantas,veiilicoii se i-iiirareni lti'l irrita
87 listas,das quaes
li Iirani'a— e so tillllVl'Tvtlll maiori
a absoluta os
Sr.—'. (Bornes de Castro.
. tl? Votos
“I'lltllllt'íllttp. . . .
53
«
Joãqued'Azevedo.
lili
ir
Faltando il lllCllllll'()S para esta
cointiiissão.
oruriirt ou rua. (à.“ raros)
Corr/irritação da resposta IH) discu
r
s
o
dl
l
c
o
r
d
a
.
.
O sr. ministro do reino [sobr
e a nidciiil: —
disse que o sr. presidente do coa
st-lho de llllllllsll'OS
nao tem podido ioiripareccr as se
s
s
õ
e
s
p
o
r
il
lt
'Olll—
tirado de saude; ——iiias que os s
e
u
s
c
o
t
l
c
g
i
i
s
estilo
presentes para dar
em as explicações que ii'esti- de
-

bate possam ser pedidos com
rctacão a s. err '
() sr.

Afl'tiirseca (sobre tl ordirtui— inun
dou para
a mesa ii se,-.iuuite proposta :
Tendo—»c por ecra—ião do debate
, que nos ocr_upn entrado, principalmente na tt
pl't't iaçãn definitiva da iiirporlantrssiiria questã
o —as pautas das al-

landi-gas, propoirho que se de a pala
vra sobre este
determinado assurripto, a quero a pe
dir, devendo só
terminar a questão pelo 5 termos pr
es
cr
ip
lo
s
tro regiiiiento

Continuando, cvpoz a conveiiien
i
i
a de queo
governo e a camara se occupciii
com todo () empentro da refor

madas pautas. porque é neces
sario
acabar com as rrlcaVallas. qrie
tem cada um dos
despaclioske reduzir os direitos
e

m
m
u
i
t
a
s
ª
llllªoi
de sub.—i—teiicia; e dava os parab
e
n
s
a
o
pi
ll
).
purnse
poder jlt faltar na reforma das
pauta.—. sem que se
grito que at: qiter lll'lllll' ii indir—t
ria portugal-za que
quando não
pudor viver com a protecirão d
e quaren-

ta por cento, .deve occupar-se d
e outros meios de
ser util ao paiz.
A pretro-ta não foiadiitittiila.

() sr. iiiiiirstio da riiarinlia:—r
e
.
<
p
o
n
d
c
n
d
o
ao
sr.. Al'ltib'ls. lez ver que o gover
no irão se tem descuidado do negocio de Botriiria:
historica o que tem
havido a este respeito, e declaro
u
q
u
e
a
p
arenta
portugtrcz não
tem cessado de reclamar do gove
rno
hiitaiiitico a restituição d'aqtiella i
lha: e pendendo
negociacoes dipliiriiatiiras a este
respeito, não podia

ser trials extenso por agora.

lt referindo se ao mais que diz
o
sr
. deputado
fez ver qiiea ti'aiiqiiililade po
litica irão tem sido
altera

da nas províncias llllf'rtttilil'ltlllS, po
r
q
u
e
:t
l"
llllS
factos ('N-tlliltlils que se levar da
do, irão teiii ir ;.iian—
dt: srgnttrcação, que o sr (.li'pltlllt
lu Iliir quiz dar.
O sr. Silva (labial: — court
-cou alltrdindo ao

longo osll'iit'lstlto,

rt que tem

gv

civil do districto?
sirnilliaiite alarido do jornal do governo, se
SigniÍit-ariain tolerancia, honestidade e reduz a uma tralicaucia politica, para ein-oabnegação ?
hrir a qual se tracta de in_jiii'iar os outros.
Talvez. . . .
São expedientes pelo systeiua do sr. Foti-

sido t'trtrilt'tttltiitlti,

(llzi'iido que alriniçado t'UIII a sua
corr—ciencia, lellCZlira um 'v

eo sobre isso, guardando conilud
o
a
irritependeiicia da
sua causa l'*ltClll, para se ou aco
mpa-

riliailo. não se rolar nus pc,.» do
governo, e sem iiitidar nu

nca d'opiiiifrcs. ha de cornervar-s
e
c
o
m o seu
voto para quanto ltre pirei'er hait
i, (: para condom—
iiar () que mi- nian.
Apreciandu as ciii'iiiustancias. ein
q
u
eo pitiz
se acha. declarou que tudo ino—ir
a que irão temos
liberdade, mas .vini uma ficção
delta,- porque a tirar
parte das garantias corr—tito. innoc
s teciii sido viola—
das; as leis teem sido iiifriueiila
s portadas as classes; e
este estado illlli'itçl levar

a odeio a torna

_Que a primeira nercs—isliide e aiial
iar coin os
partidos, e com as suas dciioiiii
iracoes. unindo-se
todos para o hctrr cºlllttltlllt da patria.
0 governo contraiu corriproti
irssos sagrados;
e cumpre apreciar eoriiu se teria dese
m
p
e
n
Ics Quando se inaugurou este ministerio, hado deltutiioii por
pt'trgldllllll'l. que a carta si-iia observada ii
|*|—cn:.
e todos esperavairi uma nova
época. que reunisse
todos os partidos em voltado throno
; e ainda tinha dado um dnciitricnto de prtrdciri
i
a
,
q
u
ando na
camara p

assada pediu tciripo para
apresentar ine-

datas e pedra aiictorisacão p
ara peder cobrar os
impostos,- mas desde que não se li
ri
rr
tu
ii :) Isso, (:
pedro auetiirIisitg-ães para todo
. o jutsu, qire formou

sobre o mini.—teria, irudoti, i: ain
da mais quando
viu

que em lugar de ri,-l'orriiar, (: o Cºlllt
'l
tt
'i
o de
quanto seja reforma
.

l'ciidu dado a

hora, ficou com a pala
vra rc—

sei-rada para amanhã.
O sr. presidente:—darido para
o
rdem do dia
de (ponha a con
tinuação da que vinha para
hoje

e mais as eleições dos nieiiihrus que
faltam nas earn:
missões, de infracções e de pautas
, levantou a scs-

são. — Eram [1 horas.

(A

”

;.ediram

SECÇÃtl OFFICIAL

portarias aos demais

drll'vrenlcs dzoceses

do terno

prelados

das

e ilhas adjacen-

tes.
Propostas— ele lei upreneutmlnn pelo si:-_.
luluimlro dll film-nda em Honorio de lt)

'
h

de. dezembro de 1831, dei-lavar aspirante a oiiirial, corn a graduação de print-dro sargento. e
com o vencimento de 300 reis diarios,“ atum»
tnrto do real eollvgio militar, com praça no hatalhíio de caçadores n. ii. Carlos (Cesar de Souza
e lirilo, iptu enriirdelou o tri—'pr't'livrt curso-.
(SPglltltl-tf! os (írenpor (t o/fr'orrrm.)

'.
.

(,.

de. fevereirº, ' :| que se. refere () relatorlo «(blu-e » (wu-(lu da fazenda pulou—.

Secretaría de estado dos negocios do garrru.

eu Inst-nºto no IIDÍIII'ÍO de llshoti» n."
30 de 'I? do luterano Inez.

em M de fevereiro do 1860.
03055“ no [ill-1811511).

Piropo—va ni: ia—zr N º 9.

r_irs dia t'uttrtilltos. e Cultlliiitllet—IU dos concelhos
para a universidade.
Art. ':..' ():. predios pertencenteo aos municipio—., rnjo rendimentoactualmente esta sujeito ao pagamento da terça, tiram stijettos ao pa
namento da contribuição Ill't'tliili. no.-r mesmo.

;

termo—- do»: que pertencem a partir-irlarcs.
Art. 3." Todo () angnieitto de teudtrnento
liquido. que da presente lei provier ,aos munirpros seta r'Yttlititt'auicztlt' applica tu a Cori—mu»r_-;'io de th'll'dtlt—i riiu rioipaes.
.

Art ri.'

tªn-a revogada a legislação em” con-

trarto.

Secretaria d'eslado dos negocios da fazenda.
em 135 de fevereiro de 1860. -—./o.re' .“(t'rtrl do
(fuso! Ribeiro.
vitorosra na LEI N.º 10
Artigo t.u i'lr'tlltl extrai-tos deedeo 1.' do
janeiro de 1862 em diante., nas ilhas :trllttCttltles
tu dizimo—', rir-rima predial. rptinto, sub.—adro lillt't'itt'ltt, lindo na ilha da italeira, o tpiorlos das
marpiias na ilha de S. aliiznel.
& unit-o
Nos distrietos, onde as actuar-s
ºriental-Quoi eonipreliendeni m;.ior prosa, a ar.—;-

pança. rresto artigo tora logar quando fmdem
os contractos resptn'ttvos.

Art. *2 "

[).—sde o 1 " de janeiro de 1862

em dianlo, ou deste. que termini-rn as arrema-

(açoes tl-'lll:tci na liypottiese do & unico do ar-

trgo antecedente. e applivavel as ilhas. adjacenlr's u legislar-ã L que rege as contribuições predial e pessoal no continente do reino.

Art. 3 " Fica rev.rgada a legislar-rio ein coutrariª.
Secretaria d'estado dns negocios da fazenda.

em iii de. fevereiro de 1860. —- .Íujé rllrrrr'arfo
Coz-rl [lil/erro.

Publica-se ao exercito o seguinte:
lltitlttETtlS.

“ blir'ar uma nova edição das pontas. geral das
alfamlogas, e da alfandega rnnnreipal do |.i—b-a,

servindo de typo de pesos
terna nietrieo decimal. e
imita o imposto principal
actualmente se cobram a

e medidas os do sys:
rednznido a uma so
e nsaddieionacs. que
excepção dos emolu-

nietilos.

;“ unico. .l «lili-renca para mais ou para
metros aos rlirertot ivrevonientcs das redor-cons.
tio que trata o artigo t.º. nunca poderá excoder a 10 n. c. dasna ltllai importancia
Art 2.“ Fica revogada a lqgrslação em
contrario.
Secretaria rl'r-stado dos negocios da fazen-

da, em 133 de fevereiro de l860.—./ose' Morro
do (fuso! [libri/'o.
morros“ or: Lia N." 12.
Artigo 1.' () exrlusivo do tabaco será directamente administrado por ronta

do governo

desde o dia ill) d'abril de 1861. em uno finda
& arlnal arm-mação do contracto do tabaco.

*

Art. 2.º Os preços aetuar-s da venda dos
diversos generos. coinprelicndidos no referido ex—
clusivo, cominnarão em vigor em rpirnlo por lei

não forr-rn alterados.

?

Art 3.“

lªn-a em pleno vigor toda a te-

gislaçao relativa ao rontralmndo do tabaco, e bem
assim as (trapo—icms t'tttltllt'tfilttlttiltiãtw” nas condir'çr'ies do actual contrarlo, na par-t.: em que farom applieaveis a adnrinistraçfto por conta do
estado.

Art. 4."

E' o governo anclorieado :) de-

['I—Ia conformo, —— U eli-fe interino da

tttiliiitt't'io da guerra,

tem nio—trado na sua rar—

reira de ('it'tit':tão-militar, un.-nto se torna digno

de. consideração, em vista da maneira pela qual
haeruis'tantenn'nte procedido no desempenho (in.—t
seus deveres; e a que por documentos do martirtra iniportaocm e. respeitaliilrrlade. tem demonstrado seus superiores e provados iiir-ret'iineritos
Scientiliros. e extraordinarios serviço—' faroliati
ros. reunidos ao reconher ido leio e intelligencia
no serviço pratico dos hosmtaes; e aumento eu.

em consequencia. remunerar no lilº-“It“) [a.rrltttllvu militar os meritos que o tornam ]'t't'tlttlrneudavol na rias-'e a que pertence. apr'oroilaudo
a faculdade que inn confere o artigo quarenta e
ntii do tit-ereto
tnbto de mil
harmonia com
vr-nieneia. em

com força de lei de sets de orioitocentos rimam-nta e no), e em
os principios de equidade e con—
virturle dos quai-s foi na t'tlttla

tlLl

reorganisaeão da secretaria de estado dos nego
cios da guerra. mandado por 'em execução por

doei-«to de 22 de setembro ultimo O presidente
do conselho de ministros,

ministro e ser-rolaria

do estado interino rlris negocios da gtlerra. o
tenha assim entctindo e faça macular. Paço.
em d-senoVe do tlcsernbro tlt' mil oitocentos errr-

coenta e nove. Rei Duque da Terceira
Ilei por bem nomear para vogal Sttpplettltt
do supremo coli.—cªbo de justiça militar, () liri—
O presidente do cariso-

llio de ministros. tlllttiílt't) e secretario de estado
interino dos negocios da guerra, o tonhn ;lSsllt]
entendido o faça eir-entar. t'aço em dezoito de

l'r-vr-rr-iro de mil oitocentos e sessenta. ltet. I)rt—
que do Terceiro.
[lei por bem nomear para vogal supplr-ule
do SUltl't'mri conselho de justiça militar, o briga—
deiro, Luiz Antonio do Oliveira Miranda. ()
presidente do conselho de ministros, ministro o.
secretario de estado interino dos negocios da
guerra, o tenha asstin entendido e façt over-o-

lar. Paço. em deSoito do l't'lr't'l't'lt'o de mil oito-

centos e sessenta. ltet

Dur/ucrla Terceira

Por decretos do H do corrente. mez.
Rayman/o de covrrllrrrro n.“ :.
Tenente.

() tenente graduado do regimento

de. eavallaria n º 2 tant—erros da rainha, Antonio
Telles Cuªtro da Silva.
chr'mcnla (lc carro!/oria n º 7.
Cªppitãn da “2 "companhia, o eappiti'io gra.
duado. Portirio de Sansa Rodrigues de (lilº
veira.
Tenente. o tenente graduado do regimento
de cavaltarra o. 8. Manuel João Baptista.
Ito/oww de coorrllrrrio tt.' 8.
'I'eiiento ajnrt arte. o tenente grado lllÍt , ajo
dante, José olaria Simões de Carvalho.
Brita/Itau r/e criem/ore; it ª 1.
Tenente. o tenente graduado do batalhão
de caçadores n. ? Hanoi—'eu (inc-les da Sitio.
continuando no c onmissao em que se acha.

llrrlrtl/rr'r'o de caçadores n º 1.

»ystr-titzi at'trtal-

mente. em pratica. em rpianto pelas rortesnr'io

for definitivamenteorgantsadaa mesmo adrntnis
lra;ão.
Ar. 5 º As Consignações estabelecidas por
lei a junto do credito |ttlitltr'n e ao ljdllt'tt de l'ar"to:.val pelo contracto do tabaco,

continuarão a

ser pagto directamente a tirosina juntar: ao banco pela adrnitii—ªtraeão do lrlJar-o.
Art. li º E aberto no ministerio dai-azooda um credito extranrtlrmirro ate a quantia de
líttilztltltli)l rs. para a arrini-içuo das marhruos,
labavos fabricados e para fabricar, o "litros materiaos o desp—rzas net-essarias para a administra-

ção do exclusivo do tab-teo por conta do es-

Btt/(tldúo (fc vir!?rttforr's n.' 6.

Torrente, o tenente de iofaulerio em
nibilrdode. Jose Joaonrm Trix i a ltellrão

disr-

Barril/trio de caçar/ares rr' 7.
Tenente. o tenentegratinado do batalhão de
caça-tores n

2. Agostini“ Coelho, Contrnuaripo

na comissão etn que se acha.

Iir'gi'menlo de infantaria ".º 4.
Capitão da coriipanhia de deposito, o capitão graduado do regimento de infantaria u.' 9
Theodoro José llanialho

ÍlPt/ílltl'ltlt) de trr/rirrlerr'o tr.º 1I.
Tent-tile, o lv'ttvtile "rarlttrdn do r'egitiienlo
de infanterru .t." 4. Antonio Maria da Silva Va-

llrt/l/co, (iol/tlm rlz Bo!/mm.
Novo p/rrn'of nos rue/redna- Layla/mr
I'rlo rniuiderio imperial da marinha da Ritssia se t'tltllititltllcult. rpm em logar do velho pha
,
rol de madeira no ronslrtotra 'tlttl novo pharol
noroeste de um grupo de. batteos do rochedos
rlrrmados os Luiz.—kar, colloeados no lado de srt-

dr-este da estrada do palpite de. Bothntn, e que
o pharol serra acceso desde 30 de setembro de.
1559 int Iii—tive

alinearvs as rnedivtas do novo syslerna

por Joa—

quim José Monteiro Junior: a fita de t|tltt

v.

em.' lirpi de os fazer distribuir pelosjiarnchos
da (tio.-ese sujeita ao sua postura! cuidado, dtª.rrtgiiiltl-lltes por eSsa ru-eastao as recommendacaos e tttll't't'lr'ltt'ltlH titre mais opportunrs the
parem-rel". no sentido quebra ponderado; notando-se, lhes que. o sobredtto decreto de 2 de.

"' V

nio

sr

eardr-al

patrioreba de

[amou.—Joao

Baptista do Silva Fernão de Corval/ro Múrlens.

No

trado d'um modo tão attorrador, rpm alguem vo

t--tn lembrado, de que ;! dernenr'ia, é o derrarleiro, e fatal svmr—tozua de mote—tia laio repleza
do trance—', e (t'agn-Ititts
() sr. .ilotta rpir'ria tambem diu'poi' a =err
bel praser da r—ttr-ição tl'.lrg.riiil; como vio bai Iadan as sua.—.- rlili:r-nrras,:rcendea-so IIre ainda mais
vt'rnn. () ollirao ultimamente diriª.:idr por r'IIe,
ao ministro das justiça.-i, (» um documento ver:!"tllltlmt. reriicailo (l'r-xprcrsúes

rnso'enlr-s, e. de

atira,—res infrrne-ª, que bem pioram a paixão poltlira, que inspirou e dominou rr seu no dor. que
e—qoeeeado-so das considerações rpie devem Sernpt'e dirigir o h-mern de bon, e e-pecialrnnnle
uma attetoridadc publica, empregou termos tão
sueses. e uma forma tão provoeadôz'a (: audaz.
que Stglllilt'íl a viilania, (: a grosseria no mais
alto grau. E' um aggregado de mentiroso de, ca-

que. diz. Por—* não prova—te“? Quantos crimes comettou ja Joao Iit'andt'tn n'essn comarca. q
u
e
m
no queixa d- lo, que processus instaurou
contra
«Ilo? E' as-tni que contra a verdade, cont
ra
a Citttsci'll io, e contra a opinião publica imparcial se escreve nas columnas d'uin jornal, a
vida. a hntlttl o a propriedade estao
a mercê
de .t-r'io Brandaotiu—luneta roubou já
João
Ilr'andiro, sr juiz Motta“? ,lrpictii assassinou. a
quem illf:ttlttltl') Voll-.* sr Motta, rrnpr.-s.r-o à
face da irirprensa, e, do paiz para que produza as provas das proposição- qnt: atançou. Abnmena e de.—"preso tanto a s. s ', corno arptelle
s

tpio tªltt Lamego se assento-remain do
e tiraram algumas vidas.
ll mens. ruim» 5. s " são

tão

alheio,

niisoraveis,

r'nllto :lrjttt'lles' que foram roubar João Moniz.

da Capa ttótr. e tlttt! no Correo-lho de. Cantanhe
de se assrgoolaram por proesas digna—' rt'eterna
lt'll'tl'lttt'ltl S. s
afirma que João Brandao pa—
utou rom o administrador d'Arganil. o vesila,

estreitamente

tieio,

ha de lembrar-se. e, talvez até convencer—

se, que a comarca d'rtrgauil é. rrtna terra de
barbaros. de salteador-'s, o d'a<sassinos, que não
respeitam nem a honra dos ridadaoe, nem
ii.—'na

ligadas eom

Joao

Brandão, trabolhararn o forro do governonpte
provas da s. s"! Nenhumas, porque as nã
o

tem, porque o homem aetn sentimentos, e sem
riioralidado. toma sempre Com prover, o triste e

vida. nem os seus bens; sendo nnllo o impu— igiiotiiinoso papel
de calumuiator.
ilha de Aland marra Nl'lt ft N. lt) Zill milhas, e rio da
lei. e da justiça, «to que s s.', se tpier
- Não e. necessario srrrtunça d'uoi tribunal
o ptiarnl do Sotorarm () 3|t S 16 ipi milhas mostra
r ministro lz'to imparcial e zelovoc. () (|no- para assim o cham
ar
-m
us
:
[toc/ratios Welling/um" e Íi'ugy/iclm.
a
ºp
in
ião publica.
tlro sombrio e medonho trajado por s. s.'. O um ja prruiunr
ion o seu reredielttm: a camara dos
lªoratn descobertos ultimamente dots recifes
qu
ad
ro
in
mg
in
ar
io
.
depurador.:r parte. mat—: illa—trada e. eonSvieneiode rot-lindos, chamados Wellinglianrn e Rough «lm.
()
in
su
lt
o
i;;
tto
bil
c villr'io atirado às faces sa rlo paiz. o proprio paiz, intalhar
na parte de sueste da entrada do prrplio
am-Ilte já
de d'um homem. que lera todos os defeitos, menos na fronte o
rotnlo infatnanle de. ealnrornador:
Bulimia. () primeiro, coberto só por 8 pés de a falta
de.
Ii
oi
io
st
id
ad
o,
de hnnradez, e de patrio- :] nodoa imprimiu str—lho ja lz'i-r prof
agua. esta a til)" 6“ de latitude N. e Qtº 8' tie
un
da
nn-nte
tismo, ha de ter severa punição () nobre. ini- na sua reputa
ção. que o não lavam todos as
longitude oriental de. (iroonvicli, e mesmo desde
oistro das justiças dvnnunriotr ja o far-to. ear-gue aguas dos
""Sºns rios.
St). até S. irª.! 0. uma milita de distancia com
a sua vn: no portantonta, rejwllrn lo as ralrtrnnias
O digno juiz deve saber. e sabe effectia ilhota “"ellrnghanm; a extremidade do sol está
d'um miseravr'l, que. não attvnlon o aleanre do vamente que o sr. Anto
nio Pinto Ferreira. de
marcada por um postf- com ltttld bandeira enear
acto que prato-ou.
t'oriiares, e o sr. lo.—'é .lnatptin Marques do
o:. la () I(ntrglrotrn, coberto por 8 pes de agua,
A elorpicncia sophistíen, sanlri'i la, e alrabi- ()Irir-rra. de (loja, mantiv
er
esta () & 1122 St), a uma milha de lljurnbolrn. tia
am
se
mp
re
an
ri
sa
do
t'ta do sr. Alves Martins, nãotrb—“lntt a que a intima rom .loi'io Bran
dao; entre tanto orpielles
a titiº 12“ de latitude N. o 21" 333“ de longitude camara
ttlitiittssr', e applantrsso. na sua grande srs. [Silhªitill'illll
pela opposicão. entre por conoriental de Greenwich. A extremidade noroeste maio
ria a justa indignação do sr. Martens For— sequencia foram seus
Companheiros na ultima
esta marcada por ntn posto.
rua.
Iocta eleitoral. Agora [(Will-IIUS, pedir-lhe que
I'lroral do c/trtmma rm pon/ri de ÍÍttdcrmi'rmi'.
A lava arrornessada a arena pelo "dia, e nomi-re as pessoa
s que no runeellro de Arganil
() pharol de ohamnia sobre a ponta de llu- não pelo amor
da
ju
st
iç
a.
foi
le
va
ntaria pelos rc- trabalharam a favor do governo, e que sejam
dcnnierni. extremidade noroeste da ilha de Cor— presentant
es do paiz. cuja dignidade sustentaram afeiçoatlas, ou este
jam lig-tdas a João llrandão.
lon, no lado nordeste do grill-ill! de. II tlrnia, o
com brio e nobresa.
5. s " sabe bem. que ede nz'io tracta com
«prai guia parao porto de Uleoborg, foi recorrAvançar [it'nlttliiÇt-lcs, sem as provas. do- a maior- parte dos qu
slroido de madeira. e pintado de vermelho. U monstra
e, a ponco trabalharam :!
ausencia de seusrtez. e de moralidade.; favor do governo.
pirata! é hexagonal, o tem um lt'rlo pontuando especial
me
nt
e
qu
an
do
el
la
s
in
v-diem arrttsações
Se João Brandão se tivesse empenhado nas
com um catavento de. ferro. lida M por acima
Nã
o
ba
st
a
di
ze
r,
é mister convencer. l') eleições, se quilo.—'se intervir pelo governo, osen
do nivel médio no mar. o póle avi.-tar se, em quaes
são os dor-urnr'ntos, que o sr. Motta tem candidato obtinhr
maior numero de. votos; portempo elaro, a 10 llttillil'l oproxirnadamento tlr' para pr
ovar, que João Brandao detxru de ser rpre elle etrtiscrva aind
a
am
ig
distancia.
os
tenes dedicaperseguido ?
do
s e verdadeiros, que trabalhariatn com elle
(Os ramos são um anelieos. Variação 11' O
S. s ' frita a verdade. Se a perseguição não sem ser necessario
recorrer ao imperio da elaem 1833 )
é hoje. tão geral e activa. como em outro tempo, vina, on ;] intineuria do
terror: não preersadis—
Repartição Itydrograpbiea do alinírantado, e porque. a verdade,
e
a
ju
st
iça calou ttojaninio de Sn. O sr. juiz o a oppo—ição conhec
Londres. fºi de novembro de 18511,
em
is
to
todos.
perfeitamente. N'ntn concelho populoso aonde
IÇ—ta confortrtrn— llt'pdtliçt'lo do commert'io
() tempo. e a critica, vieram desannvearo ha homens anirno
sos e Voit'tllt's, e cujos brios
e industria, em 29 de fevereiro de HBO.—Judo seriad
o boris-rute. que se desrubrio. A (lllittlti'l. ainda se naoextinun
ir
e.
am
on
de
Pol/ro de Furto Lover-du.
os
eleitores exvio, ouviu, e presenciou todos as peças d'
esse rerliani a mil e quinhentos, causaria medo um
drama. que se represeuttu; e pronunciou o seu homem só. e ag
ora culpa-Io (: perseguido, e
veredn-tnm.
lendo contra si o ;:rverno o as aneloridades?
Nao ha ninguem hoje, que desconto-cr a raSe Joao Itrandrio, lobo faminto. roja ferezão, a origem, o tiro, e os meios de, que se seiª za, s. s,. pinta Com tã
o negras cores, porque
Coar/arte rio rar/nr dz Trrivmrca.
v.rani para a instauração, do prot-essi do luir-'in, razão lhe foi pe
dida a sua tpiadjrivaerio :] favor
Algures 29 de fevereiro de 1860. — Sr. e. assassino, João Nunes
Ferreira. do Varzea de da opposiçao. enisa que devia ooher.
e
e
m
redor-tor. —- Tendo o reitor do Travanc
qu
e,
Ca
it
do
za Foram iii (enão ll rumo ba pouco por certo caoseotin? Para qu
a, cov
e
lh
e
ro
ga
ro
marca da Feira, lll—|itltltt do Porto, aiitlatln
ni
,
qu
e
di
ss
o)
os implicados n'olta, e entre estos o ad
ocafo
ss
e
a falto e contr—renomeie com o sr. José de
vatlo em dia da ultima pasehr-a a tir-aro fo
liar ministrador do Colleelbo. llez foram ja despro- Moraes, candidato que o sr. Multa prot
egia?
fazendo protis.—:inreligiosa corn a cruz adiante, noticiados pela rolar.-ao
do Porto, o obtiveram ;: Para que letti tir-cortado aunelle os
di
pl
om
as
mas a t'aiallo contra a praxe da igreja , o
de
cos- eoiitirrnacao no supremo tribunal de justiça
de
putado, alcançados a custa dos serviçrs de
tuma de. nossas letras; —— e lendo elle ido a
um llnis foram alrvolii—los etn audiencia geral. Dos João Brandão?
serão. que. teve logar em ett—'a de seu
fregnez ”[que i'c—larn um esta preso ha mais de tres aunort.
Só
agora e que voeiferam (“outra ello? Por
.lo—e Ferreira .ilartptos lio dia '23 de ago—tn pas- outro apresentou-se es
pon[ativamente para ser que o não lizerani a mais tempo “? Agora,
qu
e
sado, onde and— it a dançar ate. a madrugada
em julgado; esteve na carlea vinte more.—:. etttpt'r'gott oito nada fez nem a fav—rr, nem contra o gr,C*ltlltallitiil das moças que ali se achavam: —— os ttlais rir-tivos esfrlçox
para ser julgado; porem verno, agora, que idle, se mostrou ne
ut
enm quanto des—'o provas de sua loucura; tort
ra
l
na
o sr. Motta entendeu que não devia ser a-lnntti- .eampanlia eleitoral; o go
averno (: o alvo, a que
l')»
' . para ermsnmmar a obra de sua—' irnnioralt- Il": entre tanto o lll
ltllt'tll c-rliio doente, foi para a oppoSição desnorteado e bomi'rhrda
diri

ooo DE ttltltESl'tta'tttJNCttS—Í

dados. indo rerenlemr-nle a “asa delle
um seu
fieguoz po tir nos prot-tamos e a certidão com
pe-

tente,—eis que o reitor não só lhe rernson
a
entrega dos mesm-s proelames. mas ainda o
in-

soltou —- cliamainlu—lhr- maroto, pegando em
uma
ltíttlt'il para lhe. dar com ella, e mandante ao
regedor. que. presente

estava. o prendesse ! ! I'I

pouco depois fui appresnntar-so com a Contin
uada
audacra no altar a offert-ver o sacrificio itrr'riieotof!
Sr. redactor. nem sempre tndolenrra, e apo-

o hospital. rltnide pt'rdr- cvadir-sc.

(ls Soldados

que lhe serviam de sentinclla. chamadas a con—
selho de guerra, foram tlt'Sitll'l'il—ltli para africa.
Arpitilles desgrajados talvez já não existam! ()
sr. juiz, que ouça a voz da consciencia, se, ella
não esta ja de, todo eantorisarla no mal, o ella
lhe gritara bem alto, que foram duas l'lt'lllttil:
one elle emular-a nas oras do odio, e do rio,;aiirja.
José Ramos ro,-ren do dvi—lo Brandão que.
deve ser br't'i't'tttr'nlr- jul-gado. poa preso a mais
de tr'ez outros; tem sido infrtirlno—as todos as
diligencias feitas por elle para ser julgado,
() sr Motta lemsc mostrado pertatrz. e

ge os
seus tiro.—'. as.-iaeamlo-lhe itnpittaçõr-s colornniosas,

clamando e gritando contra elle. li a raiva que
se res-torce dolorosarnenlr. porrpre em vez da vic—
toria esperada, confundi-os, e desesperou-os a
derrota
l'or ultimo daremos uma corr.—iolação a alma
amargurado

do S'.t Motta, que esta em perigo

de rompleta tlemencra, depois que perdeu a
ellelçr'io de deputado, rpre tato ardentemente am—
hiciooava.
Niro se. assuste, não se apavora. nãose con.
triste. não so aflrja, não choro, tlescanee, durm
a
:! sornno

solto, coma

e, beba regaladarnonte.

tintos, pedro, rltoron, pranteoriso:

esultloii tn tu

o que podia entreer um cor.-ação de ttlhllll'l',
d'esposa, e de mão: as suas lagrimas na» o entetneroram. porque a sensrliifirlade lhe. está nb
Secada: o infeliz vielirna la Sofro os rigores
d'tima prisao injusta.
() sr jnrz não rprei'julgal-o. porque sabe

qne no ttt'ttt'th's't) n;"ro exi—Ie nina se prova, rpir—
possa fundamentar uma rondornuaeÍro:

() que

ja lia innrlo (: do dominio do publico
A não ser onze. numeros do jornal o

"o-

rtírrrftrícr'lrar', contendo todos l'rL'l'ljlllth' ritrottiurru
contra oito.,

e mais r'o-reos,

que, se juntaram

ao processo, como ba—e fundamental para o des

partiu de. pronuncia. O'

vergonha dos

vergo-

stiiiugetit.

l_lne motii'os tem a. s ' ora se queixar tão
:n-rernonte d'um g reino que satisfaz a todos os
seus pedidos "?

Um juiz immoral. e de funil, como lhe rha—
nrnn osr. .lose. Bernardo Coelho. não daria exer—
eer- mais um dia as font-cães do magistrado em
Arganil.
Eru até. cnrnvetrientc deniitlir ttltt homem,
que envergonha a sua classe, e que ha de sempre. manchar a logo com no seus dr-srrt'rrpositr.i5'
com os suas violeuetas e desreeranirntos. Pedi—
rnos ao governo rpre torne na tI-Wtda atteirçíro'os
escandalos praticados por este. indigno funer iona-

rro. ()s abusos t|ne etmtinnarnenle eoniinelte. o

nha—"fl O' tluspteso de quanto ti justo e tiro- o oliiio aii-taz e provoca-tor. tittcha
poueo diri—
l'al !
gti) oo llrilll'c ministro da justiça, reclamam uma

lí então para que recorre. ;. evasiva rletpio
o terror de Joao lil'dlll'dd inline no animo dos
jurados, se bem, que s. s.“ sadia, r|ite eilcrotnpunha motto as rolar-tire rom o pr.-So. e que

punição em hormonio ('thl o delirio

() sr. José Bernardo fall-'n um t't'l'ler phantounas. em a correspoodvnr'ia que dor,-rio a s.
s "; o bom. queo 3ª"- Motta ao sobre isto explicarrier terminantes, e ealheuoriraa, para evitar

logo no p'incipio da fogo o expulsou da sua
Companhia '?
juízos leon-tortos por parte do pnblrro. l't'itu s
() sr. jntz Motta converte a lei em insiro“ s," estar certo que .itiiin llanaao. não e o homem
mento de vingança. lim Illilgtsll'tititl que devo rpic ttnaama. tlobarde o infante. ve no. iii
-tilt'tll
ittltltitl'Sll'tll' justiça. sem odio, e sem animosi- por-seguido, quasi enertne poro
so defendi r Contra
dade. abri—'a ver,-ronhosamonte da sua aritztorr— as suas ar;:titções, o vomda contea i'll" iaipr.
..
dado, foz da justiça seeptro d'oppressão, de- portos os mais iniciei-idos“? Seme
lhante a ate
grada uma das mais alta—' e noir-ns mrs—ões so- de. rapina arremessa-se. Sobre
:] menina, e quer

lini-oo. rlsbetlas :: tisonhas ittrtsõ--s, tjnertrlir-ia—

bem quer aoteseirtar—Srr, deseja-n do

ram sua mente. esc-.rrrlorida. inurrliarain logo “?

anceia por i—so. mas não o faz. porrpro não tem
garantias solrdat de segurança inrlritdnal .la (|.. todo o que n >l' Motta rir,: ti;-io llro
pt't'tit'tlll'S
dois md oitocentos oitenta e quatro rida-hina o aderiu. e a rnnairler'arfro.
d'esles sitios, entre, elles. eavalhniros dtslinrlis—
Se. nos ipirzr-ssenroa levantar ante o publica
sirnos. pediram a sua niagestade previ-sse ti o seu lat. ipi-e encobre. chagas as
mais lit-drun—
sua segurança, que queria. o quer variar-se das" se. rjtitZt'h's'lfttttB arrancar-lit» de todo a rna—
—
ante a lei. e ser “julgado por olla; porem lr-in cara do rosto. se. (Ittth'ªst'ttIHs Iizstoriar it)-la ;;

que se at-lra.
Ifrgt'irienlo dc ir:/iurlrrr'rr o.“ IP..
tíomnrandante da 7 " compªnhia. o major
graduado do regimentode infanterta o. li. lªranrlSt'U da Cunha e Meireles. continuando na eom-
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lletlara-se o irªgnlttltt:

Que o tenente ajudante do regimento de
tnfantoria n. iii, Francisco Pereira da Luz Corte
““i". _.ó L'osou vinte e ntn dias da liceucr legis-

lada que line foi concedida pela ordem do exermesma conformidade e data se ex- cito u. 2 do corrente anno.

A mais fonctrre e triste realidade

deu em

terra enm os sonhos f-rtnosoe, e Com os vit—tos
e grandiosos planos, que tú Íiearam ein embrião.

"'Minha t'tl't'iN'U, que (! tlllt theo-ouro pt'tBt'IOSt).

que o piiiz tles'graçadamento perdoa.
Se, as esperanças foram risonhas o descu—
gatio Íoi amargo e pungente Todos os seus peti—
satnentos se haviam eon 't-ntrado n'nni so—nniu

r'urlt'lt'tl de deputados—.Quando a vio perdida
verteu pranto copiosª. as trovas da allur-tnação
parravum-lhe sobreo espirito abatido e atropelado, sob um golpe tão fatal. A ddr. que o di-

Iaciªra. mal pt'i lu descrever-se, o foi do odio, que
,e the agloniel'tltl no coraçao, (», tão abundante,
que lhe faz parltCCt anrias de morte. U seu res-

o

com prazer, porque lhe atioujanros. que nada
demorou ate. agora a tliit'ttixt'ln d'naia carr—'a
letti a temor de lodo Brandao. e mesmo porque
que ha muito dovra estar (lt't'itltlitl. & mulher ja tem u
m destacamento eni Arganil que badu
d'arprelle lançou-se aos pes do juiz. levantou as gttordnr e defender co
m douodo, tão illustre per-

e um tlrtgr-llo parao-t povos. Jtlãa ti.-.maao tani-

.

[1 rit', rt'b'vl'tlll'tl titã liitll).—lªl&'lt.'"ª ._- |*|-.

rnliuettrtado o mori—w

prove o

ir-ltrenera. com a r-lorpiencia da sua palavra. e
com a (indicação, rlcsirilt-ressa la e generoso d'um

Capptlt'io da 3 ' companhia. o rapotlão do
regimento de infatiterra u. 12, José Vicente.

(jpg pm

parto mais sensivel. tern

facto—z uorro as sua—' einen-instancias,

rio o. ?. toureiros da rainha. visconde de Villa
Nova da Ilainht, Clltllllltlon—lt) na commissáu em

vi,-“dn da regia t'osolrit_';'io. se partlt'tpa .a v.
em “, para sua devida intelligenrta e mais ef-

itens guarde a v. em.“ Pitt.-o rl:is_;Neros,srrla

as tixacerbaru'rns do amor proprio. ferido na um

Bento salvar a patria com as lazer da sua iu-

tnrssa'roteni rpre se ªt'lttl.

.

festarem o que são. A vergonha, o rancor, e

Begimmlorle curral/oria o º 3
Torrente, o tenente do regimento de r-avalta.

junho do 1839 vue trairsetipto a frente. das
mencionadas tah-as populores. Urjttedtldo, ein

frilos'.

mas pequenos não podem conter-se, sem mani-

essa clrtºotfca de iltli'l'llllla? Porque não aponta
as. pessoas. t'ltjtl ir a. honra, v prrprivdade foi—
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aquellos, que s. s.“ chama assassinos, servindo- ram :] cspelr
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t'.| fariam invessantes votos pela sua reronducçao,
tiro.“ e. rcv."'º sr.—'I'endo sido deterrnt
não ha de deitar tambem impune este crime
3.“ bola!/trio de veteranos.
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nado pelo decreto do “20 de jnnbo de 1859. que
Adrlnlo, o eopiritr'io refmrnado, Antonin Ma- rcrlor—rreança; por quanto não e o despotisdesde o 't.“ de jtttlt'll'ti de. 1850 ticasse ern ii— noel da Costa Calheiros. ficando arruinado do nro arbitrarro, e o feudalismo prepotente
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ptiatt ente dito. mas sim do exemplo. e a frater
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A—
srrn o e—pera o publico, :lt—“Si'tl tiram de
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Silveira,, e quatrocentos exemplares dos taboas
;n-dia n rs mais puros e nobres desejn't d'ir a S.
populares para a rodar-ção das antigas medidas

senliroonto não pelo rito disfarçado, que as ai-

a eltoleraeontra as aurlori lados, e contra o ,co—

Aviso aos navegantes.

",.,

cretar as [)t'rtVi=1t'.ttt't:lS ttnt't'sªlt'ltls para a arliiii—t
du
ad
o
do
rr
-u
iriiento de lllfutllr't'la n. 18, Antonio
nisiração do echu—rivo do tabaco prot-tirando.
Jum da Silva.
t,!tztttt
possivel, eirigir—se ao

[). Áli/(lttftl .loae' de dirt/o.

lr-i ronipreliendido o mencionado artigo: bei por
bem promover a eller-tiv'idade da sua graduação (Bill pés) de tijolo. rematando o editivio por uma
0 oito cirurgião nit'ir graduado um cirurgião do lanterna de 18 nos de altrrra, pintada de amarelIrrigado, José Antonio Marques, que continuara to. Dernora a till" iitl' 50" de latitude N . e 19“
na oornrnissão em que se acha, na conformidade ao 50" de longitude oriental de Greenwich;
eontar rl'este ponto a extremidade de sul da
tit) ;ii'ltgn (|ttitlltl titi lilttltl vegundo do piano

Cuppilão da 5.“ companhia, o eappillio gra-

n

1.“

Direrção.

Attendenrlo : une. José Antonio )lartpros.
cirurgião-ruiu graduado em cirurgião de brigada.
cbr-fe. da sexta repartição da primeira tlit'erçt'in do

gadr-iro, conde de tilt-tio

eitoeovrav nr: LBN ." 11.
Artigo |.” E' o governo :itirtorisado a pu-

Sua mage—tado el-iei manda, za Conformida—

de. do disposto no artigo 37 do decreto de 11

IlllNlirTl—Élllo DA FAZENDA .

Artigo 1.“ lªieani r-xtinrios desrle o”1.ºde
]ttttl'it'll do ils'til os impostos denominados ter—

-.-__._.

ciaes. arrasta a logo (pio iudrenanienle

pelo lortaçal das torpr-zas. Um juiz

vede.

preversu.
eoraer'ir.

decorrido mais de trez outros, e. a petição não foi

trocar—lhe as entranhas. tlttzrtltlri a ve extenuada.
e sem forças. .ilra os seus apnprts, a sua baba
pt—eonbeuta não lhe far-tun tiial.
Se .ioz'ro Brandao noz-isso do Mandado. s,
s " havia de ser elianrado aos ttibonaes. Apr-s,"-

sua vida _ des.-le que s. s " saiu dos ruir-eres do

ainda deferida
,llnieicla, de.—trrverianins far-tostãover-griiltosos,
S. 5." entoa font-bros iam—olarjoes sobre o 1,10 horrendo-4, que o publico tiraria :rttouilo,
deploravel estado do llx'i'a. em que o bacarnarte "“:;tljtir) para s, s,“, e t'otilrt'r'ell-lo-o a fun—'in,
tiras.—'um tn to. (: foz tremer tudo.
Sr, redactor. llouo ”te. o imperial rl)—'t*t|ttiri
Ura diga—me meu nobre sr. juiz, quanto—' da pablirrirr'ro do que t|Ii=l ti a, em abono da ver-'
asszissinir-s. (prantos roubo.—'. quantas atrocida— dado; por enjo :nottto li. ara sunrmamr
-nto :r'at to
des se.

praticaram

na

Beira, depois diretorio
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Sitio do anno p«ra atmo |||t|:i.|da, alem de outras ||||e paia (:(-correr as necessidades do ser- d.- .tlodena (= P.:(ma >“:io anarxados ao Piemonte, (-
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:( Este atrnzamrnto (uma!, e material em que

nos achamos (leve porém malva: por uma vez.
Os povos pagam (: pagam mnivo, (! para que
da parte |||-lies não haja rvlartane ia em continuar
a satisfazer nos encargos p||!|!i((|.>ª, é ilulisprnsawl

Sermões. ——-— llouve hontem de tarde na
egreja das v'íitnozissinias (eligiosas (=ar||.(.=!i(::>= desta e|(!:|(!(.=,= e ha-de haiel--o amanha
de manhã na freguezia da Gloria, e de (ar-

que s:;nvtham

(|> vezes o seu trabalho de muitos dia._ ea primçao mesmo de alguns “usos, ou rnmi||o(!id||t(=||.
Não basta aos governos le,.=il.|r isnl: !amrnle
>| bre

um ou outro ponto de (ptalrpwr :anio (||-

adminlstraçao; — não ha t:| (on |||||||i(.-|r ao pnhh—

que (=>te ou aquelle assnmptn !.(7 (bjrrto da sua
cen>taote sollicitude; (: ne:==(=s.>:|||o fazer :|.>'(=()|:.>=:|.—:.
E :|:-((=>.>a(io furtar (:o(l|a|||(=r=a>,((.||| |=|t|ada>
não basta decrrt .|! ::>,º -e |||=(=e.>=>:|r|o !!!!t'l'l-tl“ :| (||
(lusltia. aliuiando (| produ: tor (: (: consumidor,
não !)!liªltt dizer que i—sn (- ||(it.

Mas para faz:-r tuto (>.—(|, rom-rm lançar (não
dos meios mai>= apropiiados não >|”: (is (riacunntan-

cias do pai:. mas às da epma.
E>t||||os n'urn :erntn rm (pie se. (|>-pira, ter—
|||inr|r|t(=,n|r||t(= a realidade. -—U.>=|nvi(«.>= b: me.—=, mais
posrtivns. e arguidos, >ão aquellesdrqnc |||: :: !:in
rar ...a.» paia (|||-gar (( em: resultado ;— e ainda

que para la! lim raja |||=(e>=>a|i-| (e||(=(=| gravesolh-

ser (: duque de ““Hold, Su!)!"!|!l:| de “crer lll (nao!.
de 5 :|||||(|.>' (lt: |=dav'le.

N'e>|.|> prapo>tas o _:(H'Prno franr'rr. de>= =ortina
a>= >||:|> iaiun', ('|(=>

que elle veja applica: ut|li|||=||te os dinheiros, que
representam o Min: do seu rosto.

:: >|»!|.=(:|n:a |||.n(|||.|!. A 'l'o.>|=.|(::| I'||:(::u:i (=>I.'l.lo
i.“).pwnl nta e t=l('_:.'(=|'| ont >|!|=-|'.|nn. (|||=: poder:!

de na da Vera-Cruz. (: na igreja do mosteiro

(las religimas domiuiram

!!t'lllíilitjão.——Pri(:(-ipiou já :| da torre (=o-

(on:

:(=la(_=.='|| :| ano:=v:|(_==||o (!

Sitlil; ):l (' Ni“ ht) !,:((prti : — Im.»: (|t|(' (=!Ie cun:.-=i|!(|
('(l'lzo ('(iltlpitlr—d "|||! legilltllit (! ||| t"»|||l(:(|)tt|(| _L'ilrnntia para (: w;.n:.|||(_:.: (l.=: f|(|nt(=,|r| Dan.-.:::, ' lll

fan; do en,;tannle.iii-(ento

meçnda no anno pa>sado na l'reguezia do N.
ªo(la (iloria (!(:>|:| vidade; (:uja (=||||>tr||(=(=ão
se eonhmeu >cr hita .>o!||(= |||||.| l|a7.(.= !r:|===,il
!i(a||d(: em (:o:|s('||(|e||(=ia (leste transtorno

>||.>'p(.=||>a a(e'

ilgtll'd

'.!

.:la'i (!,:

torre,

(pu:

(tiotttr;

(=>te

plojnto

do

||-('Ó't:

t(="||i((||(o

do Pie—

ene (l|t= .'t tel(t: (|| ((to

na maioria do pa: |.m-nto to: lr]. (: |.||=>(:|:| (it:. tin
==(|||-(un. (ºmo (|> (|u>.>os !('.tture> |e=ão (||| logar
(:otnpe'etiãe.

Nao .=!|.>=l.=|:|(|- (| que dita ti.-.| :|('r:' !!!(tiu se ('o:
l'.:ri:r. (|o|= () acto (!.: a::ltr-vaçao (!: it:": ('|'|||'.|l
||)

! .( izliriilt'

third

SP,". (!= (

Ui“.

(lil

util'._'.!(

bow poi t(|:p:|> (to i=|p(=|i(|.

- Tem sido este anno muitoº.
ESllltlllh
as que se tem dado pela bula, Sendo () (=(|:|«

t:|'.'|=| ente :i (|||r,>t.'|o italiani, ('(-(nh. ||| can. ::>“ |: :!;||=|.|:>= (!.: ((upniadnr no >eu (I|>(=|||'>n (!".itu: (ora

Vil!“ HL'I'

A ou! na das tlm-:> |::opuShH (!.: l'||||(_'-| rel.:-

:!o (o(p.» le =(.>!: lim em que ((m (. !|=|e||(= |:: :: este.

summo muito mais Consideravel, que (| dos
anno.“ anteriores.
Dizem—nos (joe tem havido dias de se
venderem 30!) e mais.
l'rasidcaaii. — !"oi (audi-rida :| da rela-

('-|!:|>' (!(= i||=>=tr=u|ea| |||!ttli'llll

> (lr :: (=(: no (|== p:..h !: (_=|| (=|= |||= (|| (||: no»o (|||:
('a.lo (|| (||. (.>' p olzti [:> |.>t|==n=(- ((m

:|»|1|||||t(| div.: —— !)(=-= laxain ::o r-i da Sudeuha, (pi.-

ti.:i!. que 0: .| .. p.||||.| .:l! irao :| ||!!! ”.Maio de
('=:t||(t||:(('i(| com :| I.: I|'e:|.| Par-1 I“" (:|||(===(|:=i
||=>r.|||t:|.|.(=::te (=.|n: :: r=- .>',|ot|>(|l||!: (! | .!e (! e.». (:::|—
(lr |||r:!:d:|.
tinta unia rvllwao .>i(t|p!«=>' p|ra (!==|||on liar ||
|=:||||.=|-=-=|:| que ('(->>(|'(| :: an.!ns (|> p:|= z=>; a:: (abo
(!.- .:l-=|: (> :|: mm do (“III" |||.=| ter.to d- :( (d: no: e
ou! (|| (||| l:|.n.|| p .: tutores—(= proptii.

p=|tll."'=t ::

!:7.(, quando .!:

||:|l(/.::>.>((= (pi.=I||..(:| pl. no polili- (|

>=.-|| p::(t.=
pt'iu

(||! !

>.t.“!ll'

:: l|t=". (tlm:

(! :|.> medo! :> pinpu—t |>; (|| (> nao >(=n !.: entao .>inin!(.(n(=,.| :: !)tl'íl (! (> p.: |l.|> t|=r >e !||a leia !(| :: rlli
||| .: >||.| ( (: |||=|e||>.-(_= io (mm-='(!l .(l|. Nf(» ir 7. p:):lnnlo
||| i> (| !I((=, lado do (pu: ad !: mtv :| ("|:-| =(: (!a— (:::|—
.=!iii::|(_=('||= > >::! |:: :||'>=(= (: (Iai ::> mdi |||=||.>'.:((=i> rel-:(-

:||::> (| (: |.(( !.I! de (:on(.(=>.>(':(= > |e(...pr(||a.>=, (le,—tmad .|>
:: ln t:'=-|(=(|r :: ::'!iu::| (l||>' d|||..=;=.(«ran hs [|l||l_|s|
l':|::| (pie (: tr|t|dn p..».a produ/.if os (na 'linrrs
rl!"'i'.(|>= ||= (tono (: ((|>—(| i||(=r"|(o ::ppnlo par: a alo—

( >:—

tinta i:|>'||(='(ç.:(|

tivulareh,

p(|!.=dia-:|»: (* par-.

('xliant'rliiiarirl.

l'|(|.||

um (!=- .:umma imp (=|=:t.n
(=..t(-, (|l|j(=|t|| ali'

plus.

Mais uma ar,!)trarir-(hule !i'ha (!:: |o|-p:)—
teneia .|(=:|!|:| (le .>|=|' :: !oplarhi pelo por-(riu,)
or. !(=||:|n(!(| :: t|=a||>l'(:=(=n(=ia (lu >| l!|o|||:|7.!|(=|—
tlut (|i||(| (!c M:,lln, (!|| (“||| p=| (le: .'tçzt !(||'(=> t, (lc

que. em (:pllao para (| (l(=((=;|(=.=;: [|||=.(-.=|'. Din-|::
quela! |_||m!:|||(.| tora video:: !.,| ((int.) |==(|::|
it||p_(|st:| (i .>=u:: i|i|!(=p(':| leu.-(a (= !i!|(=|:!!:::!.= :|.| (:(-(=.'|.>ií|(| (las (-!|=i(_=||(=>= em 'I.||i|=:,| (||| ||(i(= ||.|(|(j::i1.
sulunetter'u seu voto :: unita le (la :|||(=t:||i !:(de

>upe |= i(||=.
San estas as [novas (!:-. toh|:|n(= in

ti.:npuh

(':!unada pelos (lieules (lo ==:|!|i:|(=t(= (: ('». ::»im
que se (espe-ita :: !i!|(=|=(!:|(!(=(!:|urna tao solistit'alnente (:nenrerida, e sempre vilipeulliada.

p(_ .in de. Ie|>= (| W !:e ti:.nn =| rn: pr..=,|||((|
Di>||l==a|a >e h.: tempo:: (| l|(|::l(| (le (pie (:
! || Iltlo p!i= :( ip_|l. nente a ||)>',>':| ;(lt' nçílv S bre >=r. ('(|||(!(: (||= !!|(||||.||= |(==f|(= man: (in Brazil; !iu.|>= ((|> (!= eor|::||(:|||(=.=|(_=:|(| |||:i(:|>= que bem «te>>eu—
je
porem
mais
bem
info:
|||.
||!
:
p
(sm
::.—.:.
|||-ra:( dvi.!.|>= p | !em p =|n|||tir nos incl.—r (om :| ir: ((|>tlia (==>t|.|||_'.,=|= ira; ma.—. (utno >eu|||ru .:to pen mm; o—
previo:[os de txn:(_>=i(_ '.:o (= (! dever nos>o que (le.—(pp:|.||=:_'a || itt('|,(l(=.>.| |||=: plejil Hora! :| t(| !(|> (|>“ !!llt'llªSS
.>(=.> , |er.l|(||| do (msn pitrlotiuunopiompto ciume

!!le que (: falsa .: || :ti(i:|. () (ar:: t (' (*(im (pre
se prupawou (=>ta nova lol. (“mº :| |||||it| "ente

que ella (:ra veri: lira, (!||—==;.|||(!|| >e. :: :::|(=.|!it:|r
1té,q(|(=. se lhe (:>t: (V:: :::|"! |||==.=(pa:". :::|!" um:: te-

(|.:> !(=i>= que. vo— ter. ||| ap||=>entadns

eepção !)(“.i!l|-'::|t(= quando (= (=.:|t(| (|||(- (: (:ar-

!=.:|| |||(3=||'tu to ::> m (tc- ri|> pxim (> de!to la o dire:!=, (= ir.!nrindn (:=: qu:- [: =.>':|||| .>oln'e (|> :||t|,-_rn> de
=: .|||(!('. ((.n>(|n:o |t='—>(=-l|.|u .>=(||>=ivelinr (:((- (lenmm-

titlu (lo supraineuei(mado l||n('(i(|||:||=i|| >(=:|.=!|:|
(=(||

antiriomia (=(|||| (: :| 'Um!

vªllilnLCS

ilo> (|> |.-. (: >||> (to (besouro; não (*sm'ru que >e]:

(==-|||!:!nadr ( rece t| (: .| |!('>ne5| (Ie 18'3 ! >|=||| ne
(e>.>|d.:__.!.= (!= :|; pc! :|: parao credito, ou de |==ee-"urct
.: nov

| ||,:(|.>t||>

T:| =.|n ||)v=|>o(|||.|d (| si cem da :|:-sn:: s. Lia

(“U"“)

politicas! Ainda

SC'

gove: (||| . (.(imn >;|(|

!!illl'illglllnllll ils

Xl'l ih'lvllll it's

hontem, se po: !.: (lim—(' um

((irtejo |||:|"niÍi(=(| se [azia an (!iplomatu pintuguez, antes (|:: sua |I.: p:am (| impelio (lu lirazi! (: >e ae:)!hi:::|: com !)lnurlic as (:> seus jim—-

(='(-: poli: (= .| e en |||||r|(.i !, (| ||7. ins; |i|a(- vo.- runli
...|-|. |||. |||||||o .- .:>=>||(i:|t vo.- :i rra' |.>;:|(_=:'|=| de uma
obra ||= ronda ('a: :.;(ar: ||= .>' |=.(=.>||'ta !os.

>(=!i!:|>:, |.i hoje () despeito (!|=.=||:'.e= ::> (luan lu—
|||ilias a!!i:|(!.|> (: ha pomo a.||.= !:: :||||i:_==:|.> Sao
estas (|> inlutmações (pie me :|: =::!|.|||| (!.. (!:'||

A |r(,|(|-(_',.'(o da p|n||d n (a (:'in (=|=>||(=I l|=||an-

(: (!e que não duvido: -— :|»=i||| (E :| .>(||'..e (lar—i

((= :: (:::|-(|.: |:.'|| || (> !'=|h:|(:i paxa uma en-prrm p.:(otica . rnjo lin: ("|||(=!!|0(||' (: .>(|||(= do maior numero.

;:íttilltllttil'i |:em !i!|=.= (!..ir. .| ! (|. :> (:> sem :o".as,
>!) (: nao

(=, (duran-|| :::|”

no:. N.:—. (|: tioh:um: ont (: (neninrltlente (||:(i> (!:!-

(l.: ht

agora novamente prinripiailu com (: S::litlcl prerim.

segundo nos ron—:::|

||| lá:. .|=.

() (r.-|| =,:(|((==||- | :" .'llll'tfi' n'. lt--|-|.> in||||-= (!= .||

(!: (|| (|> (| (|_|: > .: (|||) : I'm ||| ou ! !.utl' p' ('jndi: la' pillit

(||||=.= ((çfiu.

('i::r..t||—,>(' ('otitra (| ptoje to da

(Iv !! (|||: e (!: !.:u :.ibl —:i|.

(,||||t|n|||=|||(|> p|i(.> :'() it .itttl 'ªit " |||) sn Cottlitlll!)

pela (:tr.=|d| (!.: |||||.|(e.>;>o (:..-||: an> (!(=(x:|||||0> de
ter nen:

p-lo>=

|||t=|(=»(->' (||| (===ui>(||o |||-||| pelo.

CUISZIS.

() St. lºonte'»; teiminnu o >eu (!i::(=.|:>(| (!::

resposta 5 |||(:|||o|:|vel
Silva (,!!!)l'ht!

ar;;numuraçíio

(lo

(_|'_

fume t'Ulil,(' t|:|:l: : !u p_ela l'.(|(',||p:| ('u'r." os||=p.||l—|r de

(Iainoic du> pa=t|d (:> nem po: dem onlianças(um(-

(ud--.>' (»

(as.

revelou>:. o sophisma (:om t(|(!:| .| sua forja:

ção do Porto ao sr. Bento Cardoso de Go::— .|_('C('it.=|| (| em um: da.—: p|'=||vm(|.|=:
ou" lhe (ill'drrvôa Corte !! =al.
=:|| auxilio !v/vndo ||=-=>(||a (pianlo :( "!u.>(.=|na e

A F::|n|_=| qm um está an|e|(=.i(!| Plll roisa
:|l==||n|:| |||-ui: |!(=.>|'|||(|!v=(=r :| pri/. n:: pleniiade da

forja (: (|||e vae |||||||rdi:|t.=||||en',e ser mimo-(tida a
(outro em:: parlamentar e o caminho de ferro S.:—

Fi!!! tªtilllt'l lll). —- Fallcceu em (loiro!) 'a no
dia 2 do corrente o sr. Joaquim (lo-. l“:.eis,
antigo lente da universidade; sendo por is:;o

iln- |||=:p|r |||, (= não (po-( (:::| en:: (vr >:: (um (ume—
p|i!|i!|(!| ((=> (pre inln: |||-==||| >||>pe|ta> porque do estado (!|=( il! =>v(_:(o em que um achámns brota (||(i(>=

sendo que |||nitz|> (las ac: usa. (')es (!o sr. Silui
Cabra! lie aram sem |=:=>po>t:|
A (t(|||||||i»:|(| de ser ili(':tt'..|'| (||= pm! (:|es. (!(==(:
(| seu pare: er sobre:: ('ompati!)i!i|!.||!(=. o:: in(()tt)pílli!)lll(!:llle (lo sr lª,.»lqne (omo (liier= tor
da companhia (!:|> tunas. a=!|.=|||=. !: (=(>|||pativel

tamanra.

prohibãda :| repre>=e||t:|(;:“|o,

tacnlos.

('onvem |rr_' (| ('elapetn (|||(= .>(| plmem da

crença tinac ms meios que se empregam, |||: sar:(idade do tim que se procura.»
Opiniao («fumado (|> opiniões dns que (l|z(=|||.
que a carnura está (lispmta (| appre'artuquuau—

to aprouver nos ars. ministros diz.
|: A primeira monetrnosidade, que se acha na

r>tado> da Il. lia ou a in=ol|(-.>.>(= (|||:

||(|v.|.>(:..||!l:| ,;vnç'oe. = — a:(=||>e!!|:||a poi i>=>n (: (:|: :(

ao:.“ (“(ed.-> (ta S::nla Se l'lll pi:||(ip|o.

>" (il in,"!=||('|| !|=(:('II em !' || t|('tt>'(|> ((((-ur (|>“ l|tl(' () ('ÓO

no theatro

D.|r||.|> |=||| .>'==;ui || na >na (nte .:::i (: (ti.-||= ||r=o de
num r.:dor |!(|> t'xancrzes, documento de que :||a«
||. "(::> (!:= tra: (|||.
«Soutiens >| ||:|(!nr(=>, senhor:): (!'ptll do.-::

(||: li>a :: !nun: ||| a(le, :: >=:|!|= r que quanto |||.(i>= |i| ||

(:'(:mem saber que () artual ministro das obras
p|_|!|!(= as, quando por uma destas calniolas pulitiras
nao raras it)!(=!i'/.t||(=||te n.: I|i>toria (:.||||e|||p0|ane:|

ae::(lrnrieo (leria rerilienr-se no dia seguinte.

Quando >e alnui .: ||!(||||:: !-=,=_i>!.|!-||| (oi:!ii-

|- p::i p (o e na: puz, (nai: contribui: na: na r:(|ue-

abandonou os seus eor.re!|i,=4|(|||:||io> pa»ando>e
com armas (: !)agaurns paia os campos adversos
deu como pretexto desta deplotaiel .|p(|.>t:|>'i:_|(| (e.>'
peito e homenanrin por elle prestados no p iuri; (io

taratn roubar n'um (l'estrra dias par:—(adm ::
alfandega (lr.= Caminha; >cu(!o porém pr(=.>(=||-

de concurso. Entao felizes tempo.-t eran|a||u|=tlrsl

(: seu projecto.

entao.

todas as

alte.r.||,:('|e>= aas

(: todos os mini>tros que as (I(f.|||!i |||: (leur-((sua-

vani (: seu poner: zelo prlos (li(|l|ei=os puhlhos.
Esta (e nos principios e||t|l|iou se, (=>ta sobe:-

tude pelos inteiesses dm: routrdinmles (!esv'aneceuse, e o |||ir|i.>tro, de severa. e r|.> pide que era, tor
nou se maleairl (: |!rxirr! a mais não poder ser.

Poderão aritso us salons da esrriptnra dizernos que segredos são este:: da natura“! (Zanin se
apagaram estas crenças, como se desvanerrratncstas appvelwnsões,

Tentatiia infractnasa. -— o. ladrões (|:..lidos, por um guarda não ler.-irao: :: circa...

contra: lo> eram

nbominareis. todos os ('(NNOlisionttlltis que as pro
punham provaram :( sua falta de r(=>p(=|ta||(!|(!:|d(=,

como se metainmphnsearam (|>

suSpeitns (||| esperanças ?
Ílio labor est
O que (: ('crto (: que se fez um roatrarto com
certas condições,= (| que einque>tionavel (= que Com
essas condições se abriu a praça; o que sein'vopo(te negar (: que se deu uma (((-tenninada subwação com r(l'|r|=n(i:: :: estipulaçoes tambem pusiu

que

Receita. —— A somma tolab (la eu!: =:|||(_=:|

feita no (!tSlrlt'lO (le Yi7(=._(| no mer. (h.= janei—
:llltl 3616 rs.
ro ultimo, elevou-sea

eleiç:|U (|:: :|:(.=z:|(|||e Íieou (=o(|.>:tit:|i(!=.| (Inmo-

(!o seguinte: —- Presidente o sr. consellxr'=||o
vas e determinadm; e (| que se vê com gnn! (|.>Joaquim
Vello>o
da
('.ruz,
vice-presidente
e
sonduo, 0 que. se. me propor a :|ppr(||=.=|ç:'|(|(lnpirLuiz Antonio Pereira da Silva, serrela-

lamentd. é nada mais nem nada mem», do que uma

.*; l'.

alterração no (=(|||tr:|rlo que impor,“ segundoodi

rio, o sr. Antonio Augusto Alves do Sou-

zer dos homens tr(=.I|||ie(|.>= (||| tt|= na nlgih-nra de

za, víre—seeretario o ((r. Munoe! ('.arrlnm (:ott—

concessionaria alguns milhares (te conto-: de r(=i>!

so.: po»=ivcl que se sanrcione este. desperdicio? Pode accreditar-se que os rrprescntuutes (to
paiz approvem sunilliante dis>ipaçao“' ||

Con nu,: na 7.

tinho de Madureira. ["o =:|||| (ªm seguida ele(—
los (|>: vngaes que devem formar (| (=on>(:ll|o
de dislricto no brennio de li!) a 673, roja (=>-

Mario comem 'uma portaria pondo neoncurso

colha reraiu nos srs. —- visconde (! Azevedo,

as igirjas pariu-hinos de S. Mattos (!a Serra. e S.
Thiago da cidade de 'laiira, no bispado do A!
gone.

Luiz Antonio Pereira da Silva. !* =aneiseo .!..l'|o(lrigues (I'Úliveira, Antonio A::gmlo

Alves de Souza, Domingos Pinto de Faria,

SECÇÃO DE NOTICIAS.
Abuso. —— Consta-nos que desde o principio (ln quaresma tem sido adoptado na freguezia da Senhora da Gloria um mão systema (l'cxaminar as pessoas d'amlios os sexos,
que ali v(o d(=>(|l|||5.|r—>(= oln (gmdo aq uma
por uma, e no meio daigreja :| responderem

em voz alta :: dill'ere||t(=.>= perguntas de (lon-

, “an-||=! .!:|==i:|!l|-- Negiiv'lra da (! (:|:: (l!.(thrns
l'rrrira d'Almeida Silva. Antonin |.ni7. ll..r!|a|l(|
(hum: (En-s:. sua mulher (- duns !!!:-(.>'; .l'='.|!|!|lI||
Antonio da (Luta, >(|:| mulher. um !i!I|(| (| (toi.
('t'lados; Simoni» lulu: Avelino (I'Áziiori'n Vvtnr no .| ||= Sllu'illl, !!(tªgenrio .!n—(i da (J.-sia tini|||:||:'||=> ”'l'heolnriu l.(|i7. (l'.'l7.-=|=(=..!o, !)»:ntnuw (|| >
(leº

1rina, reprovando as que não podem ou não

sabem responder. Rºdas perguntas, segundo

(!u seu

ar_==(||||e:||||

uma ('um (ultra (uisa.

Assigil. ira ||| ('.(mtra () (“outra: to (!:: raminho

|.: e p|||>||>=|idad== (|||=: outros.»
naun. -— !*.>|||=:t.'t!||- >e lllttth

=,:||(= ||a ||||||.|=.(=!. !!ojr (: |||(=|| (le—rio(: tianqnií (>.:r-

grant—(

|ns :( ">|-rito (!.l— iii-pile t:|(=_('|(=> >||>( ((a !.:> pela paz

nfl-| >e conformar

(ptr anlivlo >|n(= | ((tmettie .:|||(.: :: (nanniençio da
qual nada |||=: de poupar.
S:) (:= r|l|u t||ot||o> p(':: !elieitar--:||(=. pº! (5 |||i||ha>
|(-I.|ç('>=|>e ||||||ga|ci>= (um luda> ::> pot='n('|.|> (|| Emo
pa. U> noir (: .=: |w||to> de “lobo aonde ln- tam as an>-

|)(l0 ,:niem-n luan—w. sobre :: a|||||=x=|ç5:(|; Sennin—
(lo- >.: em (.|! (nr/.|: :: e: .|(.=:|||ç:'|o (ta.-: trupis frame
'La» da t'l-(llc da I' ali.: e ti.:anta aqu-dies e.>ta(!o>

sa: a(|n.|_>, .>.'|(| no thno de Orion! (=; (|:-> o va
lul (Ius no= >(:.>' t||:|(i||||=|(o> (= dos ||||»(.>5n!d:||lo>,

() -'..|(rnn panini-ao continua firme na sn:

fort pa'=| () emprestimo (le (iUtlzUtit) lil|::|s es-

pr-lit: ra r(';|clllt:=!0 as i:|.>inu:|(6(=s d.: Funç.: 'lrn
!o' .|.. p.|».=| lr| um _'_=|:|_nde nome to de (=.|||||=:'|es foi

terlinas em dinheiro.
Já deve saber que se. :((-ha nomeado gn—
v'ernador vixi! (!e>se(li>tr'lClt) (| >r. Mendes lei—

de lrttr'l: (||| .|o(=.| (!: ((=.>(:|ul.:(_:t=: (!o> ::(r!|||!(:||u(=.>':
maio,:(a !:: (=>t| tr. |||--:||(_.'to nao --l|>!(.| d.: a> ||||nh|>=
|l:.||.> |||a>ª ||:>Ht(:( l.:S

luan: lrstr( (| (:::-|| >(|||i(||(=||:o

t'll! Vienna an (nr.-nm tempo que (: li”! em Ti: in,
porque. a pro! (|||,L', ::= :'(o de um: >i|n li|.|:|te >it= |.(:_ no

amt'dç (|.: !::lllill >:: (::>>(|l::i(=!.

iam (piano: i>t(| tin! :| lo,.ar (=|n Ulljt'l lo de |||-g(—
(: wo.- > ! (sir (=|:!l(= (: n.:=|: o
« u (ou e (: (!:: An.—atua. :|
lag!!.|t(-.|=|.'| l'ru- si:: (= !!:i||= :: daiam | as os com ('ou—

aroitteii||||'||!—|>'. s:

mini-(to a

um:

(om

o

(|>

(lc ferro (|>: srs |||(=|||!i|=(|.>= (||| (=|||||||||>s:|=| — An-

breve na !tdia

governa

pirmouhz

re>>l|i(ç=só(

p|opnla>

una/(ia austiiaca

(: aos e.>tragos

(:((:||t||:|e> (!.: ||=|(.||||:'|(|.

convidado ('nlll |||=_=_=|=||(=i.: :| (un.: c(||||r|===:|(':'|o (pie
(!L'|t|'l (=(-l. !) :|:—se (|>“ 8 horas (|. noute. itestniron
(pie (: ::>—nando :| risco:" em o de assentar na
|=(=>=p||>=t| (p.. |!(=v .: dar-->e as duas notas de lhe—
(enrli. !l(=>(:!|ru ,>(= pni> que fo.»crurr=prl!:(!.=|>= en:

prol:bilidade (le >e: ::((=|i(:| pela l'.||:(|p:.| Galant:da :: ha.:(a (:(un um (a(- ((do root:: :| |||:(=|||=|||_:'|o
c>tr.|||=,:(ir:|, _|lll"tl|'!|—|||e(=o|u direito par.: (||:(re .|!'('».|
garanlta.
Não vacilri por i»o (||| de|larar ao r (da S||=(lenha, que pondo de p::(te :| ||!(=.=||: I|l:=|(|!.=.|!(= qn-

te, () que penso hoje ("(inlirmar.

(lzi não publicou (| (!errcto
(!c apparecer.

O Dr(uíoain-

|||a> nao tar'rlará

SECÇÃO l!.llll'!!!!!!

(()||(=,:.t== em que .!|=|e t't'tlll ar se (| .>ul'iigio (|||:v(=|>.|l (= () (.=>(=.|=.|ti(|i| >|(:=,|etv| (: onde |!.vve de= idir
>e :: (runexarao :'( Sodenha ou :: con>titni(_: (o de
um remo >('p:||=.ado

().> prepai=at||||>=helliro: || '|=>te (illim: pnlz na:
de minorm S.":o rlianiavla> (|> ar|||a> ((:(l.|> =.|> r(=.>er
|.:>, (: (ml.- ||| se :: turniaçio de .! rorpo< (lo :=xer
(=|tn d:- !!). l'!!!) !:u:n|=n>= ('ada um que (leu-||| ser
(':o : :|:. ||: 1 ((I =>“ tl_== !o> =..=|= |||-fr ará !.a M .=_|ru:|»|.| 5um :s

!*anli (= (.ia (lini.

“STP.“ — A nvtieiz: (!:—= :: mun-nto: ::
(:>! a p:o((|l|:n|!o (: _tzort'run da S:" !euha. (ein

(|==
IlÍÍlª

na l|(|!>:|.

||: iha hrs; (miuda U> torno» do d|=>pa|ho .>ão (|>“-

.>í || (nnc-bidos: —- a!) ex(:d: e n>r==||nln no ataque
de !. (a(he || .tizilla foi tão s::t|.>!.=|t(:|io como en
i:_:n:|.=.:..:|||: || (( as !o:td|(=.|(_óe>= (=:|!|i os fogn> da
prinn ira (l' aquella—; ate torna! (|> qu:.|.>| in>'i==:|iti- .:::—
t|v> ||'in (:!:-|.(ante as (:|:i>= (=i((= |||||>ta||| |.:> do mar (=

Humm—cações entradas em 6.
Hiato horª err'ria. mestre M.! Pinto. (!e Víiiadotonde
em E! (!i.|>= ('um lastro
lli:|((= Silencio, irrestrie“|! .l'. |I(= Canna—==, do Porto em..
“ª di::s

cum lastro.
S.!!!)AS.

Gali-oi:: ||(|ll::||(||=7.:| (.'rrrtrmdrr ªprrlmna, capitao A. |;
Sperlinan, para Londres com f|||| (:|.
l!:uriia ()!/(o tiro, |||(=>t|e L dos S. ((=, para Villa do
Conde. (=(|||| .>':il.
(.=|!|i(|=:e Ar:;ente corpo de D.:(r, meslre |= Viegas. para (:(-—
zinibra com :::|
| .|! R
(;aleota h--l!:||||l(=7.:| Jan/.flv Aerrningn. c::piiaoE. M. “nou-||.
p::ia Sw mera (“.um mineral
!!i.=|t|.= II(===rur!(s, ||||=>t|e J. da (2. Maio, para (| Porto (com
>=:.||

|||=.|te A um: União, mestre .|. da [tocha , para o Porto com
sal.
ltasrn (.rrrolinrr, |||(=.>t|(= L. dos
com fazendas da praea.

:| '! -=t||.|n os camelos que

tinham sido

miuda !o> (:..-(oprar (=o: tlran

!: ile ( [uam->e (l'=.>'(=|i|!|:|r(|(|_rs de munições e toda a
qualidade |!.|pr('.>l|:s ('ethioiitt'os.
l!(=(|=a :: |||.||(|r aniirdade por(. (vher || marrha
que tomaram ::>= forças l|(=.>p.|(|!|o!as (: (pra! a nova
!|/('

(la (1. ((=>'t.=|:|. (= (|> a((|||l|=|t||:ettl(|> (::>>||lta||tes
Mm.-.___

(naum |||: (roma.

Nel!" que !: (tiqueia :| no: e.>tadn podermo tod|> as
[|.-: Sll't'll': |!||> Alpes |==|:| de||=| |||: (| (re'.|n|.||, pa|a
GORMESPONDENCH PARTICULAR 00 WBA!) DIS PROYIIICIAS

Salgado, para Lisboa

SECÇÃO llE ANEUNCIOS.

.|:|n|||o> (|>“ pm0||(_=(')(=> ||
(Iort'iam ||||||nre> em Madrid. de que tinham
('l|(=_::|(ln

S

_ _—.'WW

('(:titplltltlleute os da se- nada, (:.:uzaudo graves

ltltt (('(im de tt|i|i> (le noir t|:i!!:|':(3> de nim. :>
Lm (:((->e ||(_ : (! '(=.>t:| t|.|n>.|||n|:|(:|o (!.| !H:'(.| do

>|='=||: |||::_=.: (la.—( ||o.>,>:|> horn e||a> » ||-||(=(|t(=>= Iran
('e/.:::. (li.: ||(:.».=:> :n. |||t.|nl|:(> N|=>ti (“(e (Hdi: :(;mde
tl||| lt'lliltltl" (l|- pu:|('-: (ªiteuçí|». nada |=||>t|| (|||=.-

fortes (!i>'(=us>(|e> no pallanientn, !:a tambem (|
('untraeto celebrado em .!U (!e _|||||!|(| (||,= ISall
entre (: governo e :| (asa Il. !=. r! :|||==(=r (!(= !1 (“ml.—

(i..:l|||d| (| pon) tn>||||||| para os di|> !! (= 12 do

HBS ,me: —- Por um :!(=>>pa| ho dando de. 29e|||
Altre: ir.|>. ((ª->e (|||e(=onti| || ||| (|> opet=açoe>= (!:: ||| —

|||.“t|.>

mais ((ssmnpm—i que vão serobjmto (ie

Fo: ;:i [midi-alo cin llorença () decreto ron

I“.:::| >|=cn|| (ar as .>n::> (li pn— i|_= (“:es mmo laia :'( ! |..||((?utm

outros

Ílomrt.

dum-| | .>=(=n.>:|(_:|o (||| lienni e de>anrn.açãuglande

(_'.l |||(|('.=:(ttlttt' || ('(|n|||ina|_:(u (tt|_(! (lei::

[uniu .l(|>=é (!',Avila Lobo (!Avila, Xavier da
Silva e Faustino da Gama
Alem do contracto do caminho de Crime

todo—« o.: p: nl< s c que fssem inseridas no Jornal (.'r

pmr to (ew la (=l.||.=||||(==||t|' nas erand|>>pot(=|_|| |.:> (( (h.
>-=|o de (doer :| ('x'ourli (_ao de ((dos os inlee(|.->|“

l!:tzilio Alberto t!(' Souza Pinto Junior, Adr? lll) (lt'lleul tl()> .>(=(|s |||“,!||> ||:|(| t:(|=.!*:t.l >("|||! ::
no (l'Abreu Cardoso Machado, Antonio F. em uma senda po 'itua, (|=|(= !!ulld :|Íif'
u:.|(!().|||.>' un....
'I'a|=:||=e>, Alberto de Souza Neres, !*ranriseo (|:: hor: pa (lttltu (|o| ||= : ll=) |lll>ul (er (o !o> (|> (=>l.(dos
da
!:al
ia
(: .=.|n| =.|(_=.. !--;| «om (:o( as (online:-:(":=:.= .
de Salles Gomes Cardoso, Maximiano FausArame. ||| r-lht= (|o|: (“sp||(!.=.>=>|= !:||(||.|||=?|||(==||t|z an>
tino (!"Andriule, Adriano l'ereira Leitão.
|!(=>|=| «> (I. (> [:ltilitti' (::> (|o|: se lhe oil. ||=ri|m (| ::>
'agsagcirns, —-— Os |:|||(.:re..=i -— ( )mv'r/u, (|o|: (=(|n>=|=r|a>'>:= :: illllilthltlllllil (!:. !|.>'('.=|na (» (=(->pod
ase
|=||| plitt=lpt|| (:s |!ltt'l!(|>' da santa ..e Se
e Brazil, pro(=cde||le.>'(lo!!io de Janeiro, con("te. aj-|>(e (nio >:|(|>tiz|=>=.>:|e :: tolo o mundo. l|=|||
duziram para o pai; os seguinte.—: pa»agei- ao (|||-nm“ :: |:::|t.=|,'_=|||| (le .>a!|.|| (|> p::n
ripim. de
tr|||||p||h>ar (|> r(=(:(=|(|.>', (: ronveitc (: Piemonte rn:
ros.

Manoel Gonçalves Braga. .! .>'('= .l! ||=|=ir| llen-

!)lilllttllt' (=:||I| ((i: ('.—l.: verdade que («(meta e trar:

lim muitos (!os pontos

(!() tt|| piirioti (no da l:.:nça llolt'l de prr (ruir (|>
|||»o>= :::|||n(=> (:unlia (|> ((= (rim (=x.(==(=|:|(!0> d:- uma

apidado pe! :| lea! (“titiilt'nltfln da l!-==>p|||l|| ha de
llill'l'il da Figueira. —— lContinua em mui- em I::eie pruluzi: un: t .(«= laio de par. na Corhi
to bom estado, segundo as partieipaçfms do china
P.!n (p..e toca a ()!.ina nn: :: rap (li.-.|.. forma!
sr. Silva, engenheiro dos trabalhos hydrocrtnluna (:| ((,nr ::> !- ||(.|> (!:: (|||: l!:(t. (:!:a lhe (|||graliros deste porto.
paa o c|.>(|=__:(| (I:: .um perlizlia. ('onlio. (||| que n,:
Preces. —- (iouwçaram no dia :') na (':: lmopa ::> .!dli-trl :|:!(=.> torna: o mu t|=,|n|o e em
thcdral de Coimbra em favor do santo [pa que .| In:!l:.: (=>la (::> (('.>p(r.:>= (h: .>(= ron ttuu ||Hen cat.», >eu: me (|| ( (ip::r (!.(>= (!.= :|||||.||t:|> |l|=;_'n(' |::dre (: seus: dominios.
ÇÚPS que la tantos ||((=7.e> >e p|||l||||_=a (|, ll:|t|!.lt' iilt'it'ílll —-—l'>(=:|||iu-se na terça-feira a me hei :: nu.-um ponlo> pr "ripar->
(! |:: maior: |||: (Inu: ||.||t(' (lu t|:|(=.t.|.(| (l|- Xi!
junta geral do di>trieto do Porto, Achan—
la l'uin- :| en: ohlr | (mh ||: (|ler em (| :.|.>i ('(:(i p!.- (:|
(lo—se reunido, numero legal, provedeu-se á

aria Joanna (l' Azevedo. viuva de Antonio
Roberto dos Santas. !age (!(=.>ta cidade,
declara que cc>saiam, desde “28 (!e feuueiro
provunn os podria: que !:axia dado :| Baxilio
da Trindade Sal-vueitro, para lhe tratar os seus

negocios; c que um: pl'uCltt .|(lnr actua! ((José
Pereira da Cruz (: Silia, d|>ta (idade. !“o: (ronseguinte será nulla (: de nenhum ctlrito qual
quer negocio que :|(|n(|!(| f:|(_= a enm relae'ao :

res=ua, e aos adultos tem-:((: adoptado aqui l'a—

Magalhaes |*|-(eira. sua seniima (=. (|||i|> (:::...-|_
!.(|=Z !|:||(|==|=|||=|(| l!:M lini—=. .lnsé !ith!!!_'_:tl='S (|||

annunciante ou :: bras .>'(=u>
.
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(Im.! ||(il' |=t|t (l!-|!llll' il !*.tHO'it, tt' ||| (pt:“ Sej: ("(iitlta
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(lo (=>( ||| Nor
e :| eve.—
_r::: :i pr-lil: ( | de ..|=>:nt(=:(.=>.>o que mais (||= uma ((=7.
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(':(h'r :: ('>tv= ('||_=.;(at|(!|=(:i||.(|. .) , por |||.tii ft.:ru '!ll' (|> p|ol|:|—=|||—!(||e> (le uma cama tao e>igente
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|
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.>(ja nrrn po: (|: (o!(= uma (|(==:(n_.||.=_=:||| ||| ! t=,|r (:rin (le |(=|||(=(!i(| prompt", como é :: do pai/.
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Itl'til por tu..'=|n(j(|>
ras
a |S (!:: (=|.:|(=
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>=(.=n|p|e as.-(im. l)|=7zenganem- se () gmemo eto- |||alai
!
n
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(
h
Uriah-(>. ma.—: >in| rx pondo !|:|n(=.=||||:=||'. (= .=: (mr—((ao
(_!os que (| pai/. ha (le >e|||pre desvia: se(!' um da manha os sr<riii||lt=> hans: (|. na (|||=?.a de pau
zi: "lili!!! ==: ||'=l(lt!Ci-|VI. ha .um ('||:|( !:i--e (:=-nun. hencaminh
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de:.(u (:(-||| (tnv.,|(!| ((mm em (',:uacs (":|('=|||||>t:|||(|.=|s
de pi
co ?. gn
a::
(=n= Gil:! ...,
Des que () (livi=
>
.
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l
(| (':o |||:((bem!=r(:| :| liv-(nr: para (“:| !a nun :i'.|>.>'=|> all.-(:( :::!(i p.=.=!r.>= (lillerentes l'arçõ
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putain-(::>. (p::- a (in:-(manle (:o(:a t|:.(|itU(||I que (!.-||| (: su!|(!i|i|!em, e em quanto um governo
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:
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s
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.
o
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u
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|
!
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C
:
i
p
(
(
n
va:- (.=!T|=|tn.|: >e, um da (| (! (eito .: (|: :|:: :::|::ntia (=o||(,=i!i=.|(!(||=, >aliio e prudente nao promover ::

zer :| exemina no eonfesdonario, por (:(-rasiao

Crnz_ .|.—(”=. (__lnaroona (l.= !*'|'|=|t:|>=. :..—(': .*»!arta

|||(I((=..((I.| pela propio: (|:|tn||=.>:|.

da contissão. E' assim que nós entendemos

Ílla|l|n> !!aranda. Antonin !ªer'naIrIe—ª |!.|||=.|>= ,“...

!*. .| p|-.>=- o p:(>=>.r t'ltl >|l|-==||( in a ((ex—(nor m de

ppi,—“_ Mun...-l !)nnungns ;ti|=|=>', llannellieulo (h=
.haujn V..!enr'u
Antonio de Sonia (_)(ieiroz.

unir p||t|= =I(| || undo (alnohrço ti (:| ('(dido >:i!||',:|
menu: :| |(:|p|.=»(|. > (:'(-| ||=-|: !l|.=vi:.|>. (em ('( |!|.I|| :|
:|!.||||'r> tiro :ipnxnnailos, (po= (| ||:|>'.>':||!(|_ (|n«= (!('|'l:|

nos consta, já algumas vezes tem sido fei—

|:|.=: pelo saehristão, (!) ::'cere>(=e||t:|||do-sc (IUC
andando na egreja quatro ou cinco earp'n—
teiros :| trabalhar (l!) >e torna isto objecto"
de chacota (: d'e> =andalo !
Pedinms aos dignos prior e cura (l'arpiel—
!a l'reguezia, que ponham termo a estes abusos. Aquellc não e' por certo o meio de rum-

S idos il.:reu'a. .!nlnnin .lo.>|ª= |!.- I,. u...—.=, “...|, ||...

“dllllli da (lo.—la, Vi|t|||=|||o de Soma !".nhlia.
Antonio' Ferreira Menezes .lnniur, Luiz .|....tlonlinho Frederiro Wiliam l,:mbry (— |:, M..“.
('.-(y ,t||>=|=l|||v| Ferreiia l'lnta Barato (=. um min—

do ºi.:lnltjliilll Alies (|.: (.= lll. .:l-(aqui || .!:| (In-

prir (| preceito. A cutl|aque>=is an> |||cní||o>
costuma ter lugar antes de principiar a (lua-

que deve continuar :| fazer--se.
A(!|amo=: que todos tem o!:r:º'
gaçao de

(:!:: Branda-|, Miguel llilttfttu .llw.,||!|||!o João de

Joaquim de Souza, llattoe! Caetano l'tnlo, lia
n...-t Lupus da Silva Jeronymo Humor:: da Í'.:|>=!:|,

saber doutrina. e espceiahnente os pars de.
familia, pa º:: poderem en.-(inal-a :| seus !i!!|o>. .l(|.>t" Anton io de llz'ltl'M. “(' |=«t'iiln .! .>'(' da lio—.lil.
|l!.|(!|=|—
.llanm—I
Barr-wo.
va
Si'
(l.:
lª..||!i|||
.llallnas
Mas e' Convenienlc que :: i»o sejam obriga(.|-||dos em termos, que não oil'eudam nem ::
(lerem-ia (lo enho. nem (: |||(=.Ii||(!|=c (las pes—

r::>.ia publica pai::

no

lil lnlniuo |||—(=. li (:(-alves l'.==|!». .ll:|(|»(=l (Joelho
Ferreira, (...e Pintado de Mendonça, Autumn

“...“-(|o| .| t|:i:|p|i!it|d(= que no. (on>|=:|.| (( (=o

!ho. Mande! Fuinri-n-n de sa. !)(uniingoe (|.: (lo.-_

Chegada. —— O sr. tja>imiro llarrcm Fer-

ponto ti:“ >e! l|t!('(',_>'>.'l(i.'| ullhl ('()(Hh't'lu (tltll [Melun-

une-= (!.-.>' .Saldos. .!—|.>('= Nani“: iii! Silvia.:

soas. () jugo da religião é suave; maio e' tur- Vieira da Motta, (iu—||| ªi» lion-(ra, Angelino Coema!-o pesado (: |||(|!e>t(:.

(i (=:|d| da ana (|||= (reoria (':o :: (|> ,|-||||_;..> !e (o.—' :|
(la uma ('(:||!i.|||(_:| absoluta na

ta, .!:=.>(= !7(:t||==t.>ª,|=(| l'ereira

.lttloniu (innrs

.li—

meu:

Lisboa ( de março.
A ('amara continua :| consumir o tempo
em (!u!|:|te>:_ trazendo para () campo (la (!imussao ree|i|||i||a|=ões (: as>umptos, que imparcial-

(...|-.=...

>=.«rvir (!:: (.:.«ranna p.||=.| :: l'ittttt'o. lot (=o nplel ante nte

(!.> .|=,.:it.:(=o-=> que se t|(|(l.:|a de eu:: por

"h...-(tuehh) (!.-| |(:((!|(!('.

li—pvro que os Í||z=tn> hão de f.:llar elnpleníc
", pm.-; |:: (|||=/.(= anno>= (|m- >=||>t|=||to >e (=:n !! =!I|| (:
“",]... .t.. p;:dte "! (Ilo, ,>|'|t| ter deixa !=: t|(||

:>(| (lia

leur-| |: (=i|r || '(:lle () (mate: .agfado de rh. !.

(le (mim' os li. hos (!o !::zitario soio.

E

(: quettarde ou nunca (lesgmçadamente vere—

ca.: e (!(= !:|7.(=n-!:| solne (| ('(mlrmto celebrado
('um |). .|||>=e Salamanca, para :| con>trucção do
caminho (!e !erro (le leste (: do norte foi apresentado limitem na (amava 'alt.|.
(,(mtiuuon t:||||!|:=m !:oiitem () (!ebatc >||l||e (: p|'_.(|j((=t<| (!e |(:>p(|>t:| :::| (!i>=(=||r>=(| (!(i throno. !)(=p(|i>= (!(= ter Callado (| .>=|' Abranches em
(lel'eza (la situaçao, em que pomo allri'tll u :|

attençíio (!a camara, seguiu-seosr. Alves Martius, (;ue unindo :! sua eucruia :| força (la (asão (: (ln verdade, eensuiou asperamcnlc os
autos (lo govclno (!e>(!e :: (!issolucau (la carna-

ex.“ tem sido (:o|||pr||||e||tado pelos seus
('!!!llgll'ª.

ra ,!(tutl'dlltl l': rui_ra de Miranda Home> lªran-

”M.”; ,|. .!.p_n >= (!.: | |! (= ( nim,.= .! -|> |||= (mio :|:-r

((=|=.|(_=.|:=.>= (!o cout:( to Sulamam". O sr. Alves
liar'tiu: fel. um l||ill|a||te discursa: com (: que

“ ., |». | po (iii |:: !::lo. ;i. eu ||!n.|l(|i.(: !(.> !=: (|. ::.: (||:

(aj(on :| ::tt(nç:|(| da camara, (!e.>=(=(|rtin:|r|(lo>i-

“W.-..:... ('*!|' ...|-(=(|= (l'

|||||!|..=|u(—.|: nen: (= muita ine'oheremia (!a governa—
(_.(n .|(=l,||.=:!. .=|p|e>(=||lat|(l(| corajoso aos (|!!|o>=(!()

(Edio:(nacao: Empadaata.—- ( camara ...o

(=.|>'(=(| !. 4) t'. r -iv;(

ã»- Ila 1). (.>': ! landinn (||= Son

7.::,.|||'.-|ni=: .!(|9(' !"i (|=':(=||.| (i-|:||(_=-,l= («(non !=(==n:u
(lar priuripio :'( b"rando ()!-ra da formaçao da
|||all|ada nos Snnlos !llarlyres e (la (:>lrada
para tirar os carro-: de |||(|l:(_=(| (la ('i—
:! l|(l.
,
.
(indu, (tr-vu St'n'lttl' (l'ali pelo (:ar'ri! (!(,= ll.
.leron ima, autor:, (: !C—llªad'l Nma, :::| ::>—
..
tr=||>:'|(| (!:: mar.“ de (|||: ! |||(||(=||o !; ||| :::
(.=!.=r.=|, (|.: ((Mr: |!Ç(!.:(l|.= soja-rior (|> horas (l.:
(:

||:|::|i(= ".|!!!
!

;! !'|=_>(=!||('.=i(:

_!mzr |':||||;|(l|'

(i."

“wrap-a ..l|.|i| ((nada—'. de (rprnte a si ||I'up||.=|,>_
lr ,.“, ...-guido a(n (mim!-o o::(nral, tract-(ndo de Em r
,,,j. ...|.=||| (an—a (=(|r|.n(|:||| (om -o—— (| I)|=||.=| (:>

_

(), “,.-||.- jll'l!!!" |||»; e>5o:(_=.>' foram para ;..- (=|=-

'!(=> de Souza !,i||||i('>= Man.-(=! da !! (h:: !!ioeirn,
!i-nilia !Íariola :!:: '!'||u|!;||! (=. .!ose !leutúar ':. !!!:.-

[.,,:.,,-'|'|,,|= com (| ,>=|-:| “hanno.“ ::íln ()

||.||=! .le;|(|(l!(t|«._—(l" !"|(=(t=.|> !'l"||t'!t0 (= $: !||||-| ((a

pelo |||«“(|.|>= (!:= >:|.'=.*|r na— p=<=|lur". (>
|==!
(:::|
'r-lt',
|!:|,
___hj_,,,._,t,l.-_

(:= ill

“(=S (il ,];

vu,-WWW

(. pr (|.-”ii.: (l.: ptrli'l' lt'|t|'||=i:|i (:|. l'apa,

p,,” (p.-- (ie'ixu (:|p.;.>'l(|
(>|:i !tl [_, ,, ",_ [.“.ii.,_

___“m,

,,. l'!“

|:.=((.=|.>' (|o|: .|!||=!.'t n:”:o

"| .>' (É pelo nu!-((|> |!|'|t(t t=.>'p|'

,.“ bill ,. oxiro (! .>' nino-'

SECÇÃO I.S'!!!.!!!lli!!! !!!:.l

!(“||.l|| (=o|:.>,(,'-

:=:: “(:= (lt '( .o (| (o

| “|... “> | | ==:u (..:;w >= .! :.: :>|: (|||= (.|:

g,, ,. ||||=.-.>t==,_=.|: (>.> ||(i(>“ (! ||:.||:..|||.:| ..,.;,,|..
(:::|: um:

(".= l_(|(l

(!n'

(|

na

_,, , ||!" (“ih ! | 'll'_( .| (HUN

(tzt' : (“:|

'll' tm],

(mem ,.,“ gr,._:_“(anos“—=- Lsrnoo (||. 'fL'iiA—i'nt x;.

aialiada em

“303000 rs.

() parecer da co||||nis>=ão de obras publi—

|'(=s de ('.-(('alhu .ln>('l 'I'(-:(-=i|=:(, .! «>=(= (|| tlm!"
l'elx'de Home>. l.:no (:::.—:::| (= l':|l||:l|n. .l(|>|í= (Lo:—!!:(|.,'!7(=|=r|/, Ant-mm .! >|" do Campo Grande. .!(hÓ
l'r “' (.| !7- :::|/. !.(|n|=_=(=||( (: .! >|“ Cordeiro (!.-, !)!irex-

.|, nos.-(| ||= !(_=.:i.|(|. l'ui («tttro I:: !o, ::> pmoaróes (!.:

cente com .| caza do executado

(nos.

:l('

raz S::rhelh, que ha tempo se (:(—hora em
!.í>h.=|.=|, rhegou no dia 7 a (',Rlª cidade. S.

O

:)

REVISTA !!OS JOENAES-

ªr:“: o

'..

(pie :| ra: :ara e>l:'| p(|>',>'(|i(!=.|, (| apoio (pu: lhe
ministr: :: vontade geral, e sobre tudoo

ramam n (piou—|| (In :|:: :|:“;

=:| tran>:||ta

até ás eclebies propostas ou :|!

pan. (|:: (!:-l|ilos (lo gabinete.
l=É=-p.=:=.=:.>(= (|||= ao sr. .!oaé

Estevam toque

lIl(|=!|(=1|: :: vrz (!(= l'allar sobre. (| assunipto.
() par ( : (=|= (!;|.>= (=(|(|||||i5>õ(=s (l' obras publiras (. llll'tltld, (le que la.!" acima loi votado

APTE!“ÇÃO.
meza do gmerno da Santa vaza (!:: .lliseri:ordn: (!c>ta cidade no dia |:"! do

(torrente mcz pelas .! horas da taide :: porta
da caza do despacho haile (!::r de. arieoda—
mento athe'ó dia 15 (!o root (le >ctr=|||l|ro
proximo a caza do veleiro da mesma Santa

“

CZH' ª.

requerimento de José Luiz (! Abreu, e
A >||.| lima liharata Antrodica de Canalho
d=| (illa (! l'ixo, (='(nrem (*(litos de .!0 dias
a citar (mim. os credores i||>erto>= (!o.>= lal—

lecidos seus paes Manoel Luiz (! A! reu (: sua
mulher “(na Angelica (le Canalho da me::(na villa, (ªnja eilaçno ha de se'aecnsada
no (!::| 1.) de março deste roireule (mim. E

no dia [8 do |||e|n||o :uez se !::io de vender
em praça todo>= os hens moveis e (le raiy per- ,
:::| !|;|:'|||(|||i.| (',(|i|| a>1llei'aCUe r'eqttetidasput'
mesmos sem: par. :.
dos
caza!
ao
utes
tenec
:>,|!::|||::|| =:|. A_"||a|_(l(=:||os () j|r(:(=(=(!i|||(=nto(lara:|(|.
(.|i>|||
=.|n
v
|.>cri
|l=.'|('rr (= ('(: ='-||("tnr| ªz'rllnr' ll|l| n»
(lº!
ª
lall l|t||||l0

