
 

        

 

  

       

  

 

 

  

  

  

     

     

    

.) OITAVO ANNO—I860

º

_ _ _ _ _ &»mlbltítcem-í-sea cias-5 Câman-aaaa © L—z'jsl :)*-rs,.

_A_s.—=.;:n.i_—se_ no qem:.rittn to __da__admunftraeao —— barao da hn-:n(.ruz._ l'ora d'Aveh'u rece-hem assinaturas e são connwtrntcs para revela-r trulasas contas com o jornal—mn Lisboao sr. Jacinto Jnsó Autumn lim-t PREÇQ '— um" Enir'“"pll'"ª

_

na tua de (Aula de . o:.unu o do, 2 ª onda! , r_m Lounhra o sr. _(Ilytupto Nicolau Ruy Fernandes; em Midões osr. José lttlmíco d'Azevi-do; em Araauít o ar. Antonio Paulo de Vwrottrrllo' !) :t'r ! "a VI“ . i.'
———————

.

lhauoel lªars Pereira; no Porto o sr. José Dias Alves I'íttlrnta, na rua das Hortas n.º t2' em Bra : s- Jr ' lv ** - " ' " - - ' " i ' ' ii “ & ”Lºma, .m uu. os“ p '
ªnt)

'- ' 'uhniuiettmtor “qm, rumo .. im m,.plnrh ”,“ 'rªªi'nalttr'tx'v , _ _ : __" |,_ _ _ _ a Kt () :. taquuu ._tm, Antunes da hlltd Mantena. As. [.tttl'lfàtttnltlt'lltflttb serao rena-lulas francas de porte no º" mito.. """"""""""" “,“

l'ou t'ltmtí'a'tttfl ................... . 153.30 :, (|.-,; inc.; “11:5qu [iq c:".rp'q,61;1|4_"|_,i,_'_j__ª1________'c__';filhºtª" tt-17:n5__ft<_t-Illt_-l_t'lspodendo aquellºs srs. que ptcfortrmn mandar a importancia d'c “' nro do ( cin, deduzir da sonuna a remetter liª" Sªlªªm"""""""""""" 2535"

Avon—'() ........................... “___“ . | .. 4 , . _[ . . . »» pagam por tu ta J) tm, repetições 20 rms. 08 na.—'.. mmgnautm emir-tiro.. tvmn dlt't'ilo . » «tvs quc tiwrinn a fazer. PU" TRIMESTRE """ ' """"" " Wºº"
Avarsu ........................... 30:50

.: ;"“".ÍQ14qg4me'——.W—iª-' ' TWA—fw:-" g.mmkmA—nt—M* * ._.—WMM
—— , _“. 7—— V ' W—

AW "“*— .mm.un_wá'...—'"".. mà—“m4um
'

_

Wmu—
.. * * "zm"Mw—'.WW—“Wam"-' %"..—»,.

dixsi varões ver mais (no tei ' 't. 7 '— l 'nº * ' * ' ' " » " ' ' " , ' "ª - " “ ' ' '
' ' i '

na“ R 0_ [___ _[“ .(__ u_l_ _ _O _ hi; _ t_t_tm__].mtth _ pu . lol.—i hem, abra stc pt .tça, (: (onudem— l_ lla lt)(_.h|tl.tllt.., nao durmçaram vi que. fosse :LQ'IN'H toni—“uno; ou algumª lttlometrn de ca-

,___ (___,.,,( ( _._. . ._... t. .. .,. .-. .. . ..“..; . '. . ' ' " '

.. _ , ,p_t1._.1 t d )( . __ .:: na u It.!)(b_(()ll_l se na caputaca .: huhu, (letretrnt a (ontem.,n- _ o pit Malo. .M tlthHClHthfttc o noss-o (llfãtlifll ttttnllªri de [erro' quando os outro—'. pa. =-+

_
anura ext—trava e sa mau-- .“. :. - -' - ; < '-- - = ' . '. _: .. ,, .

* e ' .

0 GOVERNO tt 0 FM!. __ç ______ ___ __ __ __ _ _ i _“ ”U;“; ZM; pmqrcre (l_tll-t que h.:o de ptotn umd Jua qu.. his—.e animado mn hznnom coznple- ('ª-ill!) retalhados por elles Cttl todm o:; se::-

ie :. & :'. 0315 () ex:—uu' m t'o trx mn iu . as os !i'l ' :" :: *" '
' * - " “ " ' ' ' ' ' ' ' ' '

___ __ __ _ _ _ _ _____________m__ (_C "___“ _.______ _ _] ___ _ a_n dl_t I_tk. l. tambem este o modo l tamtntt. t-ll.:(4tt.-ll,tI(lUtItÍtH, ile—.pteudnio do ( tidoa; e fartos pt das enmrdms do:; l'a-

.:'t(uS (its-.:. ".“-,;s; '—t "yi
' : ' t: '

!" '. ' “ ' "”' ' -' ""'" ' " " ' ' '
'

_ vt “ 'l' 'ª (““º ! _,_ º t.t_tuxl.os _ W __ fui—m]; “___“; _ _ _] ] _||o_, pata _o num» to ( utªarde a: snspetcoes, (, de de hªnno—, (: q te po,,aa tlt hifllll'lt nhar o seu lo- rent“; e l'ettoa, que:-cm a todo o pano :lo-

( (. .,_.. .. ..31 r. .,_. .. ,,__x, , Z.. ) ' ii. ' . _u" “, I'liv : . .. ._ . .. . _ » : , , ' _,. . " . , _ _ _« _ _ _ ._ .
, '

(__ _“, __! “ _,“ mumu a., H “ __(f _“ _ _, u,, _! __ _. p __ a _ t)_ i“. ( t anual:: ( nun a te—tponsralidadede unnto- ntg'ottoa. _yat w. ut tontuuplacoew nctn patctaltdazle. A tar a rara patria rom este melhoratnen-

ondulado. em qnc &" ahharam. (JM;, um (| ..L (a n mtas prºt tga idades nnustvdtcaves. .Se contemplando so o llt'tlítlllc que ollrrrca « corporxuuto dos pilotofi previ-1a de tcr ”: Lma to m'tteri'tl p'a-rur'ªor de tiro "tº; ri l "

__ ___ __“ __ __ __ _, __ _ ____ |“). __ ___ _( _ “__ .__ ._ _ __ __. ' , __ __ _ _ _ ' _
__ ;_; _ o

_ »- - _. . . _ . < . I .ªo , . :. (lit.“.

lt.—. “___“, um ___“; ,__,J_ "l”:”.ll “"'“ ut “_ _|__e & tl_tgao | uh. .att..Íazet, (_tun _sa tnatoits vantagins ao estado e que de a:, _ frente um homem habde t?!!(ft'gltk), que. lhe aa.—'., (: tanto os cerva a paixão, em: appro-

a ') mto.; :'t ' ' -:- - , -, - :- crl lCtt) ()( os os ene'trª'as ' )' ' -; ' _. . ., ._ _ . _ .., ._ __ _ _ . _ _ _ _ _ .
' .

_:_ll , l_ ' ' ' _l"““'l-* 0. ª““ “tº“: ?ª “"Mi __________. "___ (“__ __” («"um "__—q: mm o,» _|_);__l_t maq, thttlth gdtttttlhtS. dc_ IHUlJHlMlC, lt.tl)tlt _ lara uma nehuma iontph-ta (: ttttltt'ul, como vam tudo. tudo aeeeztain, lodo lhos agra-

t' “tvs." '.::.!'-':-; » tt' " t.“!s-l' -: -.: - -' '-
. . .... .-- .

o _ ttll ( t n _! aun qm «_ qm: um nn ___ __ -,__ _ « t __ n sur“ ] tnuosi (um os. muoe, nnlmpenmm'ts: _ Llld [tutela.],C ao qual mnhmna (.ttttàttlttl açao da, e, como em recompesma. (: attendemlo

mutuo “Tpm“ :tttt'ªãtfttlíttltu') as atzalvses (i;, (.| .m —o, e un que o governo sem for-- Mas; para isso não basta a respeitabih- prenda na bracos"
aos mereeinwuto" do “d' ºi'il'tn ttth (iii:

..“
_ . _ , _ _ , ___ .. " ' " '_ __

.

_ ª'.

. . ,, 1 t.. . |L. li H,) -

(qutuau (_Spgwmqqu .., siolalarn'dade. que t. çado .; “toner .] banca-tota, que e o ul— dade do nome. InÍ'clmnente em Portugali bel-gundo a lei, det" 'thrir se o ('onrnr

.

. .

.
' ,

. *

.
. 4 , l

. ;
l . '

lt um".” dos govt'rnos COUSltllN'lOllllt'S. tutto grau de al:]tãrçao, [mt'qttº pode passarl
,,

. é respeitavcl o primeiro lbrmtoím «pic np-thlll litllc'l tlÍ' ltarlttguziu 'E'.“ 1)_l':_tllj_.]Ll-$AÃ run-Ya. ªi). JUSE Salamanca foi posto em :te— ci,)tuturaos São umaousar-ao nas camaray—lhespanholas pt.-los cri- realism'ciu, ('mes de delaptdaçâo (: sonegação! e o go-

anni—.htºgâfr independente. —, ,

Um povo não morre só porque lhe Í'al-

tam os meios de viação acelerada. )“ pre—
ciso que outras causas lhn designou) esse verno portuguez deu—lhe titulo de hou 'ado dividuo'; habilitados“ o
acontecimento”, diaguozilicando os simplomas e. não sabemos se lhe concedeu ,uma bare: “, nto ' i , ,
de tuna catastrophe proxima e inevitavcl. uia. Se o tivesse feito não maravilhava. lêr—l ,
E se as alterações tornatn o contracto Sa- langnr levou-nos quinhentoa contos delamanta inaceitavel; se os benefícios que d'el— de luvas, e o
las provirao ao thcsouro nao couipensarem ',o baronato c
os esforços e sacrificios que (* preciso fazer; | I).
se o pai:. tem tudo a perder cum a aprova-
ção de tao ruinosa voltem-data, para que ha
de () ministerio porliar em“ querer que seja
sanctiÍ'ica'do aquelle absurdo economico, que
irá comprometter () futuro da n

gueza ?

Vejamoa as rouzas do alto,.srs. nnniatros,

os wgars do poder executivo da o

lt')5l011ittttlt() exacto da sua fraqueza

  

  

   

      

      

  

   

   

 

  

     

   

  

r-ull'C

; porque

prova :] saciedade que. é so o amor das pas- ,

tas ipirtn allia indole—z

ferido. isto al'i'asta de eoruzorrtz'r

tao dil't'ereulrs, ninas

regalias' se chocam, vivendo em con—dante

(: manili'ato (ltthílt'Ol'th.

Seriam na providos. . -

Ih,:cotntnrmlamos ao sr. minis!

reis' rinha
-

CXCllhilO do envpenho, (ora

em que o sr. Fontes 0 nobilitou!
José Salamanea deve .«te'

Nm» somos doe. que adoram aº. innova-

ções, só pela samples; rasao de. virctn

tnir uma ordem de couros

substi-

maís ou tncnoa

alguma cousagastas pelo atrito das paiaora l'mli'iraa. Anta- mais que barao, pois alem de dois“ mil (:untos.
(lá-nos U_|)|'('_|tll5t) de mais um milhão de «ru—
nados! Sera bom ag

de grande do reiu

açâo portu- ! não será dil'ticil, se

convidem, (: quo aria '!

mos aquellas quando asjulg'amos uteis e. pro-

veitom, e vemos (: palpatnus oS resultados,

que 50 autolham de uma pratica

luz-los edurm)» li" ';initm

'aríal—o com a dignidade

e. Canon-'zetn-o, o que'

o sr. Marti-ns Ferrão se
empenhar com o papa, visto que a. ex." ten-_

_ __
ciona restabelecer a ordem de ltilhaloles,e nao façamos questao politica doque é pu- onde (“Ult.-lª que o ministro ira completar vrzç'se for escolhido não

ramento et'otloulit'o. Passando as" alterações o novieiado (: professar!
ltttti'i habilitado mas

propostas pelo concessionaria, (: aceitos pelo E' tempo do pair. (:xicrir estreitas cºn- revi , ,
sr. Serpa, |). José Salamanca, pmec

ao governo. As t'trl'bttªs distraídas da “i de repetir 'tº—z mesm
dois mil coptas, que tanto import sua aplicação legal e as antecipat-(ws tnon— , . ti
eu) que solicita,

tatu a uns ponens de mil ____________._ ()

cit

|"Cl'0,(1l|0 (“I(lil'it ('HHL'UI'I'UT, O

alwutjjoada

nas cirrunmtantiaa de ser l
raractet'cs verda—

dciratncntedrdiuulos. Fora d'ialo seria um

acto deriºaoriu aplaudir eatrrpitmamrnto o
º que outros muitos ('ouºddcramde grande de.—'.-

vantagem pohlira, embora o continui-) lizion—
geil; of; que vivem doq fumo-+ da liaonja. (: es-

tremerezn aosom tl()'t aplausos problemati-

cos das maiorias ('(,rtt 7:13.

rs. e por isao comida a pretendel-o.

hera mais

a () benefi-

ti:-ando distinto.—ado de cons—
truirjá a seg-mala ria. (: resultando além d'íe—
to mais o prt—juin) de um milhão de

para o tltrSouro com a perda do m

(: circulante!

tas

demissão, (: continuaremos

(lr/i- i vidos.
angmenta diariamente. As industria.—“.|

acham-se n'um estado de crise ame
atcrial lixo A prtqn'iedade sobrecarre

to, não deve, nem pode pagar mais!

E no entanto o ministerio exige novos l
o mais cxtraordimtrios sacrilieiosfl'ede ás tniçao """“" “ºª HP 0"industrias e a proln'iedade novos trilntlus' now"“S dªªii'f-lª'ºª—para lazer lin-.e a's dcspczas eorrcntes, e sa-
tisfazer os en 'argos supervenientes das erªs"

Nzio at'rvitnoq para arraçtar o tlnn'ihulo.

Ao povo, corno aos podem-.ª; Constituidos ha—

vemos dize' a verdade. etnbora a numa lin—

guagem desagrado, embora a achem aspera

e mrourenlente.

.

rrusados
açador.

gada p'elo impos—- que;

_ Não será obcecação () proposito do go-
verno? Não caiu ello nos escolhas do con—l
tracto l'etto? Não veio a situação justificar '
o ministerio Loulé, rasgando o manto de ho—
nestidade dos que então iuq-ugnavam aquel-
le acordo, e hoje aprovam o do banqueiro

() [raiz. exige saeritirioa, e nao compla-

eeueias que compromettam 0 at)" futuro,
que o arraqtrm ao tremedal, a despeito das
pi-ottu.t;i.__-r'ws vigorosa»; da.—'. impretrriveis ne—

eessidades, que ept'eris-faatisfau-r sem do-

(it) sr. .loan ªilmóºº lina").

tro, que

/

.//A. “. lltaetmao r
-“._.—,...,.” na ...—E.?

-.lºx'jú'lva—ª-JHMW .“-

ªí!!-ª"
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sões extraordinarias de títulos de div-ªlª t'tt- .avaraacm Burr-""'

(« f)] ,. nu., ...a—_ .
_ , __ . _ .

__ __ ““_"

.“________________ : _t __.ç.0_, & _(t. ottnu _.u t,.b _|ttttt n.os—_qne pn- () pau que at'alte. hem Pt'Pb'Sdº do go-l nos eallee, (tº; a” l_*_ .. ." _ __ ___)
A _ o ato (o pateecr da (ontnnssao de fazenda? : verno, (: que delibera lªº'lm'i tº? tempo. Al— lalla no ;:mmulm de feitº. 5 tempos _

.; Mc.-ecumm-nm sempre IttttIlO pouco os ' Nós l_eiuoís sido eoherentes (”:tn fa......,i..m..,;. i gnu,” SL'lnatªªª "W.“ _, lo_antidoto virá já _ poder :)tlllldill“ “qm “2%“le ªllllíl'íif' d,,homens, que preferem as questões políticas o procedimento do governo nesta questao“ t! (17 ' _“..4- “**—_ " ' " ' ' xªmã—Dont ati—me celebre contracto,ás querida.-s de interesse publico, que pos- transrmulental; porque defendemos ho_|c 0 WWW- prorurant antever vantagens nas maiº. pe-pomn razões de bem entendido patriotismo a principio que sustentálno—i quando o parla- BARRA n'mmo qnt-na:; coisatâ, r. dim—m, satiSl'citm; da.—“. sua:motivos capri-hmm de individualidade. lª'o- mento se ocupou (lo eontrarto Hi:—lopl (: do _ Chegou hontcmademissao de piloto—mor . permita—., qm: triª-m cutnprzdo ('em o seu de—tnoascmpre pnqmgnadorcsdosmelhoramea- rontracto l'etln. Não podem conlradi—tda barra d'esla cidaóc ao sr. Joao Simoesl ver. A opposfçao, menos apaixonada pelmtos tt“lílltl't“ikl(!5'_ ma.—idos nu.-lhoranmatos hem ctar—nos com o nosso proprio testemunho. Amaro. O grn'nruo luz justiça. mostrando milhoes do ex-limtaceiro, que gosou a re-regnlad m. sun que para isso se dispendesse Advogatnoe a mesma uma; e tcums para attender às informações, que lhe haviam si- hrlnidade (lt“ ser aensado de pomo regular,maia duque.:is mmnnaa,qnoo paiz pode satis- nós que o homem publico se rebaixa, (: ni— ] do transtnitlidas sobrc a neemsidade de :,ul,— div. que o contraem "ao pai;..gn do um boml'azcr sem violencia; sem ao lançar mão de roll—a com (: poliehincllo, quando hoje com-Istituir aquella empregado, “rªul-;(), de um jugo inunnral, em que oroi-umas, que estao repmvados pilas boas bate oque hontem aplaudiu (: sustentou. , E' necessario agora que a mesma Suilt'l- pair. lia—de pagar as (liilizren fas.praticam adminislrativas. (&)uorcmma viação Nós amamos o principio do concurso. tudo se tnanilestc na nomeação do novo 'l'o'dm elles teem rasao; os homens doacelerada. mas votamos rou! 'a a vontade Achamol-u um meio exeellente para consc—lpiloto—mor, (. qual devcproceder-se sem do- poder, illudidos pelas pltaulamnagorias do
ª do governo, que é dotar |). José Salamanca, guir um lim desejado. & mora. Não indi “amos ninguem, e conseicn-l c-oncesmcmzn'io, por quem mortem do amo-dando-lhe 3:000 rontoe, Segundo as alte- Ha uma obra de grandes e elevados in- _ ciosamenle dm-laramos; que não couheeemosl res, ao que parece, dotados de uma boa liªraçoes do contracto primitivo. (lontra isto tuitos economicos? Luera opaizcom que se pensoa que renna os requisitos necessarios proverbial, de um sentido amor pela pa—
º e' que nós votamos, porque dcsadoramos' :ts' torne realidade o que só existe em priuci- para exereer aquelle lugar. ., tria, doe—lhes a ('onªtt'íont'ia que nós ainda,
“WWE".FT— -,.., . . " ' " ,...", , “, , # ___...“ “' _ _ > , _" ___________ __ _ _ ___ __ _____ ___A ___ >*__ _ __ » __ __ _
> _ WM ' t t i ;_;tnn tctnpo, entre uma rcvoluçãn (: um golpe podido obrar em presença da situação que ao' ().»; (“ªint/PS Firmados rom cale lim .wh a

lioLIMDV-I EM' ldc calado apoiado em liu'ças ºhll'ªngt'irah. Íitt- ereou.
caido da Surdo-nha não tem l'cit<>r:-,l'tn1_m:;inan-

_____. 1 nesta alternativa que, alterando prol'undamcnte E' inutil cnnntnerar aqui de. novo as can-. ditos paca conduzir as prnviurias vcnr-zianasa« , ,.a " “"'"V'ª'l' fl" "'m'illlt'lllu national, seria para a t sara que tem provocativa sublevação da Italia ittlttit sublevação?
Resposta do (013thtlt'i.ttt't:tlt'it nota de llillli" Italia ;, "Vigº,“ l|._.;m.i,1m|;m.is math-n “um,“ . . (_MMWWS “ este ,.cçiwim (, “Hummmvenal com relaçao :i questao italiana. I).-sujo vivamente que tur. 'l'honvencl se Exªtas fartos pertencem actualmente no do- do valem-a) (* lcal exercito I'ranrcz, sob as vis-

.
digne tomarem consideraçãoestas Oharrraçõrs minio da hiatoria. li' a Sardenha que depois tas do qual aquellas ttt'stnoln'as' tiveram lugar

ili""'"““"“"l'ª “" ““mºdª“” a respeito do projvrto para conalituir na 'I'o5- de ler prcparado por muito tempo omm'imcn- e que, ('ttttlt) estamos eonvcnridm, se indignou
“1/0 varal/hire _,ªyl':_,,._(_ f"/it.'fll'l'('£,"f!í/0 (fw. rapa um rui_no separado. Qualquer que scja o ' to. se ampa_rou _delle para o fazer servir aos ciunq nós. dei,-ta guerra oceulta . ç-onttnua-

'. '. Jur/.o queewhnja de lazer saiu-e ellas, as ra. seus destgntos. bao os agentes sardus que nr- da a hullllJl'íl da paz que acaba de asmg
”(Í-':"ifim'l' "" pªrª" sões que lhe cxpul. prova:-ao pelo tiu-nus que gattiaaratn & cnlministraçan pela prmeripçim de nar-se.

Na minha opinião. _) t'Mtalwlcrimentode não podemos ['a/.er nos dcll'unsores da solução to-los os clean-ato;»; suspeitos de alli-leito ti um Oremissariospda t_l(t._tt_)t'tl_L-_tn_ pe_r_cpt'|_'i_-'a_m
um estado ontnnomieo na Tom-ana "à" ”P"” que ["_Upuº- __ _ _ liga ordem de eotsas:_lorant na olltetaes aai-dos a Vena/.a eur _tm o_º.___o_=_ .scqtn (_):jt .u_<_t_n« uu o
senta vantagem ªlaninª. mm; _“.ch chamar _ _ 1)tª_;nz_te-r_os.__eavallícitao___d3r Ietltt_1—_a.o der— que Í'o_rm_ara_m_o excretto_ da Liga. _ Ptll' [(_)-la _a paulo 0 at, lt) (_a m.».mut ta.
grave.-: __mn__“_.ªç_-H_____ (_ serio—: í”______w(lni__m%_ xau um.; (aqua t___t..5l(!_ t__tpat_z_o_.t &. ui. () mt— Aint a _one e o "'i"_"lm da gorila de .s. |._ [I" “| a ?"“ ““W."“ “i“” ,, governo

lim lhrnno Cerrado de in.—diluições lihe- malto (o:. nigtnlos Chlldllgt'llhn. _ magrbtatle horda, que e ao IIIChllttt trtnpoo ge— enmprchcndeu "_ ttuprrtorm ”M.“. de ”Hmm“.raes. que nim tis-cr por apoio ncm o prinei- Cºtª/f ((ª Cªvºur,» ::ª:"i'|__ºl'_' “It'—':º' ll" :v'“_'_'(_'_l__º_ flª _llºgª: "_ fªttº-Í eíiu-aznn'ntc oa cidadaos parthrnfi, empregando
: pio da legitimidade, nem o do voto popular,

:iiiliãiiiicb S_8_::_0:e(_t_tl_,(___f lt_l_nl_;::___<_*ª_ PIUP'U'IHH“ tttvdrdas severas_cuntraos inimigo.-; trrernnu
cslal'ia' avm'ratzrs :“ sem apoio. . Nota diplomatira dirigida pelo ministro dos (Jªhl'li'lt'í ___ Í'__'_'__,'_'_"__' ___; i'mll __ ____ sol“ lunch: do a_orogo pnl_).i_co. _ __ _ ______ _ _

() partido ultra-con—a_-rv:nlnr. e essa frae- ““W“ ('it't'h' “"_““qu ___) tritlt'i ___ __ “__ __ ,“ l* '_' ª _ Elf“ “' ªº “.)."(M ª' _t _ _lctta fado o governo _nnpetm t_ minina:
. eito do partido clcriral, que confunde na ln- ' ' g“ ' ' _' * " l l (º t ª ' f)_tt_;_;_tuten_ (e uma dn-tadura nnhtar: “_",lª «t inspirado se Itu-ase cai-olhado um stnndtzqtm
º tieresscs da religião rom os do direito divino, lºrª'llil'nº'llbªlxªdºl' dº Inº—“Hilº governo I'll-ttltt'nletrato em lavei: dos soberanos»; lt'gtlltttllª inotncutu para dar argumenta as tutengois

comhauel-n ham a tudo o rasto. () mesmo nrnn- em Pªrª"
” petscgutda “""" “""“? "L' “lm—ll'tttgtnl. _ a que [rir. 'l'houvcncl lazalluzao;trcet'ia no proprio partido nacional que. drt'cr- Mt“. (lc licrltherg __" pt'iuvipc de Mºllernich dos do; _zi'_n_(_i_'_:___':?fmlm (lªlllml_"'lªçl"_;_ª_ª“" CMT." Recordando a a_rrie de _erl'orçor. que ligo

tu, não abandona o pru-«amento vi:. num Mn,-Ju. entl)'ll'('ll'lt>l' em pm, eiilo 'idmiittiitltii [hd “fuii". (' ml,',“_'_,:3 (_lll'fí “ºf; vet'nu _Ítant'c'l. _tr_m lt'lltl nn intel-ease da l'lªH
Qta.-r.. o «leii'rzuolcrit'Í ()» partitlarios «la.-; ideas ' " ' " “_. '_l __ __ _Í'Íiªf'líu ºiºªi "|“ "fikªm" _taurarao, () nnnteitro rutncça pr'l' l_allar (l'-IS
ntuuiripacs. Mas estes são pouco. nunwrozitw, Vienna 17 de fevereiro de “560. nao “_tltN-lllt :(.nímd'i'" .Tl):(_ªªf'_"_(_'f tutmtsmu _tnimõcs t'onliat'las ao conde de ÍtrtSctt a"
(: diminuem tudo:-'. na dia.—;. porque as idea—sae- () governo “aqua.-,” antes do se cxplit'nt' ao “iii.,niidhi-in“ii-o—iimi»nil,l|i.L “helper. !_ priuripr l'outatowski (: que, scgnn-lonn'. thou-i—iul'l“ por [”"” “ l'ª“"f"_ " lll'lflºll'ªl'flº'ªº "" dellinitivamente aii-crea da quarta proposição in- W.; |:“? “Gion“,iUsªgi-:.“,ili(,=n:.ci;|;l|i(::1,:(ioznli; "_“lºl' “ª“ ªº" "ª”l“ês'"ª"'ª““ 'ª'—"'ª“ Pºi” "l'llºªl'

Italia. um ("nr.—m contrario ao:; tnauurtn»; munl- gli-za. .l"'_i—'"" indispcnsavel recordar r_invtil'iritr .________. podido l'a'lit'rininvir & sua “_,/_? . ' 95“) “|“ [“'lllllº'fºªªª- _
Lill-"ªªª _

a sua punção para comvoaco e as rortt-sduller- _ _ |. _ _, Mas nao sf.) poderia, sem temor de SHU”-

« Sctn :tltttgtlº, c em prezx'mja de advrrxa— line de 5, 1,1-lcl'gluu'g'". * () "ª_“l “"Tºm" “l'“= us f'l'ºrª'f' dº """" ganar, altrihuir tambem este (!:;lltt't'ªlmn “l'—""'

rios dceixlidus,o ""V" ª'll""'-"““v (lllítl'l'lt'l'd'lº Nós muito I'm-onln—ermoa () cuidado enm "iiinw terrain Ifilm sem "",”“lª as suas “i"" de parte il.-i st'garaueas que outrusurgãus do

formou seu merito pcqsoal. ficaria bem deprcs— que mr. Thouvenel .au dedicou & vala tarefa, _lnas lllitllllcslnçut's. pair teria dado utn golpe ___.m,_._.“__ “um.“; mmm" dcpnta da __“ de Vil—

sa reduzi—lu :. “uma impotcncia absoluta. tlon— Pªrª "y"-, deixar de rmpn'gar da nusxa ______I(__ p-rL-qu'avel na .sua (ltgmdtplc ecomprometiado la-l'ranea, (: das quaes _) partido dmninautu"'ª1"lª"'“—ª""l'“ “'““ " 'll'“ "“ “"i"“ diª?” “'"-“ª i uma certa importancia em exulit'nt' c-ompieta— ttlttlllltlclllt'. º seu luturo. tirou a runvie ao que o cmprcgo da força era
“lª'm'm'lª º”“"ªº"'ª“l“"ºª 'll'ºl'º-ªªllº ªil'l'ª'ª'mí mente os motivos da :u'Ção (lille devemos to- Quaesqncr (l"ª ("“m" as_rcfortnas “i"" " cxcluidn (in.-i mei-xs. que. H: deviam adoptar

:] esta "titi-«ça» P(“SPttnthlºl'l eu que os tnsra— mar.
:.oberann dos estados da egrtqa tivessem iu- I“,“. realisar & l-(.5|;u,,«m_.3..,:g""s ”"—"' "““lª'm'lºª- ““"" “"“" "Pª'l'lº'ªº "" Por este motivo scgnirmnns tnl'. Thnnrr- lª"'%'ª"_llª' introduzir "ª ªº" Pªi/'- “ªl'l” “i"“ Compla-tamente tranquiliixadoa por r.».ta

[, indill'crcntrs. “ “I"“ “ª partidos. [“"“ “iª" ªº:" ncl na expoaiçao hislnrira contida no scn dcs- “"'"T'Ulºlllc pol-as em _exccuçao no in_on'rutu ltt'ttlllt'SHil, nª; gnv-crow: tinham na apparcnrta

exagerado. não professam pelo menos oppoat— Pªl'llfl-
""dº ""I“ ª“""lblºlª lª'º't'mª” IJI'UUUUHHW º"! um lttlt't't'Sªd? para drivart-nt de at'tendz'r as in—

ções (l'—ªºldl'iªª
Entre nº. obstaculos, que se tinham aprescn ”"i“"llª " Pºrª-lª flº ªº" direito“! timaçõrs que lllt's-t chegavam no sentido da

Ora, um governo que se achasse em com tado rontra a rcalisação da esperança ttom'rlú- lªinaltnvnto em quanto a Veneza. as gcne- t'rhltttn'ttçalt, e a pôr em uso, arm poupar, ln
(º) “'ªtllfçi'" ”"" ““ ["'ltlºilll“s 'l” “tdª“ "5 Pªl'll da pelo imperador Napoleão, de potlet'cont'iliar rosas intenções manifestadas a cato rcspuito dos os nn'ios de que a auctoridade cxi—ucntt—

dos, "ª'“l'l" ”""" "" "“º"""ª" “"lª "l'PWllfmh il "m'ª ""ganiaação da Italia como _o restabele— (an Villadi'ant'a pelo imperador. vu.-tao augusto (li-vlioc acmprc. luara iutptdir (tou tll'ctult'cermtt
“"à" Vlª"""'ª— Pºl" l_llt'lIÚ-i muitº lll'UtHUWlª'lª- cimento das dynasttaa precedentes o ministro atuo, restam ainda em toda a sua Integridade a verdadeira opinião da maioria.
“ªs “ ºllllºdçãº imª-"““"" "ã" ª""“l ” ””'lª'l' (iº; dos ncgut'tos estrangeiros lidia da iuarçao e da entendida sob a garantia da sua independen— Mas tarja conto I'm“. a Iªcanga não parou
Pºrk—"“ª “i"" “mªçª-“'“” “ ii"*'ª""'" ll" l'il'ªWW'Çª— dctnnra dos chefes destas dura.-clima. e da hear cia cdu sua autonomiacontra toda asuainllucu- aqui, [torque Iuºovornn a reuniao de un: ron
A ª"" li'ª'ªluºªª cxa'taria l"liª'llivºlmº-"W'"ªliº-“ª' locão do soberano dos calados da van-in em ria extrangeira.

glªt'siv'tt, na caln-ranca de triuntphar, Cum o
"ª"" "5 espiritos i"'*lºl"“ª- "“ itº'l't't'ª "ªlfª"“ conceder rcliirma—i, em fim do silencio iluc a Sc estas intenções não se tem rcalisado de t'nttrnrsn da Europa. da vrai-.tem'ia due os oeus

de todos os |lill'lí I"“? "lª' “ªll-'“ ““"“ Pªi“-“"" Austria tem guardado ohstinadanlcutc a tcspei- farto de quem é a culpa?
planus isolados tinham encontrado. _

“"I“—ªl“ "lª' It“" (lºlwª'ªªªª “"' (““"" l'ª'WªlUª'l't' to das gcnernsasintenções. que. o imperador Na- Ila algm-vn que ignora que apaz de VilA Como mta eaprrança, era tambem a nos-
navio. Fºliª"-º'" “”““" Pªrª ""i Pªliº—H Viainhos. poli—iu) tem manifestado relattvatuunle á admi— la franca fui para o partido l'ct'nlnt'innariu um sa, ('Hll'ºK'tllllllth em tomar parte no congresso
“”:"?“ ª “Nº "ip'm'l'hm (“?"“th "' “Pl"“l' uistt'ação de Venem. wigual para rcdohrar uma actividade da qual dc que o:; pleniputenri.rios l'ranrczcs nhrariam

º' ('º—'" “"““" Stªll-'ª "" “Hilªl ““ Viºlº'llª L' «'“th Agora ncia-nos permittido perguntar, de :] chcsa era ao mer-.um tempo o objecto e a «'um na da Ain-tria no ('.—ipiritn de. um entupin-
“"'“'l"'x (' ('ª-'“"ªªª'lª' " “"“““th “" (""th (lc ªl- que "vaneira tis soberanos dcsthronaulus teriam victima'f

»)

br, porem, aeouteecr- (anno da ttltim

Iso para «: prin-intento. ,”th n'evte paizoa

ficção. Antes (rena; se

osluma saber—se quem é o pra—

tnuttos ttl-

'que sem () favoritis-

ro da tua-

a maior :seu-ridade ,na nomeação. 'Na

arnmda devam haver .sem duvida algum ol?

lieial inferior, a quem os “proventos'do logar

ip?,» (“para o .seu de-

sempenho. Nas barras de Lisboa oudo Porto
pode cgnahncnte haver algum piloto de nu—

a trabalharam acg'nraturnt '
_o concorrente que se romeçaram os trabalhos“

aquella que tiver maio

mnpenhos, & provavel que tcnhamos bas

as dilígt-neiaa pam a sua

a ser mal ser- dos podem l'au-

A questão para nós não e',netn nunca foi o lazer. (?.—t trab:
de nomes. Queremos" um l'iiUlUªmÚª' liiªldl

il't'Í'Sll.“ “5 Sp,-vigor,,que (l'—lil) porto (ltTlllílll-

da. pm,-, nos um: ao ter pedido a demissão

para em substi—

i
t

!

to accor.lo_ alim de lit/yr ri-apcitar us ilii'ci- new.-tvartamente L::du obrigaram.

do-lht: tnodili 'açõss

Conviculcs ao que dizemos da

lato e'

vidos (: por conhecer; '

E tanto os putas

ventura, até choraram
.-l' l'v

D

itª-ªilCthS de

«'l'ra'l.»alhaut 3:04“) operacioà,

rentenat'es' do «outos em exprop

,...

:. (

Ittt't::tt'tlttl-&t_) o;

ditliceix Zn (? dri

_jazu que pair. de ingrato-i,!

lºuis e' tudo muito verdade.

recem-lhe as (“entr-nai; de Cuttlttªã, admittiu-

mou»!ritosatucnte' iu-

oppoaiçam

que é verdadeiro patriotismo, capaz
do l'awr morrer de inveja os' camas conhe-

_
.niu aqncllo sacro amor

da patria, que reg-nado praa/cr, luncosde

a «,lizer muito aa—

si aos desrontente—z _da camara :

trataram-fu.:

riaqóes, ro—

lE'.ti),tllt:)'i na.; pontos mai—t

tora (lt'N'ilH c:;clannn'õe—i toda. .
que eateja não houve quem lhes “aew,- a “

:rovido. () lugar

é d'um rrtulimrnto auperio' a 4005000

apoteoze. (:
(m' levasse ao p;.mthron dos benemeritoa! Vc—

Operario»;

r _pi trt—s; mil desde.

(__-nes, se sojuutarem algumas eil'raa

contos. lsto são

ae preciso ter grandes conhecimentos

ditos muneçmuam
utente nos sítios maisdillie ' os 'mº'
quem ha alii que de' “ª" Sªi" gigan-
vimentos em n' . ._As arºas são as colu-

tescament : es da dil'tieuldade para serem

   

 

tenha o'. INWS. e mr.—ano e' preciso ter uma pl'O-

digiosa li'rundidade. de talento para execu-

tar similhnntes trabalhos, que vão feitos;

mom-trun/amento bem. Hão—de liea ' a mais

eou'qdeta imperfeição ronheeida, e nem lªcr—

donel, n'uznas d'aquellas incriveis aberra-

ções do genero humano. Btfi'lãl capaz de ima-

ginar, tuna tão 5_ytnr-tt'it-zt imperfeição.

- 'Aquelles atterros de aréa aolta, conehc-

gados os gram por sua naturesa, repara—

(inh' a ntavioeas pancadas do pa, são a Cheops

da graça; drpoia do fugirem do attcrro.

quamto chegarem os norte.—i, ('()tht'çál'ãt) a

de:,quparecer, a fugir, a l'orumr novos attor-

roq, sem deixarem a menor sombra do que

foram, «: poder—se—ha então dizer ao.» passa—

geit'us «olha, aqui foi o caminho de ferro.»

Eata ideia, tao giganteseatnente mediorrr,

veio resolver um grande problema, supe-

rior ao burro de Burindan. Obras d'arte,

CSStlS, não li.: sombras d'ellas, nem é preciso;
:

e muito mais bonito começar pelo lim, (:

deixar essas inutilidades, e que no lim de

(“matas. avultatn nas me.—unas.

'- l ' ) S soberanos reservados pelo tractado de Zn-

rirh. c. oppor-se :is tendencias annexionistaq.

As ronsas ("—jlttt'itlll n'cste estado, quando

um acontecimento repentino veio sensivelmen-

te. niodilicar :: situaçao.

Favorecer os planos que tinham por fim

prejudicar a integridade territorial dos calados

da egrcja, teria sido alterar as hmm da in—

l:.-lligcncia que tao Felizmente. reinava entre

mis e a França porque. a ('nnuet'raçao (lu—*ta iu-

trgrtdado tinha sido considerada até entaonaa

negociacoes cntro os dois gabinetes, como

uma questao livra de toda a (li—'t'ttaszfto, (: nar“

tigo 20 do tractado de Zurirh a Cn..un,idet':tv':t

sol: o Int,“,alllt) punto de vi:—ta.

Durante 0th se pt-t';;'ttttt:tva por toda a

parte que aureosso poderia ainda nbtcr a reu-

niao de tun congresso sol: a inllucncia d'utna

nmdaura tau conxidcrarel de ('ircun'mtanrias, a

mesma França tomou a reaolução de oaddiar

para um ttnvpo imletermiqmlo.

() governo l'rancrr rcirituu as (injecções que

se aprem'ntaram (“outra a reunião (lm; ldellllMllflh

ctartos no lllt'h'llll) momento em que tam reu-

uu'—se.

(lretntn ler provado que o'; olv.«:t:n*ulns

que. se apresentaram mn todas as pha-a-z; dow

ncgocioa exam iuflrpcndrntes da no:,sa vontade.

 

No relatorio da :;ituaçito mr. 'l'lmttvutel exa-

mina a qncatao de saber se a rcshzurarao pode

scr levada a cll'cito pela intervenção armada da

Austria n da I"ram_-.i, (: tira a eonrluxao que a

restauração (: moralmente iutpuadvel nos doi.»

rasos,

importa-nos distinguir aqui o que ha entre

a quo.—tito de _prtut'ipiu e a que:.líto (lc opportu—

nitiatle.

Motivos político;; de (liver—ia natureza do

que comprehcudt'nrn o valor ruromnwndatn ai.;

dua» nacocs que su ali-tenham (l'tnna interven-

ção armada na Italia central.

Pur outra parto temos a prova que a ap—

pliracim do prtnfipio inVoradn pila França

está .sujrito a llltlllit'i vat'itu,_:íw;-' que deprndctn

da natureza da; rirrnlnstan—iaa.

lí' verto que a Sardenha rxrtcc'u tm pru-

vcitu (la insurreição da ltalit ccnttal uma in-

tcrrcnçao sem a qt'..d esta in:;urt'ciçao não se

tinha consolidado. '

O governo l'ranccz Jtlbt'tttl' de ver no prin-

cltlio (la .um intervença-n tttllt Hg,-ra intct'naz'io' .

nal de grande auctnt'i ln'ltt, ('t-tdi: na que csti

regra nin) (: sem cxeepçún. c que int-'rviu nit

italia por qm: rrdcu as (irrunutantiaa inqm-

rimas &; qur os seu-. iutm'rmca lh.- imponham

( (. r,-1.H'1riín . '
c

; («propria—

:is ver-
deapendulas; representarão centenas de

pequenas (iperaçoca, que. to-

r no seu gabinete, sem que  

  
  



(ira ti“-jam! e o que grªu as: ritodilica—

efron? não viu toda a gente, não deram

palmas: ris (zi-i'urrrolr.'_.f_'('y do professor iier—

i'iiiaiiti ? Não ha razao clara e riianilesta que

desculpo este ioait modo, este baluarte de

trinta, que nos ha de por a ver os cantinhos

de ferro por um oculo. As ttiodrli “açoes

ai,-racados tanto do coração pela uccropolis

intellectual da camara, vieram engasgar os

paes da patria, e assustar toda a gente. Pois

não devia ser assim. Deviaiims andar cor-

i'entcriieiitc o caminho de ferro de qualquer

forma que fosse, e priucipabnente este,

sendo feito a vontade do sr. Salamanca e

seus cuinpailrcs, que é pessoa muito l'tttmft-

vel (: independente. segundo ir'i votaram as

camaras da nação visitilia por uma infinida-

de de esfc'as pretas“.

Ao que se vê, querem por força desgos-

tar o nobre COHCt'SSiOHªPiO, por lite dar. u

eiteoinrnodu de requerer contratar-05 de. tit-

tleiiitiisucoes, sem que lhes valha ter bugi—

ilo que já cottieçou os trabalhos ! isto e o

mais p_vraiiridal contrªir—errei) de. que lia no-

ticia. Pois se aliª. já eltegaraiii a dizer que

o que ostr'i feito ou lazer—se, esses trabalhos

todos, não passam de tlllltlt'utt1*('.l'.5ãl diiiir

trabalho de iirtpozrttira ! que barbaridade tao

altamente ilesliai'iiioniosa!

' Fique pois sabendo toda a gente, que o

cantinho de ferroso deve fazer por qualquer

feitio que seja, ('O!!! todas as rtiodiiii'açõcs

que appareçziiii, com todos os onusqiie se

iiiv'eiitareiii, sertão. . . . liearcntus suicitos a

não os ter. E“ este o ituparcialissimo voto

dos iiiipareialissiinus aiiiaittes da patria, c

que tiro iittparcialiitente fallam noparlnmeti-

to. Nestas COtStlS () melhor o calar e — [mt

'No/UNHAS“ sua, quando não, não vamos para

o céu, que não se alcança senão pelo mar-

iuv—rio.

    

   

   

  
  

B. D. A.

'W -_-

Damos em seguida a nota do governo

da Santa Sé, em resposta as ultimas pro-

postas da Frattça.

 

S. em.“ o cai-ileal Antonelli ao nnncio do

Sua Santidade em t'ariz :

lll.“ e rev.“ sr.

despacho de 12 de fevereiro CUJO eno-

me ' " sr. ministro dos negocios estrangeiros

v' S'“ "“" "no me tiCIXt'U ('.(Hliil, e. do qual

ini-nto, porque ,.___ .. ”em ler .pti-uo conheci-

deste mez, cºmº". “"'" to no illonileiii' do 17

Z:), que me. não e possrvet on., de tal ""““-,..

mas observações, que teem haslaiiitcm uigu-

nos tempos actuaes t'tlt que e tr'iogiano'e—vonto

0

licitude. que por toda a parte se manifesta po-

la se apostelica epelo scn sriprcmo chefe.

Por isto julgado meu dever“ dirigir algumas

considerações tie—crea da materia do citado des—

pacho, como tambem sobre a precedente circu-

lar dirigida pelo mesmo ministro aos ri'pi'em'll-

tantos l'i'aiicezeq no estrangeiro, e quejá foi es—

tampada nosjoriiaes.

Primeiramente, sem entrar no exame do

« t'cgirneu politico aiwlicailo as legaçõi-s», (: cer-

to que não (: po.—sível attribriii-lhi- os moviirieit-

los que se tem seguido, por uso que o mesmo

l'('gitltt'tl em outros estados não tem produzido

tries resultados, cinqurinto que na Toscana «em

Parma as desordens teem stilo intuito maiores do

que na Rouiiiagnia. não obstante LªSittI'i'lll estes

dois ducados rcgidos por essas leis, que Sl! ili-

z-ein serem mais conformes com os votos dos po-

vos italianos.

Coovem portanto dizer que o regiao-ii po-

litico não inliuiii por forma alguma iniqiiialles

cheiros. e que isto antes se devo ílilliilllil' ara-

zi'ics cominurts a todos os estados. que não foram

victiinas.

Ora ésufticiente ter residido cin lia-lia

neste ultimo qiiadrieiiuio. ou pelo menos ter

seguido com alguma attenção suas vai-ias a ca—

lainitosas phases, para saber com que. moins l'oi

apparelhada e sustentada a l't'Vullil, e (Ii'tlliwllt-D;

e com as vantajosas ('OtlSt'qllt'lltt-is que leve

para alguem poder dªirioiistrar a sua origem

tanto mais evidente, quanto mais pali-tiles os nia-

ucjos de toda a esporte, que tcerri feito para St'

apoderarcm do que iª, do domínio do Souto l'a-

dre e (ªltlttlltitl'l'ltl a coruja ralliolica do que le—

gitimamente lhe pertence.

Pelo que nltiiuariiciiti- li-varoin :'i pratica se

ve que o o mesmo que tinha-rn (li.—[NDIiHItipl'ttl-

cípio; e com muita antecedencia fortim I'L'tISI'JS

o apreciadas aquellas mesmas dillieiitilides, qtie

agora dizem ser'cin invencíveis o que não era

possrvel pt'tft't'l'.

.liilgo não faltar ti alleuçr't'ii seja para quem

fr, se levado pela necessidade de sustentar as

minhas asserções. foi-obrigado a recordar freios

e mesmo a citar nomes de pessoa—'. muito eu-

alii.-tidas tanto nos como outros de uma perita

a outra da Península.

l.ioiitar—mc-lioi todavia por causa do brevi-

dade athi-i'var que, quando o conde tlavonr no

congresso de l'ariz ile l833li fez uma especieite

programma acerca itaipiillo. que se devia fazer

na Italia, e declarou iii-puis nas camaras pic.

iiiooli'zas querer cumprir o ipiepromi-ttera co

tri-çou então na Italia central a tornar-se mais

:li'llvu aqui-Ile. tanto trabalho, quede ha muito

estrita emprelieniliilo, e que tendia a preparar

a desejada ariiiexaçi'io.

Si—ria longo e l'asliilioso. na verdade. entro-

merai' todos os meios que foram adoptados, mas.

os t'lllHSnliitS que a pereiiiriam em todos os

sentidos. 0 dinheiro que largaria-nto se espalha-

va. os Itiipl't'FStts clandestinos. qiro se faziam cit“-

('tllítl',itsnllit'iftçãrs entre os Soldadurª, principal—

“Hªllll' nos ultimos tempos, foram os meios. pria

cipacs. '

(lomo em outras cidades do estado pessoa.—'

exalta-las eoiispirarain. axsiriii-inBolonlia a tour-

(|tll'7. I'cpoli se crnsiituiu circle do partido exal-

lado, e na propria sua casa celebrava reunii'ics.

l'i-llt'nlii'Sl' de alguns cculi'itares diª paitiilaii-is,

(' ri ici lltia iii-lia arma.—:.

O unit-run, que sabia tu.!o esteve para

lançar iur'io da sua pe.—'Sou, quando por :illeiiçi'ics

farei.-z ilo imaginar. se t'tlllii'tllt'lt i-oin iiai' avi—

so ao ,cr ciiiliaix-rilor die Fruit-ça n'i—sla capital.

o qual ill-pms de uma ('tillfi't't'llt,'lil. que levo

coiu o iiiar'qur'z l'epoh i'rn Llº'l'tllª, (it'll a cer—

tcsri, que depois oito fi conli marta pelos l'a-

cti ,»i de ,vai poder viver sem tlt'St'lllliiilllÇ-t a res-

.pcilo (li-lle.

Mas o que na historia sera Í'Xt'lllpltl 'in-o,

e talvez tllllt'-', o o que osagonies ilrploiiiaticos

da Sardenha lizruam em detrimento dos outros

esta ros ilitlltltl-is. com o tira do ciiitv'egulrciii as

vt la.—' aurh (“lt'si'ls do N'" ;_;.«tciuo.

() prorcilinzcuto do t'lliiiiiiililvidtl 'l' iiaroncozo-l

pquiiv ita 'i'imr—oua ou nao tem ir-iuo para ser

qtiaiiiicarlo. ou se o tem ptrai'lar-mo lttªt de o

empregar; porém horn r" saber que c;:rril tio

seu proceili-r H o dos mr Íll'gliirtiti e l'cs ilv'l

la Minerva e'm [turno. U iltllllt'll'll pi-icoi't'ru

no verao alguma.—i ttl'utttlrius do estado iii-gaiti-

Sandri clubs em fiviir do partido pri-:rirrntez

lui'itauieutos Contínuos e persirri—i'iioteá iii-viam

lei“ 0 seu eÍi'i'tlo, i- i't'nltiieiile o [norma, ou cio.-iii—

do e aut.:inciitauilo um [muro aiprelli- pequeno por -

tido. no qual se ahstaram os ilesci-oiteuli's. que

se acham em todos na paizes. e tombou: alguns

individuos illiivtidos pela esperança de Vt'l'etlt a

Italia independente. Mas tanto nas como na ou-

ti'oii estãolonge de formaram a lil'ill'll'lil-(iº povo,

ilieiale povo boni-sto, ii-orrpeiailo, i'lti'islan.-|ii'iri- t

cipalmente o do campo. o qual. ainda nao ha

tres iliillllS, quando o Santo *ailre os Visitou.ii

receberam com trinta sulii-foiji'io e citthustasitio.

Nao é porem certo que esta clas—'r- ilu povo. que

em Mill.—lancia forma a sua maioria, porque e a

honesta e luliut'iustl, não tem sido i-inoittcos piti-

zr-s l'ICliIltn de uma minoria atiilirz. a qual em

razão de aitotiti cimentos itll|t.lt3l'i—lttst ('.(lllâl'éllll'

(lirltllll'il-u? .

Parei-c pois que não se fez o devido (“tt—“ii

destas l'l'llr'xfilªs, noirreitcionailodespacho. (|U-lll-

do iii-Ile se diz que «pelo simples facto (Insatis-

triztcoii se. terem retirado de llirlniili:r,_ os poros

sir tornaram independentes, sutupaiiirsso serem

cxcrtailiis »' .

A verdade eqrio, como viu com rasos id.-ii-

lrcris, os poros ile nada Sttl!lt(tl“lllli « que reli

rando-se de repente os aiivti-iocns' , deixando a

t'itlililC iiitrir'aiocnte desertaram-ida de tropa—', o

partido ri,-volrii'ioitaiio jíi de ha muito prepara-

do e. animado alvin dista pelas pior-larirai_'i'ivs d:-

uma das partes iielllgeraules, se. apoderou tio

poder e o iiupoz ao ptit'ti, que o esta suportan—

do com iiicali'ulavcl prejuizo (: grande. alegria da

sua parte. _ _

Julgu' não me affaslar da verdade alltr'mau-

do que em qualquer iiilaite donde lit-l repente

se retirasse a guarnição, que a guardava, sai--

ccderia uma coisa siriiilhaiile, sem que iii.—tit se

podi—sse concluir ser mau e governo alllet'l r,

ou iir'apaz o actual.

Qual foi pois o motivo que prriiitiiveii ii re

pentiria retirada dos austríacos, não me. parece

"Ill'º'lUllº appontal-o, e somente llíilªl'cl que o

principe Napoleão. na sua participa _*t'io de ri de

junho, datada de Goito, dando conta ao riiipera—

dor. das operações. Ilio dizia que ii quarto (topo

do ('Xt'l't'il!) reunido na Tristana tinha. entre ou-

traªi. a missão de obrigar com a presença das

bandeirªs haiti-czar nas froriiciras da ltoiriaoirr

o governo ansli'iaco a irbci-rvai' shit,-tamente a

neutralidade dos Estados do Papa e ari-reseva-

lª que a [ll'l'Sl'liÇil do quinto corpo do enredo.

[“'"U'tilo a iahir' sobre o exercito aristriaeo, ti-

llllil llll'uliilu um texto temor assaz vim, _para

" 'llflgí'l' ».. al,:riifl—rr.rir :: goi-ria AllCt'liZl. tªti—lo—

"hª 0- lªvº/(“ªmiramento todas as posições na tirar-

gcm tlll't'llil do No .

l': Dªl" “Ítªlª-HH: ser o ttlt'lllfiiitltllll) partido

animado pi-las pronuncia; .. Sur-(ºiirt'iis e pm ou

tros meios que incessante“...m“ lhe eram (ti“.

glfl'lfi (lll liil'lll'nlilí'. ht! (llil t". Miu ll'illiilllllll.

tlt'lliitt-t-lt! tfltliitl diminuto o fraco i;... “ppm", ptr

de reunir alguns irentciiarcs tlt' 'Dtit'illl—n “:, ll'ª'

i'ti de Bolonha. e ainda foi procuro, quant., S,.

munpapde abaixar o pseudo do potrlilii'o. (l"bf'.

isto si. [d'á-Jul'irpoli 'ilissc—se a estes me— ,tlt :— tirar..

de insultos qúJ'alhliviar as armas- do lonti i- L

' - l”ttt1lti cs-
tava disposto o [alegªdo momento nii ,,

E como a reboltii'io fora

a cll'i-ito por pes—nas esli“

para :! triaiilcrem iiiuuiei'ies.

arinaiiloo, e. Inaisias .

rrepai'ada e levada

tlililieiro,

(”.nlllilltl'n eu um.-,-

limos o iiitcriileirle do uma das lciiaçi'ii-s. aquel-

le mesmo Miglinrali, de que acima se fez ini-n—

ção.

ºs Pºvºs porem não tomaram partealguma

na t'l'lh'lltãl). abstivecam-se (it'. lotuat' parte na

rotação. e soii'ri'tãii uma lt't'rivcl pressão, il ponto

de ieri-m faisi'aila a iiianil'i—stacão dos seus seu

litttenlits, e isto com toda a Sorti- tli' ami—aços,

piºr.—ões, proscripçi'ies. e lit-to o mais de quesa

hem surtir-se ris facçr'res alrnviitas.

Su lacs factos tive.—'sem siilo roitsidoi'ailos.

de certo se não teria aliiriitado que os liv-lilian

tes da Boruagriia. Sciu serem precisas ext-ilações

particulares. e só por livre vontade se achavam

independentes

Por estes iiicsmos factos qualquer podera

deduzir se a .HWIKHNililtlltliiilt'. da i'i-bi-lhão coin—

pcte ao governopc-iititicio ou ítipicllcsqrro a pic-

parar-ain.

l-I—tcu longe de accusar as armas fraucezas

e muito menos a França, que tão grandes ser"

viços tem feito a Santo se Não tios,—ªo porem

deiXar de. recordar a v. s “ aqui-lia irii'vitavi-I

lltgftªíi dos titi—tus, em virtude (lui—t (“lil-“S opro.

prio imperador diz na sua ultima aula «que

não pode escapar-so a uma certa solidariedade

pelos oiii-ites ito iiiotimcntii lt-it'ii'llttl provocado

ua italia pela san Iiielii (Zoll) a Áustria.»

Ora não sera a rchcllir'io das lt'gtlÇÓUS um

deste.—' eli'i'ilirs?

Seia parem de quem foi a culpa rio.: ilamiiiis

cansados deverà acaso iiiipular-se ao santo pa

dre ou ao seu governo o lei"-«'e protrahido por

tanto tempo aqui-lle iti'ploi'avi-I estado de coisa.—*

e o não se lhe ter ailiailii alguma especie de re-

medio?

E' o que. parece querer estilielecer-se ito

citado despacho. masv. s.' lindo—o. Ingo Itie uc-

ccri'erarii ('(tttsliit'l'ttt_'õi's. que ricoh-asunto a tu-

jiistrça de uma tal assorção.

F. quem mais qui—. o santo padre desejaria

ver terminado um i-stailode cont.-ii, que o está

privando de uma terça parte dos seus snbilitos,

que letti os ('iiilllllit'lh' ião artigo.—“lindoo e que Ó

motivo de lªllliltilld ilor para a sua suprema ca-

lit-qu'.)

Se pois o santo padri- 50 tem trocado a al—

,L'tlltl dos meios proposto—:. e isto prova bastante

pira demonstrar que loc.—i meios ao iippnohaiu a

uma cor.—a, que. devo ser superior às :il'l'i-ctiiosrrs

propousõi-s no Coração. e ainda aos joiª/,os mais

ou ini-tios ll'l'liittll'iiiis do mundo.

(_)iiaos são |iol'ÓJtt os meio.—' propostos para

fazer Villiill' a sua llllitl'ftfltt os estados da cªlºi"—
(' [l'il' cuja t'i'Cit.-ri :«t' lttlt't' iili'tiiit“ i'lillilllllilvt'l o

sªldº lrítrll'e pni' tudo quanto se. lt'ttt sr-priido nos—

tcs oito IIU'ZI'S, c p'lu que. ainda podi-ra succe-

ilet'.

_ (Coirli'irrru)

-———-MWWWW——,_,.

],/'()]l(.—'i5'/(ZJ' (lc; lci'dpi'r'.rr'/z/1rr/rr.v [or/r) .t'l'. llir'm'r-

(ro (: .rr'crc'li'iria l/z' reªlm/o r/od' ”curar.-irro-

I'I't'!'(.'.'i'l(l.t'l[1103 (' r/l' juri/'in, i'm atuaria

da “39 Mr.-' [i'i'r'i'c'ira do 1860.

(l edito ile. atarço de 1673, estabelecendo

a publicidade das lit—'poltiecas. era n'e—ta parte

uma reacção cin fator do system» do edito (lt'

13381. Mais o trªiu" do grande ministro não llálFi'

tnu para vencer os prejuizos da sua epI on. line-

ª Irape não viu no edito de 1673 senão uma eun-

acqiiencia ile. iii—posiçao»; ptlt'ultlºlllr' liªcaos |)“.

ilgiiesscnti, i'll'i-ª'CIIII—tllln illa—tre. mas educado

no vli'U'Sil sy—tcma'ile legislaçao I'trltl.illll, repro—

va a publicidade ciimn triii golpe mortal ria—lu no

i'ieilito das farinhas. Quando em lti'i'i foi i'i-vo-

tinhas, lh (m;, vieram

bruni-ns
. ..I

grid.: o :iiilo'i'rli-tili' t'llllf', ,csct'evttt rr-li' ju ixr'utt

s'rllo com sriri l'izcz'ro. que o edito. illtlJ rei'eçiila

no priori-ira dia da sua cai—torrent; “

Pit-. entanto a—r tentativa.—“. do tailbrrt ttZtl'd'tt

impressao nos homens de screricia :) quen uz'ro

iliim::i.iia:ri p ojiiizos. o as “sua—' oplriios repe-

liilztfi frequentes Vt'Z' S prepararam o res tl-lttfli'tft

monto do Sistema ainda uma vez viiiviilii crit

iti'i'i. 1) edito do jrillzu ile l'i'il l'l'Slillitlil'C'll

Pitt parte o de Luiz Xlt-'. i: lançou as bases do

si“—terna que. il'tJt' & considerado mais pi'i'le tv.: : a

|)llllilt'ltltttit' e a especialidade.

Não obstante vale.—' elementos iii-sde longo

tempo pt't'litlrniliis, o codigo bypotlrcca'iii ito

anno lll rl.r icpttblicit frrtncoza não sartilaz as

nccesmoailiw publicas. Se o unit-' livpitilrovarr:

foi sujeito ii pohhcirldlo o a (“Sllt't'tltlltl'ilill.', a lt'l

liceu toda 'iri contendo itirt ticiu radical, porque

[Brill-lli'ltdft'tl que a iuscripcao podi—sse ser lt'ilil

iatismo noi; ili,t*ii.lns onde. o tlUVPtlvr não pos-

Sttto lions. Si) a lei do atrito Vii. orgoitisau to an

eiiiiseriatnri .,— iliis liypotlioras, completou o sy»-

li-ina de publicidade, e Citlltlcnt) as Verdadeiras

bits.-.= do credito predial, () ictzistrii du Ultilitªr-

tadnr iepr'cserrtava ii eita to exa-to da situação

hvp- lltl't'âil'iil do thVt'tltlf Soar-dliaote as peque-

irfis columnas, levantadas; na antiga th'Clít .au-tiro

os catupos narrados ('tttli liypotlieca—i, foi desli-

riailo a advertir o futuro cri-dor dos perigos r|tto

corria, ou da segurança com que pi dia contar.

N'aqoctlri lei se eitiibvleria a ti'rtrrsrripçon (ler

lrttt'o' Ct'eililrd'io. a pttlilriiilaile e espi-iialilurli'

(lilS lypr—llleijaí. e a facilitado da i-xpiirgiier'in

llHltlllIt'Cill'lil,

' Quando na lªi'ariçti se. preparavam os traba-

lilº“ (|O l-“Hll go ertil. tres systi-iuds «lrll'cr i—ntvs se

arltavain alli em «pru—"ouço. n d.. itti-i-ii-i room-ui

porn. o do edito de 1771, e () tl-ilt—i lt'iS rlii anno

tit, sistemas mais ou mortos :tt'l'r:l;!2tlltli no por/.,

com (No quai-.o o primeiro cou—'til pintou prudente

transiçiir. 'i'oinaiirlo de, un.—: a [lttllllt'l'ltltltl e a es-

iiecialirladc. mas tltllltilllllti-i para oompiazer'_ com

os outro.—; uma grande etcepçfio z'icsiwittnll lerdo

t'ltt favor das liypothecas logos e jlllilt'lill'á, o

indigo civil irani'cz foi uma ll'ltllãat'çft'i' entre os

ioiiiariisras e os [titllltlltt'I-is ito anao lll .

A diversidade que so observa nas leal.—“lit?

cães modernas reiulta da ihller'eiite base lit.—lo-

iii'a em que ellas as.—entom. As n çi'ii's ouilv

t'i't'iltilltitttitl o itu-eito romano. encontrando lt et-

le estabeliicrilo o Segredo dos rlir'âllglls pre—liacs.

acrcitarain—ito nas suas novas iii—ztitrircni-s, ('

erraram iii-bro aquellas ha.-=S () sistema liypo

ihr-carro que em muitas il'cllas ainda hop: e a—l-

milliilo.

Destruir uni systcma de legislação que.

embora seja r'epri tiaitn polos priu— illiíli tilt s ieri-

cia. tem com lllllO :) seu favor uma rxislt'liljtít

de seculos, e. o habito ha Irrtgo tempo arruinado,

(: uma einpr'ezir sempre ilillieil. Pos—“ar ile itiii

M'slttltttt (I"ti“ todos os (llli'iiils [“i"-les“ Ft! illillS-

iiirtteiu sem publicidade para uma lheoria que. os

«loteria stiloiti-lti'r :vr'tlt i'vvci—çíio a tllllil inani—

I'cslucz'io exterior tiro lar,-zi quanto fitase pussth.

seria uma transição muito rap=da |l.tl';l a maneira

lr nta ('ollli) as ttl>liltllt_õl'5 e r 5 Sc succedcru

O espírito lttttiior 0 ate no ini-iii do scn pra-

zer pila itill'vª-atitfirr (Ion-j.. parar do grau em grau

patu lll-“Cill'ªl ua .» ll tiro e na t'Xtiltt eicra ion-

Solte o aii imitado. Era por isio natural qu',-

('llllc as nações cuja legislacao tivera por iii—e a

[carr-lacíio tornaria. a l'l'itttl'ilil arando lcnl'tl'vtt

para sair da hypiitltoi'a tacrlii dei—e em rvsullailii

a inodilicaçfio de. um pelo outro dos dois prrocr

l"< t)”)(lªivS. O iuiigo ('itll fraueez foi a eX-

_llrcs>h;.tirªslt) pita—e. _

h ª" se formou um l_rpv que. foi Sueco—sr-

“"W"“ “”"“-do nas boas 5ici ii.—'. no Sordi-titia.

Ctlt l'iti'tlitt, "lm—"VIS .lirtrius. n >S ("diarios I'rrltttl—

nos. a +“ CêlllltN'S (o'-iª,,clnqh de You'l. (|. T,.s-

lllll. Nªtllrldlªlei º ( ar“:-.rar 11-— "...:,q'rWH—W

lª “UVB «'t «le 16 de dezembro de 18.11 ni Tus-

º""“- “ª ""lªnd“. na Luiz aria. no Horti. na

""“““ "“ "Vªlli t'Cln regulamento ile ii ile

Novembro de tstt. e ellª e ir)..— pelo—' (lut'l't'iiis do

6 de outubro de lSliii e ib ll de janeiro de “337

Porém cin al,:triirzis das legislações (: tadas fo

ram arlmiltidas lililtllliCtçÓ's importante.—' que

apertam uiazs os elos qre formam a cadi'ia dc

tiarisrçr'io do systi-iua i'iiiianir, que ('Illls'ªª'n ..

ªªi—"'N" illiSttlttlii (ltlS eii'ai'gos ita propriedade

“H““H'ºl. Pªrª 0 N)*5lt'lllt altearz'io que proclama

ª Sºª C”"ll'lelil inuliii idade..

. A maior parte dos juriscorrsultos o econo-

mistas Càltlil'illtr'ie u syrtt-ma tivpitliei'arin alle-

iitãa ao sistema fi'aiiii'z. E' quanto a mim uma

ªl'l'l'craçao menos ex—rcl]. Ao svislcma romano

cirittr'a|'ii'tc-se o alleirião. O haiti-ez caiu-nas o

lllªlllº lft'lllt'ill da transição de doutrina do pri—

meiro para n'ai-popa",

lini a lei prussiana de 1793 a que serviu

de. norma a llliti-rt' partir da» loi-i do cri-dito lll't'-

"lªl- (tªl“ " (Irvin—iram no tttit'li'. di Eur—fira l'i'to

sistema il'.:qrtel.r logivlação ii din-;to rtp “o-

iloi' lit'piilhi-eariii não so adquiri—, gringº pºr"

lttr'Ctl;p'ftt) Illlh' I'l'gi>l|ls lllll'liªlls (: ('Slilgi-Illpç;

os tiihiriiacs (In lutellas dr.-tem fazer inscrevi-r

il llHHllllt'C-íl lt.“;tlll ilirs litrnitrcs; ;. i!" nlnlhltl'

(% tli'lxuiln ao cuidado (iris pais, do mari-I.,. iru

il'i-Ila Ítlt'tilltêt; todas as (“t'SSt—ltlâ livpriilhirarn“

sz'rir liaiiscirptos; a cirrisnrvaçãiiitus livpoitipm,

("'ª'-“little uma niacisti'ritu'a de alta itlltil't'lttn.

cia, e de uma rmiiii-risa i'esporisaliili tado ; a data

da prtiçrio lixa a ()t'tlt'ttt do iiiscripçri..; as ius—

ºl'llªt'º'kfª provisorias são tltllnillitltti; uma folha

fl Cºnsagrado a carta iltlltNWr'l sobre os Pºlli—'—

ll'l'ª lll'liottrocriii's, onde se inscreve o treino

do proprietario, e os encargos com que 0 im.

m-ivel e out,-rasto; a Iran—terencia ila proprieda-

de dos iuiinovi-is não se opera senão pola traits-

""lª?" (luº "ele ser feita (it'nll'tl de um nuno,

alta.—. as partes podem ser conipellrilrrsa fazei-a

e so quando () iiiditiiliiose. foz inscrever nos

"l'tálª'll'usrniiio proprietario de um iirrtitrtct, que

[Um tilteiltl (lt! (li—'por (|H-Ile squ llllitl [p (, [|.

tulo porque o fªçª: so os actos ãrntlieritimis

podem ser It'utiicnptos, todos os encargos da

propriedade devem ser lIlSCi'ipliis pariu pode

“"" P'mlºllf " SPU elfo-to; e iiualiiii-nlo a

prescripçãu não fere nem allen os creditos

lit.-ict'ii tos,

(('aiili'iitio.)

     

"Tocata rtriuiinmri.

Ciutiarri dos srs. ilcprrtiri i'lS.

Sessão em ºi de inorço.

íl'ltl'Z-llllâbtfln ou so. Burritorortrzi. nos Miniªtura—)

A' lltt'ii't hora il.i tarde, rih iii—ie a sessao, es—

tutiilii present-:— fil sr.—, deputados,

Ái'lo .ippruvodn.

A coricspirndeiiciri teve o detiiiu destino.

MrllltlttrilltI-Sl,“ ('.thlItill'tli'lll' ao gorr'i'nu as se

,uitiirtirs' [loira de. iitii'ipell içr'io;

|.“ Do sr. iilripti di- Sri ao sr. mini.—tro do rei-

iru sobre a irpplicrii-ao dada ao irrrpi'isto que a lei de

“23 dejiilliu de lSiili dcstiuoir a corr.—'triit-çzio d'um

crio—. da llorca rt'Alta. ir ao mi.-lnur'aioiziito do cs-

trirdii deste porto a Airto—iria.

“2." Do sr. Carlos lli'ritodd Silva mini-iru da.—'

obras publicas. sobre os trabalhos a que se esta

procedendo nos caminhos do forro adjudicados ao

coiti'cssioiiarin |). Jo.—(: Silaiiiarrca.

3 " Uu sr. .lioilsiiiho ao sr. mini.—tro do reino.

sobre se t'tlli'CIILC qui-. (litlSJIllnS estejam fazendo a

glltllldil do coice de Leiria na rinsenCia na força de

ira ta.

li.“ Do mesmo sr. deputado ao sr. ministro da

 

  

   

  

  

   

  

  

 

  
   

  

    

guerra. sobre St“ dove (nll<ltlt'l'.t.'-.<R iii—liiiiiiinmcnle

i'i-nioirilo ile. |.t'llid ir batalhão de raridorcs n.“ (i.

e se tenciona mandar para ali outro corpo. . _

ii." Ilo sr. Frio:—tino da (Bruno ao sr. mini—tro

das clicas publicas, sobre a rescisão do contracto do

caminho de feito de Cintra, e nova couve,—sao a no-

to Ctlll'pvtlllliu. _

Tiveram segunda leitura as se,;uriitcs propos-

tas:

l.ll De sr. Cio-lho do Amaral para que e re-

qucrirnecto do major reformado. Bernardo 'I aveu'il

Cardoso. em que pode iiii-llior.iiiiciito de reforma, se

ia enviado da secretaria da cantora, onde se aiha,

a Cºtulliis'silt) de guerra, paira sobre cllii dit“ e seu

parecer.

A' commissr'io de guerra.

?. “ Do sr. l). lloiliigo de Menezes rcnot'audn

a iiiiciiitiv'a do prop-cio de lei n." .ili da legisliiuiri

pit—seila, |tt'uttlgttttdu put“ trials (3 Inclua na “'nova" pd-

r.-i a centei'sao de varios títulos de divrda pu-

lilica.

A' CUIIlIlliSsãt) de fazenda.

() sr. Silv-.i Cabral : —- port.-notou se, já tinham

rindo os esirlnreciincirtiis por elle pedidos no minis-

terio iras ultras publicas sobre o foiiieciiticnto de

madeira no caminho de formªdo lente.

O sr. presidente:—informou que, ainda não

tinham vindo.

O sr. Silva Cabral : —cotitinuaudo. sentiu que

ainda não tivessctn vindo. e pediu que novamente

ak! sollicitasscin; e perguntou igualmente, se já ti-

uhoui vindo os csclarectnteulosj'pcdritos pelo sr. Jºsé

Estevam relativamente ao caminho de ferro de

leste. .

Por ultimo mandou para a mesa dois requeri-

mentos pedindo esclarecituculos ao governo.

O sr. prcsrdeiitc: - disse que os cSctiii'ecirnen-

tus pedidos pelo sr. Jose Estevam, já tinhatn

vindo.

O sr. Correia Caldeira: -— mandou para a tire-

sa tres representações: 1." dos habitantes do estir-

cto concelho de Veriidc, pedindo ii reconstrncçao o

seu concelho; ª.“ da can-ara municipal de Monção

sohre a necessidade de corrigir alguns defeitos na

divisão dos ciriulos cleitornes, que se notaram. na

ultima eleicao; (: d." da "NMD-'I camara municipal

pedindo que na let permanente .de ccreacs se at—

teiida aos tutores-ses da nossa agricultura, de medo

que titio seram prejudicados..

() sr. Rodrigues Sulllpllº : —tnanrlon para . a

mesa uma representação da associação industrial

portuense, pedindo um subsídio de 2 contos de reis

artuuaes, para poder cºntinuar a pioiituver expon-

ções tricnaes.

O sr. Mamede : —dissc queo sr. trarão de Mas—

sarellos tendo escripto uma llltftlltil'ti'l sobre :; iteen-

ileucia de eommcrcro dos tinhos do Douro, e tende

tilTElCCidº alguns cxciiiplaics a esta contara, pedia

que fossem distrihuritos pelos rir.—. deputado—*, lau-

çande se na acto que foi recebida com agrado.

As=im se resolveu. _

O sr. Iii-jãuz—pcdiu á nie-o que sollrcrtasse

novamente de governo os esclarecimentos que re-

quereu cm lil do corrente, que lhe são precisos

para basear um parecer.

O sr. Politicirririz— mandou para a mesa uma

representação dos empregadºs da 3." direcção da 59.-

aos empregados de igual cathegoria das outras se-

eretarios.

() sr. Costa Lobo :-— mandou para a mesa uma

representação dit associação mercantil de Lisboa,

prlrgande pequena a diminuição dos direitos coast

guedes na proposta do sr. ministro da fazendo para

ti admissão das aguas ardentes estrangeiras.

() sr. Francisco Costa : —iii.indou para a mesa

uma proposta renovando a iniciativa de um ;ittijc-

itu de tel; e pediu ICI' in-ciipto para apresentar um

projecto de lei. “

O sr. Baldomer— referindo-se ao que ia hou-

lem expoz, obsertou que por utilil portaria do mt—

ni—terio da marinha se cxigige que os profcsaores:

do ultramar, além dos ritmos de serviço que a it!!

erige. quer que elles tenham 50 anitos do citado; e

como isto vae offert-ter os direitos it'aquelles que fo-

ram pi'utrdos sem esta clausula. chamava e clico

ção de sr. ministro te.-pectiva sobre este objecto.

O sr. D. José d'AIorci'io: —ch;iirii.u it attcuçait

do sr. ministro dos obras politicas sobre ii necessi-
, rll' "' N—INWWWCWC SHHJH'Í“ ª C0'

inc-lie, e a Moittc-irór, ri.—sim como de se fazer uma

ponto sobre o rio Serrat. e de fazer alguns melho-

ramentos nos campos de Ben iveoiu.

() sr. ministro das obras publicas disse que re

conhecia a itecessrdailc das obras que o illusti'e de—

pulado acabar de indicar; e quando se tratar do dui-

trthutcr'io de fundos para catia—las, então será orca—

sir'io de se votarem essas sorrimos para es.—'os obras.

O sr. Gomes de Cri-tio: —-ilts—e que tendo e

si. ministro das obras publicas prolttetttilu mandar

proceder aos estudos para o melhoramento do rio

(lavado. ainda ati”: hare nenhum estudo se fez; (: i'llil-

uiava sobre isto a attcnção de 5. cx.“, porque urge

melhorar a navegação deito rio e a barra de Espo—

zeude.

Aproveita esta occasrão para mandar pura a

mesa urti pinjeito de lei.

O sr. Aragãoz— tambem chamou a attcriçãu

do sr. ministro das obras publicas sobre ii cºuve—

oieneia de continuar & feitura da estrada de "l'jil

a Alcacer. que é de toda a ncccsudade; e cgiialiiiente

desejou saber, se o governo abandonou o pensamen-

to de se fazer a estrada de Evora a Alcacer por

Alcaçnvas; porque iodo () Aleitiic'o & ser (llllrltiri

com uma via termo. e necessario amor as estradas

ii-airsveisaes,lião de cotiiiuunicar corn a mesma via

ferreii.

() sr. ministro das obras publicas:— disse que

não barra da sua parte ª menor ideia de fazer pa-

ror os tinhalhos ni estrada de Beta & Alcacer, mas

não lhe pedi—'! dar ina'or desenrolvririeuto. alem da

homilia votada para ella, e por isso não pode ler
por ora o desenvolvimento de que carece, mas quan-

do se tratar di distribuição dos fundos para estra—

das, entao verá so se pode fragmentar & dotação.

Em quanto às observações feitas pelo sr. Go-

mes de Castro; pode assrinurar que repetirá as or-

dens para se fazerem os estudos no rio Cavado.

ouro;.“ no ou.

Confina/irão da discussão. na generalidade, do pro-

jecto ii." t3, sobreo mmm/iii de ferro.

O sr. Custo Leite:—continuando o seu rliscur

so começado houtcrn, propoz-se a mostrar que

umas das alterações propostas no contracto tendem

ii tornar mais segura a viação do cantinho de ferro.

e estaleouilrcãe deve merecer a approvaçr'io da ca-

mara, o em quanto à que. diz respeito ii iii.—“pensa

t-tnporaria de fazer a segunda via. procurou mos-

trar que tem sido exagerados os lucros que se at-

trihiiciii ; e depois de mais algumas considerações,

Concluiu dizendo, que convencido. como esta. de

que se este contracto não foi approrado com as al—

terações propºsta-:, () cariiinho de ferro não se faria.

por eso. rippi'ut'a o contracto com asaltcrações pre—

pintas.

O sr. Avila: —disse que appreva o contracto

primitivo, e ainda as duas alterações com que o

governo e apresentou ai camara, porque iiclinv'ii

assim o contracto bom. mas não appruva a altera-

ção que “se adoptort nas comntrssões. porque e de

um :.:f'ílt'lSSllllO pri-puse para o putz, sem haver

eiiittpcusaçr'tu alguma, e antes pelo contrario o rc-

snltado dessas alteraçoes (: (“Olhllult' se o raminho

mais estreito mesmo para uma se via.

Aualysando ini'nilrimentc as (unÃequencias da

.iltcrriciio proposta para me.—trar que nao tem sido

ex-igcraila a cifra que se tem fixado como lucro

para o couro.—sroitarro, pela tllªllºflãil de fazer desde

tri o movimento de terras para seguro!-i tia; e lendo

ilrrilu it horn. ficou ainda com a palavra reservada

para segunda—feira.

O sr. pr'esiilciitc;—dindo para ordem do dia

de. segundo-feira a continuação da de hoje, levantou

ª SL'SWIO. '

Eram & horas da tarde.

__

(Sr-sitio em" 26:13 março.)

PRESIDENCIA no sn. Biiiruomuizu DOS Notinhas.

A' meia hora da tarde, rihriu-se a sessão, estan—

de presentes Sl srs. deputados.

Acta approvaila.

A co respondencia teve o devido destino

'l'it'ciain segundo leitura:

'I." l'ma proposta do sr. lªi'rnri-rru (Zonta, re-

novando a iliiliilillil do [tltiy't'lutiil lci u." lit) de

itiiitªi.

A' commissão de guerra.

não Um p;.rpgi'to do ter do sr. (initio—* de (los-

tro, linctorhiitiilu a caniori iiiiririiipzil do Esp-mirada

tt perceber os tiitpu—tris (lr! trans titi. trair: plirprii'tii. ttrt

ponte que tou ci-iistrur entre a villa ile tiapnzcnile

e as ircgttezios do sal do rio tlr'ii'ado.

A' cottittiiSbÇi—i ile ziilirttirrstroi't'tu poli'ica.

O sr. tisctrllillf do Por to Unicer-i: —- mandou pira

a mesa uma |'t'[)lx'*i'.'lllill_'ãt) dr carriata lltlllllt'lilitUt!

Alagoa, na ilha di.- rs. Miguel, pedindo a correra—ao

de contente de Santo Antonio [ríllll estabrloeer as

repartições iniiiirerprtis

Igualmente mandou para a nro.-iii uai requeri—

mento, pedindo OsLlH't'L'IlttÚiliUS itu tiott'l'llt), uma tio-

la de interpellaçr'iu, (.' ít'gtitttita primo.—das rcootaailo

ii iniciativa de alguns projectos lll! llfi,

O sr. Xavier il.i Sdiri: — mandou para rt titania

uma representação do iziuiiuiliile de S. João Biptis-

ta cicuta na cgi-cpi de. anwt Senhora do Perto, dos-

ta Cidide, pedindo que se. Ilo: entregar: o ti-iuptu do

cutiVeiilo dos ereriittas de Santo Agostinho.

O sr. Dias it'Azevi-itn: — iuaiitluti pzirri a mesa

uma proposta, por parte da coutiiiissão ecclestosticn

para ser unido a tirosina corniisfte () sr. Jose Luiz

Alves Ferro.

Foi iipprovailo.

O sr. Muitsrnho d'Alhuqucrque: — mandou para

a me.-ri uma proposta, renovando ii iuicratív'ri de um

projecto de lei. e pedra ser iiiscripto para apresentarª

itui protecto de lei.

O sr. Allen.—oca: — iii-pois de mandar para n me-

sa uma proposta, renovando a iniciativa de um pro-

pziztu de lei, chamou tratamento a allcrtçi'io da corti—

inissuo de pontos sobre a conieiiioiii io de dor quan-

to antes o seu parecer sobre a proposta do governo

relativa aos direitos do agiia-orilente, porque e iii—

calculavcl o transtorno que está causando a, demora

deste negocio.

' “O S'l' Vhini—h (“hindu. , Jimmy que n rnn'llllistu)

não tem demorado este negocio, mas como ja disse

em outra res.—ao. espera por csi—tori-i'riiionto— qu.- p::-

itiii ao governo, sem oa qrmes titio pode resolver iii-.-

goci-i tíio importante, e podia informar de qui- », x.y",

ministro da fazenda littlltrtiilªtl do ao Ii'titi . hoje a

icoiiiruissao; e logo que tenha logar casa conferencia,

a conimrsst'io ilarii o «i u parecer.

O sr. ML'lllt'tit'J —— mandou para a mesa uma re—

presentaron da camara muriiiipit ileleliiiigo, pc-

iltnilo que na :iit:oditoçao d - ci-rem-s (:,—trair,;crtos, se

não permitti it iutrodtirrçoo de latinhas.

Os srsJulro tlolileillllill (! Eleuterio "instituti-

daiain para & mr.-sa rcqucrirrieriins, pedindo esclare-

cimentos au govoriiu.

() sr. Pinto tlairneiro: ——:uarri!ou para a mesa

uma prupu ti renovando a iniciativa de um projecto

de lei.

O sr. Fl'Ctlt'rlCO de Mello:—mandou para a

mesa unto reprciti-ntiiçr'io ito iji'tltlttl'il municipal de

ltloura. pedindo que se approre o contrario para a

continuação do caminho de faltº dos Venda.—' Not-ast

a Bojo.

O sr. ltcbello Cabral: —- mandou para a mesa

uma l't'pl't'stttltdção nos escrivães do _iurzo orilutaiio

oe Fi,-inirsd'algoilres, pedindo que no caso de ser

cietaiia da marinha, pedindo si-rem eqmpaiados ªt'lª'ºvªd'ª l""'l'ºªl*" [“”" ª ““ªltª—lº llUªleZª'S ºr-

ttiiiarins, seiorn pl'cltIi'IdOS para escrivães de direito

os juizes ordrnarios.

O sr. Farra Guimarães: —mandou para ti mesa

uma representação da camara municipal de Porto

pcdiirde peiiriis—fiu para estabelecer um itiri: to de

por ta,-.;em uii estrada da Foz, para costcarncnto da

me.—ma estrada.

O sr. Mendes de Vasconcellos:—manilou para

a mesa uma represciitaçr'ro da cantora municipal e

habitantes da criado de Elia—i, pedindo que nutre--

eti'iz do caminho de ferro do leste se aproxime quan-

to seja possivel d'aqni-lla iidade.

() sr. Arrebas: — mandou para a mesa um pro—

jecto de ll'i.

0 Jr, I), .losó d'àlarcfio: —- mandou para a me-

sa um requerimento punindo esirlarcciiiieutos ito go—

terno.

O sr. Dias (hATJÉVCilOZ— mandou para a mesa

uma riqirescnroçi'io til.“ 52 hab tantes da fregitozro de

5_ Miguel do _“illldl'atlo. no concelho de Mafra. pe-

dindo que ri esnaita llC i.'ªlNi-'l a Torres Vedras sem

ch6 feno—ua antiga estrada.
'

) cin t'elriçr'ii- a uma portaria que vem no Dia-
rin de Lisboa. pediu ser iiiI'oriiiailn pelo sr. ministro
das obras publica—. se o.— traiiatlios niondailoo lazer

na estrada da baixa de Loures. era para la eu pêll'il
ca desta freguezi :: porque sendo para lá nau desc-
j-tth que se cinpreltendes'sern, em quanto nriu estiver

estabelecida a ilri'cctriz.

O sr. ministro das obras publicas: — disse que

só podia iiifórinar que as obras que Se estão titleiido

neste local, c em CUt)ft'l"lll'|l«le dri directrizapprevii-

dri pi pclos homens toihiiiios.

oiitiizvi iin um.

Continuação da discussão. na generalidade, do pro—
jorro n.“ l3. .so/ire Otilmillhº de ferro.
U sr. Atila: —- continuando usou discurso co—

iiieçiido na sessão antecedente. disse quejr't lini“; de-

inuristr'adu que a largura da via fci'ren. pela 3.“ nro—
tlliicoçãu tica iriiirs estreita, do que pelo contracto

primitivo; e o concessmnario tem a seu favor domo-
rzti' por largo tempo os movimentos de terra para a

Segunda via; que si) muito tarde dono o caminho
de ferro poderá dar o lucro liriiio (]'lc se exige para
o COHCÍ'Saltlllill'il) fazer L'SN'É movimentos.

Reform—to se a companhia pira este Cilnillllio fez
ver que cita longe de estar l'oi'iiiailri, '

senta e concessionaria, sem ai..-is algum Sui-io. e. isto

nunca foi nem podi-. ser companhia; o em uns esta-
[uma que fez, estabeleceu cond-ções, em vista da.-;
quaes entendi: que e quasi illipUaSlVlPl que Iirqa qu'-m
(IUt'IÍ'J formar a eiiiiipauhia, que seria uma garantia
para em: contracto.

Alluiliodo a uma referencia feita pelo sr. minis-
tro das obras publica.—i as ultimas inodrlicacões apre-
sentadas por str Meithou (: l'ettu, ilcsvion'do minis-

terra de que fez parte a ideia tll' que fosse elle que

insinuasse essas iimililiizaçõcs, e lit.-(irliiill oque. se ti.

nha passiito neste Pe.—pcllu: para [ltd.—[tilt ipi».- ii-i thir-

te do governo nãehiiiiiemriiv doque o «lesi-

se formasse a compiiihia para lutar

diante.

Por ultimo fez algumas consirleracõcs par

trar a_ trecos—idade ile lllt'iiltllul' a nossa situacao li-
naiicerra. aliin de podermos custear as iii,-,vpiizaª—du

caininhode ferro; terminando por ilizcr que se os
inodrlicaçi'tes são necessaria» ll'ti'ii se poder forum-

a companhia, ileclore—o o governo; porque encaran—
dn-sc a questão iii-baixii deste ponto de lista, zt ques-

tao tomava uma nota faze, cciicai'ando a

curaiia ajudar o ;:UVl'rilO.

Foi introduzido na .sala e prestou juramento o
sr. Francisco Minuet iiitpos'ii litt'lttlti Corrêa.

O sr, mini—tro do reino: — comecou notando que
se letti discutido tiiilo. Itlr'noh' o projecto. ganondo-

se muitos dias em tilst'ulit' um principio, que todos
querem, porque ninguem regi-ita o caminho itu forro-

e_se se itiscutisse um ou outro ponto, isso tem Cá:
lamento na Especialidade.

As modrticrições uãusão novas, e são uteis quan—
do se procura eum ellas melhorar um contrai-lo, As

itiodilicaçiTies ao contracto l'ettn foram dl'pttts de ap-
provada u lei. que o sanccinnnu; e estas são propos—
tas antes do contracto approvailo.

, _ Nirton—se que o gerente não tomos-se a sua po-
srçao, e se fosse esconder atroz das centrais.—ões.

'O governo sabia que lizit'ra este pl'ojeciode .subs-

trtiitções, iuris qurz rieorim'lhar-se com as coiiiiitis—

sões: e oito lia ici aºgiiino que o riiltibisw disso e
foi oque fel; mas () ;:lll't'ttlt) accoito toda a I'eãpun—
saliiliiladc. e apresenta se ri liente da discussão e
correndo as suas consequencias. '

I-Z' pora lamentar que. quando toda a Europa
marcha. iir'r— ha '] outros apenas temos algumas de—
Ztltlils de liderar—tros de caminhºs tlL' l'et'io, prnti.staii-
do todos que, o qlll'l'f'lll, mas apporcccru sempre 05
111851105 homens cornhitcndo 05.

Das ruodiiicacoes, duas não Hit) cornbatiilaseo-

me a terceira, (IUL' o é fortemente; mais ha ile mas-

trar, no decurso do discursar), que cita eile van-

tagi-m

E tendo dado ir hora,

serrada para amanhã.

() sr. .prcsidentre: —ilaiido para nrdr'm do dirt

de amanhã, a continou-ao do de hoje, levantaria

sessãº.

Eram & horas da tarde.
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St'o'a'rio dr: 'º? dr: ttlrti'rªti

Piri-:srrti:.Nr:i.r no sir. lirii'riromuizr: nos Maarrnes

A” meia hora depois" do meio dza. aluin se a

sessão, Caldlltll) prcwntcs Ui sta. deputados.

Atta approvnila.

A corre.—punti. ncia teve o devido de.lirio.

() sr. tllltllbtttt das minas ltttltllr'dh que tendo sido

lioritcui lllltfltit'lllrlulttf u :;r. Dias de ,.Kiíljlttltt, iicrr

ca de un) lanço de entrar !a. a que se. c—lii procedeu

do na otra-ta dc Loire.-.= a Torres thtllils, observa

que. por Ut.—gum). tinha dito que a dircilriz des.—n

entrada t'h'lrllil r_ti'ecríramtutc decidida, quando se

acha ainda .sulinretinlu esse negocio ao conselho te-

cliiii.n.

() sr. Coelho de Carvalho mandou paraa mesa

"um rcqueiimcnto, pedindo esclarecimentos no E"”

Vt'l'tlt).

Continuando, disse que existem em cofre, em

Lagos, alguns fundo.» destinados a obra— uiunicipar's.

Bina.— (35585 obras, altamente ltttt't'x'rântltti, c de grande

urgencia. não se tcctu começado em ceineqocucia

de não haver cngr-uhctrno que as vão dirigir; pedia

portanto ao sr. mim.-tio das ultras politicas, que,

compcnctraudo-se desta necessidade., haja de mau-

dar pôr zi tltspomção d'nquclla carriata um engenhei-

ro, atim de se dar começo a estas obras.

() sr. ltttulsllo das ultras politicas que era pre—

ceito legal que os engenheiros véio ria carnaias inu—

niCÍpaes prestar os seriiços que d'elles carecercm.

Nao se t'ct'ottltht se eller-tivamente a Citlllitftl de

Lages tinha feito cssil requisição; mas parecia-Ihc

que ultimamente ae passou uma ordem nesse sen-

tide.

() sr. Henriques Secco mandou paraa mesa duas

lutas de interpcttncão ao sr. ministro das obras pu-

)licas uma ricerca da directiil. da estrada de Coim-

hra ao Ceira. (: outra mine a execução da. lei de

12 de ago.—to de l856, relativamente às obras no rio

Mondego.

Tratando de motivar estas iutcrpellações, foi
interrompido pelo...

Sr. ptr'oidrutc que notou que a este respeito já

se tiutin aununciado uma iuterpelloçãn, e quando

essa fins" dada para ordem do da o illustrc depu—

lntlu ii“..lr'itil t'xpol a- nuit.— oliocrvoc'Oes.

() sr. ministro da.» ultras publicas que ri inter—

pellnção l'tthtlttlldt'l'ltl competcntcmcntt': entretanto

diria que a dll'l'tfltl'l, rl't estrada o que alludiu o il-

ustrc dt'pulrdo, foi a que thtltllt'ititt os homens te—

clinicos, e nao lhe parei-ru que fu.—sc aqui e lugar

mais competente para se trarlai' de.-ala questão, tato

c, da dii'crtiiv. d'uma estindrr.

lini quanto a execução da lei de 12 de agosto

de 18536, iltZItt que não era um riceorrn tão facil,

como parei ir ao illuntre. deputado; e a prova esta-

va que, btªlttltt o sr. Stft't'o ini-retiro da junta de

tllhlllt'l-l, este não estava confirme. — lªnrtaiilo era

cpm as.—umpto qu", para se. i'res:»li'or conveniente

mente, _parecra de muita ineilitacfin.

() sr. Alfonso llotellio mandou paraa mesa dois

requerimentos, e sentiu não ('.—tar pre ento o :«r

“mini.—tlm (l.-1 lilZCtttllt. pulqltr'. t|ttct'tit L'llitllldr tl Sllít

“ativação sobre os grandes transtornos que estai sul"

l'rcnilu o ceinriici'rio. principalmente na cidade. do

Porto. em cºnsequencia de ao não ter ainda decidi-

do a propo—tu apresentada pelo sr. mini.-tro, ricerca

da admissão (lih zig-ias ardentes estrangeiras.

() .sr. presidente que já homem o sr. Alfonscra

inlerpclton a Ctiltlltllnhãt) de pautas sobre este obje-

cto, e por parte desta, doia dos seus membro—' de-
lararani que homem tttr'sttlu haviam de ter uma

ººtercncia com o sr. ministro. o logo que esta tc-
"hª'ogar a contrai—'são apresentará o seu parecer.

sr. Antonio Iªeio "mudou para a mesa uma

”"'"ºªºllarão dos moradores do logar da l'ovoa da
""'Bl'ºª'" ta Palmeira sobre diiisãn de territorio

() .sr. Pinto de Magalhães disse que o sr Ari-
“ º ""'ªf'ªl-Zºu dº pªrt-ripar a camara que não po-
dia estar presente Itu principio da seu.—rão, ein conse-
queuc'ia de ter ido no conselho de estado.

, (Aulliuu'rmlo, mandou para a iru-sa um reque-
rimento dos empregados do extineto eraiio, e dos
inlIirraes de secretaria, pedindo melhoramento dos
Gªtts "Ctlt'tttttftttns.

'() sr. Monteiro Castello Branco mostra : tie—
ceavidddc de se t't'rlllcttt'JltIdrtl-o antes & inlcl'nel-

lªção aunuorioda pelo sr.'Ftrita-do, e esli-girado por“
C“" lª'" tlt'ptltado) e mais "erros. aroma. estra-
da de Coimbra no Ceira porque St'attlt-lo llie consta

as obras estão a começar.

() sr. Encarn içíin Coelho mandou para a mesa

uma representação dacainaro municipal de Figueiró

dos Vinhos, pediriio a concessão do edilicro do

extiocto convento do Carmo. [tuti fazer os poços
do concelho. carina. e na ccica estabelecer o cemi-

terio.

Continuando. pode ao pow-run que não ceda
às receminundar-Com, que, segundo Ihr: con—ta, pie.

tendi.- fazer a pinta de rlir—liicto, rolire | de.—nuncx—

ção da ira,-rueda (lª. Campello d'aquellc concelho
para o dr.—tricto de Coimbra.

tlltt)'ã]t no nta.

Continuação da disco.-são na yciicrrrlnlndc do pra-
a jacto n.“ 13, sobre o caminho It!! [erro.

' O sr. ministro do reino contiouamlo o seu dis-
curso, coinrçado limitem tratou dejodilicar a con—
dição relativa às tarifa.—', e (hs.—e que embora e con—
Jesgionario livesu com isto al,.uinas iantageus,

mais tarde tinha-se d'atterar a parte rel.-tira a'.—
tarifas. e era bom que desde ja cale iiegorio li—
casm decidido. ,

_ Igualmente tratou de justilicar as outras mo.
(ltlit'..ições._ (leilaraudo que todos eram vantajºsas,
e que destrui scr considerarlis não pelo lado do
maior ou menor lucro do corrrcssioiiario, mas dos
beneficros que. o |r--i7. podia tirar de. ter um bom
caminho, e feito com mais bre—idade, e por con.
oeqocucia a exploração u'uui espaço de tempo mais
curto.

lie'l. liinda intiilis outras corr,—irlet'ações queren-
rlo rlcsfa'rer os argumentos apresentados pelo sr.
Lohn d'Avila, !: [trio.-tara“. deputados que tccni im—
pignado () “Hijo-'In).

Dando a hora. [icon com a palavra reservada.
() :d'. tit'r't-l irrite der-l nao to que a ordem do dia

para rimanlia cia a continuação da do hoje, leiau-
lou n se.—sun.

ª SECÇÃO OFFICIAL

ttllNI—i't'lílltn nos nam-icms ni entraria.

º |). Pedro, tttt'.

Art.. 1." 0 governo (; aucluri>ado :] fazer
(“rear e cuiillir “ip, junto do credito publico
inseriivçõea de 3 por cento até zi quantia de reis
'] tltlll:0tltl$'lltltl, em :iildirciuuamento a de réis
1 'Íiitlzlltltitjtltiº. auctoiisada pelo artigo 3.” da
carta de lei de 7 de. junho de. lSÉJS, :) lini de
lhes ser dada a applicaçr'ro designada na tltt'S-
ma carta de lei '

& outro. O com na fala entregar a junta
de credito publico, pelos cofre,—: das alfandega;
grande de [.lSlttiíl e do Porto. a Stilntlttt corres-
pondente aos juros dos titul-s de divida l'un—
dada que se emiliirem ein vrrrude da presente
lei.

Atl.. º..

contrario.

Mandamos portanto. ele. Dada no paco das
Necessrdades, aos ”27 de março de 1860. -'——,|'jl-
“rei, com rubrica e guarda. —Jose' [llena do
Casal Ribeiro.

Carta de lei, ele.

__

1). Pedro, etc.

Artigo t_' 0 governo é aai-turisado & pru-
rnear ale 31 de janeiro .o, 1861 ,,,. prasos “_

lulu-tecidos no artigo 8 º e seus &; da carta de
lei do '29 de. julho de la'-ªii para a troca o giro
das moeda—' de ouro e prata, inundadas retirar
da circulação pela mesma lei

Art “2.“ li' tamlicin renovado até 91 de
janeiro de. 1881 o llt'llL'llt'ltt concedido aos par—
ticulares, liziucus e tras.-clareira pelo arliªo 2.“
ªda lerdo Qt iii» abril de isso º

() gerei no e relevado

lªica revogada a legislação em

')

Al't. il."
do ( nal (l'-l'

l'r'Sl'ttllSHltllltlª“lº!

' (l (

em que iticorresse pelas provi-

dencias que tomou s—d= c a c-'viitiiiiirrç.'io do giro

e. troca das moedas d- ouro e prata, mandadas

retirar da iii'cnlatjt'io.

Art. 5,“ lªica revogada a legislação em con-

traria,

lllaudamos, portanto ele. —-D;ida no Paço!

das Necessidades, aos '27 do marco de 1861) _—

líl-i'ei, com rubrica e ainda.—Juri," .ilariri do

Caznl !ii'bfi'rn.

Carta de lei. etc-.

|). Pedro, ele.

Artigo |." E' o governo arictorirudoa per-

mittir a livre entrada do trigo e centeio, em

grão, pelos putlns srt'ttos e molhados do reino,

até ao dia 30 de junho do Current—- anno, tou.

de ouvido previamente os governadores ('.tt'ts

dos districlos, c o conselho geral do ('titlttttt'l'-

cio, agricultura e manufacturas

% l.' ()5 ccreaes importados em virtude,

desta lei ticam sujeitos aos mesm'os direitos de
cunsummo, que pagarem os generos Sttlilnt'es

nacionaes,

% “2.“ Depois de terminado o primo da li-

vre admissão. que houver (lc ser decretado em

virtude desta lei, para qualquer dis esportes de

cereaes mencionadas no artigo l.". serão es-

tes ainda livremente adniittidos. quando se pr.-,.

'ar que subiram directamente dos portos da sua

procedencia para os do reno, eum a anticipaçao

necessaria. para chegarem dentro do menciona-

do praso, no caso de' uma viagem regular. ()

governo decidi 'a sobre a appti zação das disposi.

çoes deste paragraplio. naruto o conselho geral

do Commercio, agricultura e inauufaclurae.

Art. 2? Ogovcrno fará publicar no Diario

da Lisboa, seinanalioenle, a quantidade e qua

lidade de rereaes estrangeiros adoritlidos :] con-

sumnin na semana anterior.

Art. 3.“ () governo dará conta ás cortes.

na poxima sessão, do uso que lizcr da atictnri-

sarjão Concedida por esta ler.

Art. á.“ Fica revogada a legislação em
contrario.

Mandamºs por tanto. ele. —Dada no paço
das Necessidades, aos 27 de março de 1860

—liI—re.i com rubrica e guarda. ——lo.re' diario

da Cam! Ribeiro — Antonio de Serpa Pimentel

Carta. de lei, rtc.

Usando da auctnrisação roncedrda ao gover-
no pelo 5 8.“ do artigo 2 º da carta de lei de
15 de junho de 18357, mandada vigorar pela car-
ta de lei de 16 de abril de 1839: hei por bem

determinar. ouvido o corr.—olho d'estado, que no

ministerio da falr-nta sr- abra um credito stip-

plonicular de Gl'fltllsiªtãll reis a favor de mini.—'—
lerio das «bias politica—', para completar o paga-

mento do serviço do correio e postos no :.rtoa
anno economico.

().-i minis-tros eserretarins de estado dos ue»
goi-ius das obras publicas, comineicio e ltttlnbll'ltl.
e, dos negocios da fazenda. as.—ini o tenham in-
temlido e façam cvecutar Piiço, em 27 do mar—

tro de 1860 — llvi Juri." .lloriu do Casal !t'i'bcíro
— A ntonio de Serpa ['in/ente!

—

[lei por bom ordenar, em virtude do S " do
artigo 2.” da carta de lei de 133 de junho do '1857,

mandada vigorar pela de 16 de abril do 18594“!-

virlo o concelho de estado, que no tlttttisllcl'lu dos
tti'guctus da fazenda se abra um crmtito supple-

mentai' a favor do das obras politicas, commer-

cio eimlustria de l?:tltlttt'ltttltt reis, para Cotill-
miar a orcorrer ate o tiro do actual anno ec
mico ás despczas oulioarias da insiicrção geral
provisoria dos pe.-“tn e medidas. e outras extraiu—.

dinarias, que a mesma inspecção tem a fazer com
u ftll'lle.'ltltt'lltt) as caraaras. tttunltªltltlu'i dos dr-
versos artigos men nados na portaria de M
de janeiro ultimo dirigida nos governadores ci-
vis do continente do reino e llltdS.

Os ministro; e ser—rotarios do estado dos: ne-
gucios da fazenda e das obras publica.—', enin-
rnercio o industria. arsrm o tenham iolendido o
façam executar. Paço, ein-27 de março de 1860.
_Rei. —J(t.$:L" .tl/(tria do (faut! Ribeiro—Antonio
de .Serpn Í'tllit'nll'l.

(Jill!-

 

 

——_._

N. ”10.

Sccrclaria de estudo dos negocios do

em 17 de iii/irrf; de 1860.

““DE?! DO EKEHCI'ÍÍD.

Publica-se ao exercitou seguinte:

lttitl lt ETO

Appi-ovaudo a consulta da cougreaacãolii—
teraria do real erillegio militar: hei “poi bem
na conformidade do disposto no artigo vinte e.
nove do de..-reto com força de lei de onze do
ilczemhro ,de mil oitocentos cincucuta e. um. pro-
ver na ell'c-tividarlo de lente proprietario da
carteira de mathematii a do referido collegio,
tenente do regimento de cavallaria a."

Maria CUUCPII'U da Co.—“td Coelho e Mello, que
tendo por portaria de quatro de fevereiro de
mil oitocentos criicnenla e oito sido nomeado
lente da iueiirionad.-i cadeira. Completo-u o<
dous outros do lyriiciuin. Satisfazcndo "usque—
sitos marcados na lei. tl presidente do colise-
lho de ministros, rntuislro (: secretario de esta-
do interino dos negociei da guerra. o tenham:-
siio entendido efaça executar, Paco. cui «tez»-
Sete. de fevereiro de mil nilocotllºs: e sessenta.
—ltei.—[)uqrrc da Terceira.

Por decrrlos (1312 do tomate tratª:.

Éshulo-nmr'or general

Marechal de campo, o brigadeiro, conde
de Mello.

_ Brigadeiro, o brigadeiro graduado de infati—
teria, director do real collegio militar. Augusto
Xavier l'almeirim.

. (forpo de engenharia.

'leuºnte, o recente do batalhão de caca-
ilores n." º, José Xavier da Silva ; por se arilat'
habilitado rom rl respeilim curso.

[hihi/lido de coeur/«ires » ' d..

Tenente graduado, o tenente graduado de in-
fanteria em diapoiuhilidarle, Thomuz Antonio da
Guarda Cabreira. '

[lula/luir) de caçador-ea n " 9.

_'|'enento o torrente graduado do regimento
de mfautcria nº 6, Joaquim Antonio Mon—

guerra,

itu

1, José

teiro.

Regimento de influi/cria n º li.

'lencotcs os tenentes graduados do regi-
mento do iufanteria n." 12, Antonio Antunes, e
Lourenço José Henrique.—:.

('ornmisxôes activar.

Brigadeiro graduado, Contando a antigui-
dade de 29 de Setembro de 1332, o coronel de

engeiilieria, lente jnbilado da esr-r'ila polytechui-
ca, José de Freitas Teixeira Spinola Castello
Branco.

Inocli'ei'ilrirlc (aluno:-aria.

Capitão, o capitão do regimento de ca-

vallarta n.º 7. Nuno Maria de. Sousa Moura;

por ter sido julgado incapaz de scrvrco acli—

vo temporariamente, pela junta militar de

saude.

Por determinação de sua tirageslade cto'r-i

Regimento de cuvullnriu n.” 2, [atirei/os (Ill

ruin/ui.

Alferes, () alferes do regimento de reavalia-

riagnf 8, [logo Goodair de Lacerda Castello

Branco.

[fuii Hii?“ ri'r' ciifarfi'i'rx n.“ fi.

tlii rir,;ir'ro unir, o cirurgião iii.-'n' do rei,-inten-

to de infantaria ii.” I3, Franciso-o Antonio lªer-

reira.

fingimento de in,/outeri'u n.“ 8

(,lapiti'lu da 35." cuiiipirnliia, o capitão da

('“ttt|iitttlll.t de depozito, Gaspar de Azevedo

Araujo e Gama

Capitão da companhia de deposito, o capi—

tão de 5.“ eouqianliia, Jose Tiburcio da Cunha

Lima.

Regimento de in fini'c'íri n.' 13

Cirurgião uir'ir. o cirurgião iuôr do real—'

mente de iiifaiilcria n."

Guedes.

[tryiincnlo (lr ir:/unter”: u." 18.

Cirurgião unir. o cirn'gi'io mor do batalhão

de caçadores n." 3. Joaquim Manoel Rodrigues

Valle.

13, Germano Jo.-se

(Seguem—se as (roupas n 0/FCÍUM.)

li,—“iii conforme. — () chefe interino da L'

direcção.
/

l). Antonio Jari" de Mit/lo.

mm

“sina aii aorrrrrsrºaiiiinriií

Lisboa QG de março do 1860. —Sr. reda-

ctor. — l'i' iut'alhrol :! verdade da:! expressões do

rifâo que diz ——<r por bem fazer mal liavm'. »

Cada dia me convenço mais desta verdade.

mas com o profundo desrvoslu de. que é à custo

das provações que fórum o coração pela ingrati—

dão. que vou aprendendo pela expcrreueia do

mundo, o que são os homens,

Na hora da adveraidado humildes e abatidos;

porem ºobclbes e insiileutes. logo que uma pe-

quena fortuna Se lhes rquu'rra, adquirida quam

sempre à custa da iufluencra com que os incau-

tos dispcudem a sua compaixão, condoondo-so,

e illuilindo-se como eu do desgraçado que e vi-

ctirna das paixões ruins, e dos vícios que al-

beraa.

I—Ill'ectivainento—o meu do. o a compaixão

muita—* vezes mal caliida, :! que os impulsos do

Coração me tem levado pelo desejo de. praticar

actos de lltlltllltttilttilr'. (» induhitavetmento :) ori—

com de alguns dmgootoo, porque tenho po.—“sado,

e no numero dus quites ti'itttln avulta o que me.

tem feito sentir a ileuegrida ingratidão do sr.

i...—e Bernardo de Souza [.=-ho, por anti-uninazia

o —- .lore' (lll Ritinha.

lin não (li'St'ttt'lít por certo a dizer o que

digo, uem evvibilaria do dever que me impor-

silencio pelos lieriotirios que lhe Iii, so a parda

sehcja ingratidão —rdla não fosse secundado do

malolica e reservada intenção com quo aquella

provocador procura ínfamar—me. mas elle que o

Julgo ceiisr'auii' illndn-se; porque se. inflama ao

a si. quando penso alialer-ine. cuspindo : sua

veucnoza haha uo aponioado de insulinª. que em

sua carta me dirige, proprios so da indole d'um

homem sem reputação. e perdido na opinião

publica.

Por isso entendi não lhe dar respecto, re,-

scrvaurlu—me frizel-u desta maneira, para inteirar

o politica, de que aquello caracter porveno, tcn-

do visto consumir. pelas sua»: arçõrs indignar, o

cabedal da Virtude propria. busca cam 3 malva-

dez que o destrngue dos bons. sacrificar ;: virtu-

de alheia. E' por lesão que me quer attril'inir os

defeitos que só elle tem. E' por isso que esco-

lheu a pessoa do seu bunifeitur para a aggieilir,

mostrando assim o reconhecimento, proprio de

um caracter objecto.

Eu. sr. redactor. não venho à imprensa

para forjar diatrihcs, mas aim expor verdades,

verdades que se prot-ani. A linguagem de que

uzo ainda é moderado, e por certo Seria mais

espera. se isrio não depreciasse & missão do es-

criptor politico, porque u'eotlo ("Gut excepcional,

toda a severidade e Íltillnlr'ltltlle.

A ingratidão _e para mim dotestavel, tão

detestavel como o era na antigi Athenas. onde

os saldos legisladores confecciottararl lei.-i imunes

tendentes a castigar aquella ritmo—que, entre

na Alhenicnses o era o esquecimento do.-i bene-«

lii'irii rucehi ins.

Como homem, preso me. de ler <enlirncutoa

de honra. A minha vida publica, não é mau: li ida

pelas uodoas iurlelereis que o José do Ritinha

tem em sua reputação! A opinião priiilica ro

ulicre—o bem, A opinião politica conhece-run

tambem. e faz—me. a pistiça, do nto cunfundir u

meu credito com o que goza, o .lnxe' (lil [titio/iii.

” que bem exuberautemeutu faz distinguir o ei

dadi'ro honesto e bem conqiiirlado —— do crimino-

so, e genio da calumuia. que olvida os lieneli

cios recebidos,

Todos somos sujeitos & errar. todos pride-

mas ter defeitos, mas defeitos do curta ttl'rlr'ttl.

defeitos que nos não tornem permitimos a se—

Ciedarle. Querer puis confundir a itiiqoidado rnrr.

essas faltas llt'ipcrt'tltlllt't'ls, lttli propruu da cri-

pecie humana com os crimes que aslei-i pniieni.

e, alem de um absurdo, uma iru-otii-rencia pu-

mvnl pela desrnascaraeão do Iiypocrila

Querer porem dooligurar com alterações io-

famcx as alternativas a que esta sup-ita a rida

commercial, é um meio torpe. objecto. e me.—'-

quinho, e, embora liquo destruido facilmente por

emanar de um homem pervertido. que não mo-

rece fe. IÇ' pois esse llntnetu. um tfl'lltlltlnsli, um

foragido dos ferros d'el—rei, que Veio achar abri-

go e protecção quanto bateu a lttlttlld porta a

a implorar o meu favor! '

Conhecido como profogo foi -apturadn, (:

eu, alliancci-o para não o ver andar de. cadeia

em cadeia em coirserpirªiicia dos seus crimes !

A's minhas ellirazes rliligeucia: consegui empre-

gal onoarsenal da lllairnlia n'dzinlieira. nn lus-

titolo Industrial, (: alfim no Aterro da Boa Vis-

tª. onde foi t'.X"t't'(lt' o cargo de pagador dos ope-

rarios; isto tudo que tir. por seu roupeiro foi

tão sómente na intenção de u faxer. alfa—tar da

estrada do uma, e do crime, carreira iiil'amaiite

que trilhára. l'un—ci (*thítl-tt, ina-; tlltl-ll-lttt! coni-

plctaruente. Por longo tempo foi empregado e

leve muros ; porem só murto tarde conheci que

não abandonara os roulurncs antigos, que suli-

srstia na vida de perdição, continuando a cimen-

tar a intriga em todos os togaroe que exerceu,

abusando como pagador da»: obras do Atlerro,

da coutiança ii'elle, depositada, e da indulgcn-

cia que eu usara para com elle. comproiooiteu-

ito-me com alguns amigos. que a meus ro,;os o

empregaram.

A sua vida desregrada, secundado da em-

emhriaguez, tornou mais desenvotto o seu ca

iacter domrdeiro nos ultimos tempos, arrastou

do-o por derrrrrnnjo de contas com os ltttltltltll'

res e fornecedores do mencionado atterro, a tra-

varcm-se desordens. quo originou a sua fuga.

('2." Vt'z dos empregos, sendo a 1 " rl'nzuihena)

abandonando o emprego onde vencia seis ou oito

tostões por tilt; isto por se haver enchido, ti-

rando partido do cargo do eouliaoça mui artei-

ramento. Com () [recta de laes gentilezas, ta

foi para Nazareth, segundo Consta, e toruounso

prºprietario ! l !

l'lnti'io comoé—que um infeliz—que. deu

entrada part 0 seu empiegn— nn Allei'ro—c

(|Ilt: .ªÓ ganhava Rittª t'tl rillu [(ir-lt'ies diarios-_

ponde trcitarnente faxer pcculro para ciniprai-

predios?

Sera pus—ircl ccouourisar de tal estip'udio

meio; para chegar a tais.-. tios“?

() sr. Jose da Itittiulia —-— entrou para arquid-

le logar pobre como .loli « e. se não o ganhou.

Como o pode ler ?

Quem ignorar as itl.çr'ic.—t que se. tiram do

que. aqui tica dito ª?-— Ninguen put“ certo, e. alc-

tnais sr. redaidi-i, eu di—petoo-nie de tracir

aqui —« o H't'ltlt — que aquolle ar. congrega com

arte ('.rirnrhtl

Apparecendo uma corrrspoudviiria no Cam-

peão das Provinciais——r.“urresponzlettr'la qui-dc-

sr-rilioii com rixas odres os acto.—i da rida do

10.10;th Iii/inha, que eu por infelicidade co-

ulieco a food.-, parque. me suas gentileza—'. o

tornam um aggravanto membro da sociedade.

e por ser nin ele-::ento de r_lemrrlern e corru-

pção. Vi-a caiu magna, não por elle, mas por

mim. por acc a Cl'iir'ltt—Wt cri-':radilora do seu vi-

ver, ou o leiriatiu lll! sua tida reprolia, e. porque

era um homem por quem eu ti?. preditos e io.-

ptit'tuttv'i arnigui, sempre. na hua l'e i'or Dil-'till).

ou intenção reservada, J ou da liirtinha. sem ti

uicnnr friiiitzirrierili.=, fez-ron de. nlftl motu proprio

auctoi' d'aquclla (70't'tt-vptitttlttttclu- lãrciererr me

logo uma carta iiit'.iiu.iiiie cornnjã t'r'll'rwi, tltlld

carta cheia de insulto-. e ameaças irirnrorczti las

ao seu bcnit'eilor, não tltledltlll de. manifestar--

me. as Sinistras intenções de se achar a ao e::-

inigo um srlio ermo! .l cuttrlttãftn deste dexei-i.

a eridente. Josi! da [titia/iu c eornunenlc ri'eszaa

ciladas, e. de mais a mai—' não teme a calma,

nem lhe far. trio.—'ui os trabalhos porque [NES—Ll?“ os

criririn—isos, trabalhos a que. esta nei'tiiiufrto'o.

Joao do [linfa/in. no furor de. seu pratnztn

despeito declara—nie. que desrenderia do bom

grado um conto de reis—para me apanhar no

loco ! U port.-indicate de vingança, cegou-o, (: de.

mais a mais a sua ira. fez-lho ri.—captar a quan-

tia de. um conto de reis pelos lnllins fôra!

A' honestidade da sua vida doer-ra talvez

a posse de dona ou tres contos de reis; o que

allesta aquella expressão odrcnta que lhe escapou.

porque para gastar tttlt Guttlt) de. reis por um

caprixo de mera iiirgança, a iiifailivel que o viu-

gativo pus,—'na o trtpulo do que dispondo. Anb-

ncgaçãu não e tão grande no José da Hirªno/m,

que tendo um Conto de rei.—: -—-se deixasse des-

cil/ço e o gastas.—'e para, satisfazer o seu apetite.

deptuvatlu, já (',—ta vislol

Ilrl't'erindo-xo a 'El) arrohas de figo, quoltie

pertenciam. o de que me (ªtt-':lll't'gtltll promover

a venda em iii-erro, quer rirretjai-rne falta de

lealdade. tiu. que apena—: o tucu Útil'l'llíltll"litfl't'

to d'aqricila cidade.. me participou aet'fifctnaeão

de venda. entreguei arliautzi.t.'i:neuto () preu-. da

venda a Jou; il.: fitiílt/tt't aqui em Lisboa, vindo

ao mais tarde a reccbcl—o do meu correspon—

dente.

Acerca de rimas tilt moedas que. a (imou'n

do Jor-cl «ln [irrito/ir: linha sem elle saltar, e que

pretendia a urtcttltas delle mandar para AVt'lt'tl

por um amigo, a tiro de na empregar-na compra

de umas terras, der-iam aqui. que. u José do [ii—

ts'ri/rn lendo conhecimento disto tudo veio ter

comigo, pedindo-me para escrever para aquella

cidade, para evilarquu o citado dinheiro frase

empregado till compra das lt'flªi, mas sim se in-

tiegaxw no meu correspondente, o que. realizado,

nic fur. pur tiijsr'tltllill"./t).'i'(fl ([u Rititi/zu. zt dar-lite.

ii'esita cidade ii.-i 37.8 moedas, vindo-rue mais tar—

de rl'Avcirn, uma letra do tltt'llcllitttltltt meti cor-

te:-pondente, para ser della—e (Etttltitlrllttltl.

Não faço mais corumentaríos. e acubarci por

dizer. que são Chim-' os unicos ucgocws que lnttltti

lido com cute tan objecto. so'é que não não ta-

vores, sobre favores, e empate do meu dinheiro

so por (lbâtttttllttt', quem o não merecia, e que

infelizmente só tarde e mudo tardo o conheci.

Ite. v. etc.

Lui; Simões Chora.

 

Algarve 30 de março de limit.—Sr. reda-

et.iiª,——Coru bastante repugnaneia lanço till—littld

peuna, para t'rilrninarcensura.-; Contra nina ela—%

que [nit-s deviamos respeitar. se pvr ventura sra

de.-'no ao rv'spt'll-t, mas as .rlllu de Costumes, o

procedimento irregular de. alguns individuos que.

a roiupi'ie, são em tão proud»! e:.cal'a. e tão eri-

-andalo.—n=s os reu—' acto.—', que envergonham a

sucmrladc, que não ha tttttlªªrliu senão fil?"l—:r>'

patente.—i por «:.—la tin como incio de correcção

e emenda para esses individuos: corruptos e de-

vassos, o oxalá que a censura lhe.— faça :ippare-

cer o pudor uau t'ieer.

Vou faltar d'um i-ccleaiastien—d'um minis-

tro da igreja. que, nao nim—tarde. ser dortera-

do t'll'l rapello, comnietln no exercicio dan nua.—:

rtttlt't_'õl!S parucliiaes rlcr—“pi'npositui—t de. tal quilate

que '.i moral publica tupi-lll“. e. as leio rlar'g-e-

ja r'rttttlt'ntllftui. lª.“ do ri,/.rario da freguezui de

Sangallioa, que passo : oeertpai-eze sem meio

do ser iló'zitttt'lllltic). tiro pavtor de lol natureza

não convida que continue a guarda.- um ichi-

utro todo Cilt'tállltt, llltUrlil-ítt, gr.-sar obediente. o

que tem dado prova.»; de muito litlr'i'ittt'Ilit ur ino-

rigzeraci'io, » os factos quo .sn auguem austin ::

demonstrarii.

Achava-se. o sineira tocando os sino-i de,

cereja, e de. repente xcule. um tiro tllrpítrtlªitt

contra a torre, de que. iam reariltando graves

consequencia—', se & lllcll'ãlllª entra toda pelo

campanariu. Iiirlauandu—se quem seria o haiharo_

sonho.—ae que tora o viu:-rio. a pre-texto de que

os sinos o cncoiiimoduraiu l'areco incrivel que

commcttesse um tal sacrrlegiof I'uis commer-

lCtl'O. — '

Manda redor a entrada as pewoas que de-

lv-jam cumprir o siri,-radi» dever de. bons lini—'.

e calliolicoa, Visitando o Santissima Sacramento

fecliaiido-liies as porta.-i da igreja!

Se. acaso e necessario, na oecaziíin daocnn

li.—urine, ministrar os succorrns c::piriiuacs a ol-

,L'tlttl enfermo, não só não vao, ttlttn proliihc

cxpicu—aiuenle o seu coadjuetoi-, pam que .ii:':n

.»:aia do contaminando, (livrando que ainda ttlt'ª-

inn que u enfermo se acho. em perigo rl:l vi-l.i

ello vigor-ti. ou respoiimliiliua, se runrrei'waisa-

crauieulosl lã' e requinte da pier-i'ernitriilo, e

llltlutli'll-*llt-—tlª irzliii'uacidade nunca tlt'llt. e da

falta d'um driver que lhe irripoe a canja. que

se acha obrigado a illitttd'lt ; toda e qualquer

hora, quando algum r'i—o accident-ito riu per-

niiita. porq-_o: mirim tem um coulinctor. ou na

[Íillri il'eslo qoaiquei' crzçiirsuuiico qto fuça na

sua.—i vezes

Vire. t'scllltiltllviitttlit'tilH com duas mulheres,

que. o dominam pr-ifetlarnutde. chegando a ou-

zarlra, e falta de. alocação, de trem a cereja in.-

pnr ordens no.-i padres, que esta“ confessando,

para que neguem ;: coinmnnhão a certaa ric—soas

que são llltltllgils' de seu amo, ou :;e, acham iu-

rliepustac enm elle. como aconteceu com a l';-

milia de Martinho Alho.

It'oi empurrado nsmfttl-liltt na eslt'ailadcllle-

preferes a :'tvcirn, na ecra—ião que se dirigia a

fio de. março tlt'Stt! anno, comendo t'ltºtlt'ltj".

ecaiuuassada, r'n nun/ou quantrtutc. tendo em

roda de. sr alguns homens. que. cumprindo com

os preceitos religioso.—*, ('Sltt'ctilltttcttltl em tempo

quero.—mal, o—l'ivarn comendo S-tt'illltlt'd. ttt'ªfltit—

dos da (iv.—":'ttlpil que dava o vrgarie. de que. se

cniiiia carne tie—te. lciupo, i-ra porque t'tsllt'fd

di entr-l Que hua iiçfru de moralida Ie '. Que. bom

(“Xr'r'tllur das lei.-; do clriisiiauisruoí Quo requal-

ln pode llll'tllll' tl'alulcia ttui t'igti'lu cont Svizze-

Iliantes |rl'trr1rªtltfttltt5_ com qualidades tão impro'

prius de quem pile uma t'al'llil? .

() sr. vigor-ro irci'al desta dioccze que droi-

da, inandiiido pr.-vitrinente syudirnr S'lltt'u os l'a-

clos que se apontam. DJ syndicantia Subi-ra

.

que sao verdaleirrs, e pode ate i't-lll(,ll mais

alguns que. agora muiito.

Desculpe sr. redactor. se Sl'tl demasia-lo ans-

tr-ro no que acabo de Mimi, e mesmo Se me

de;—*vio um p tl-"tt «luz—' reruminundações que. v.

tem fr ito unseo acreditado j'lltlill, relativamen-

lt' i'll—i corre.—ipandencia—z desta ordern, tlldei :.s l'u-

zr'w—i não tão fole»; —— e tão (H;.Ltlfdtlzl a paciencia

do.-i habitantes da f'rpiiezia de Sangalhoi. de

quero me (“Ult.iilllll til'tii'ltt'ailnt'. que não hesitou

em apt'co'etilal-tt—i a luz do dia.

Um alii-islão vet/:o.

M

garantiriam?“

[Voir uma caiªm flo nro/'a) piru—i, o .rr. ;1.

[II. de ( 'rrstr'J/w, IR!/1,167!!!” riu,—uu ['o/fluir»;

(:'(! [frito/rifa) r/r; ill'l'lljt'r'lr'íl'd :

u.. . . . . Sala! que ti'ainhullxão que os.

periodicos me deram, atiraiirlogcomign vim

para o fundo da sepultura! nem v'. t'az ideia

do colado em que me pri/.crnni ! Fiquei to-

do coberto de pó, e Cativo mais de tres quai--

tos de hora a esmvar-rucl

lºu/mir ('a'—olé aqui vamos iBClll -—— E!

im pH,/ecra!!! rcmr/rrrÍi'.”Gra into d que. eu

nunca me persuadi de que viesse a aconte-

cer-rue senão depois do morto a valer. Ve-

dª ir. ate' onde vae a força do jornalisurol

O caso é que tive urnas côlican, que

nem v. faz ideia. Se lia consta em que eu

ainda hoje acredito, e nos joruacs, que me

não consta haverem mentido uma só vez.

Ulil senhores! disse eu com os meus lm-

tõcs; pois logo se havia dar comigo a |.“

excepção!!! Não pride ser. Uma vez que.

o Povo, () _zlgrzpilo, [two/Hyde r/c Serem/”'o,

e quasi todos as liilliaa de Lisboa me dito

por morto, é que. realmente morri. Pois

todos se haviam de eirgzruarl. . Nada, eu e

que me engano. ,

It) para melhor me certilicar, puz-mea

pulpar & mini proprio, e até me tornei n

pulso !.. .. Olr ! que horror, meu caro ami-

go! "tzfl'itl pulsasões por minuto ! ll Tive a-

curiosidade de as contar! *arccia

motiva do caminho do ferro!

Pois assim mesmo, ainda não acreditei

e para de todo uie rlcsenganar, fui-me vêr

ao espelho, e lá me achei. . .. iâ' verdade

que tão rlevligurarlol. . . . trio uma!/us al;

:'l/ol. . . mas não havia duvida, era eu; e

uma vez que o espelho mostrava a minha

cara vira, era a melhor- prova de que não

tinha morrido! Que peucdoqrie me caldo

de cima do coração.

() caso (É que a musa agora tornou-se.

mais. seria. Não bastava andarmos já expos-

tos a morrer de gnstrilcs, lll'ÍWlÍ/l'd', ascilcs,

hematita, rir!/'Um, “pirulitos, Hip/rm'ilcs,

tambem agora havemos de morrer de jor-

mlli'lrs ! ! .'

0 “ano é celebre ———não acho ?—e' como

ha ociosoa e. desalmados que brincam e se

diverterri com as musas mais sóriaseso—

lcmucs deste mundo, e mandam tries noti-

ciar; ris redacções, enganando-os, e fazendo

com que ellas inuocculemenle enganerii tam-

bem () publico!

Aqui havera tros .“.(“ztttutllls (foi pelo eu-

trutlo) l'or'um chamados ri pi'ovf'a tres facul-

tativos para uma jt'iuta ao St“. conde de Stirl-

ta Maria. e elle sã como um pero. Fizeram

depois a mesmo graça no cavallreiriamoe

lan. justamente acreditado negociante () sr.

Carlos Krvs, pondo no maior sobre-salto sua

cxtremosa caposa, que se percuarliu haver

dado alguma cousa a neu marido no escri—

ptnrio. Mataram depois () sympathico () pa-

laciano sr. capitão de mar e guerra Centu-

ri i, e (“iii quanto c:;tnvarri com as mãos na

massa, "citaram-rue tambem o mini! itliilaiu,

n:“ro se divertem corri muito gostolj. Por

pouco que a graça continue não faltará

queu) ílttl chegue a (llSll'llMlll' bilhetes; de

enterro, (: a fim de prercuir lagrimas, Leur

!K'Til ir-sc adoptando ri system:! de os mari-_

(lar rccuirher—idos por“ tabcllião.

Agora me leiiilu'o que no já fallccido

conde de lªn—"dns lizcraiu ainda mais do que

aquillci tudo; mandaram—ihr: por á porta o

coche de lagoia antes delle IltOt'ITl'.

Adeus, meu caro amigo viva v. viva

eu, e viram todos, — ate' os que, nos nia-

tom. e. que tambem um dia hari—rlc morrer

pois lá esta o i'il'íro que diz —— (_)ucm ”zanga

[((/”licor mor/“('.

A/amm/rc diogo—io aperta a mão a .lu/r'n

(Var/n', a quem riesgo a (“uiittiiuuçãu (lc tio——

"(O-i louros, que o não iiiipcdirao de dormir

t't'vlltt) os de Illiciarlcs. inipcrlêi'arii a 'l'lieiriis-

tnclcsi Sou, etc. »

Wmmenumaz;MWM”

 

a incu-

 

iuiiisrr aos anos.

Cmt para nr. “29.

Dir/rio rnritrm —— um (lCt't'i'lU permiltin'lo a il—

vrc iutfii-tur'ção de tri,;u l:.ªill'ílttrzt'ttt) ate Jil) de ;o—

nho.

(ip.-uniu faltando da rituacãn actual do pai?. ('

rlo contrario :idaudrnc-t i'ul:c outros musician-_

ques dil.

Grandia“ tem tido ov esforços pura r'atcrhiwar

os membros da' camara. Não ha. segundo se dir.,

qualidade de morno.—"sa que se nao faço para captar

votos para a eniistiiiiuzarão dr.—te, escandalo mono-.

tltl'ltllll. llnl'cruos de iinliltcar nv immun— dos eli-itiro

do povo que se plc.—"tarem a sant'cioiiur este dr.—"pci-

rlicio. _

E' pus—lit'l que. ain-la lraj'i uii quem m' illudrr.
e se. presto il.?!t'illllp-l'illi'll' n porr-run u'estrr vota—

r'ãn. Entretanto a iltusã :. dep'ii— dar analyses Lulis-

t.iiiriai-s que de. tem pt'ttllllilr'lrili) na rniiiniu, nim

e desenlpzvr-L () Ilirttlittllt) tem sido aprcriado a
indis ;h' luar.-r. A illuslrnçãu c inrlcpr'ndcncra dos

deputados deve ser superior as exigencias d'um

ttttltlil'lllu sem rlenirntua (lr! guri-ruir. sem unidade

politica, M'llt condiçao nlgumi de t'õl'tlllll fade.

E' pila.—illcl e mesmo proravel que a (Illt't't'nçi-lf);

(lo—' que deveu.- faioics :ttiiátrliltti's mini—tros. ou

por ventura tu“ esperem de. os. M “" se apie—entr: :r

r'tittlroftltt' () hum eeu—o, c a vontade do pai?, n'eiuii

questão de ta,-ita tt|.i,,;:illu.lt.'-. que e mal que hrjr: se

li'Aur, muito tl.tii i' .si-ra :: nit-diabo amanhã.

Nªrdo trama-«eve do .lni no! do t'uminercio do

Rio de.luociro ii seguinte (”.lllíl, em que se ri“: a pe—

uoiia que allitl“ os povoa do Bahia.

«X llliht'l'liltl a fonte e—lãu llagvllau lo lado, A fal-

ta dito.—l 'riIi-olata tltt'i genero—r ttliiiicuttr—tow', ita alloi

!il'l'l'tlS [“Ir Íllll' hl" Vl'llill'lll ()ª ltlllll'Uh (illl'. itllllilÍCCl'l“

e a falta de dinheiro tem de.—poieadu ela titia (:



tambm: :: (| .» :. *::(_.*::(*:=. 0« homens ar: lan: pelas :::

:::: pedluilo p::*.*: (:(-iru: :::lnuttnlo: (*u: t:::hdlius «e-

jatu de que ::::tumza loira: ::: Inpi-utenti: do sul.:—

Ilus. :: :* ::tttctd t::- «e t:::tcttnt'utc tªntu ::.—'::«t: nto; :::.:s

::::o :t:'l::::n :;: n: os t|t|«'|t-'lí|::t'1l.'.|'. lí' [.:l :: t|':':u-

[idade da ::::tll::::(***;:e(:i:n;a« .: p::dneu: e.«:::::|.:, (pm

cum (lo.

' ()::t-u: ::.iu t::n ;:ali do mui-C;

leuu (: S: |)".

"« d::nnuntrs |)1|l||ll'í|l|lllt! p:':*:_*::«:, os serviços

:|::::::;:::::;:::.—, :::“m t:'::du agua para :: litt'ngt'ttt, :::—':

sendo nl::t:::t::::a:lo.«*.

Naa [::: queu: queira fazer otras, neu: roncar

Tudo tem ::ido :|:*sp:':*7.—::|::.

lista grande ulla (*.—.::i :lrsrrta

Asi rasas (estão-se alugando por mais (|:: 00 p.

:*. uma:»: um: (l'autrs.

Aa (*::llrrtorias nan tra: :lmli-irn.

A r:*p.:rt ça: (l:.:iuaatma :::: :((—.: in:-“.::: (;:to ...::»

(: paga do:: 5: th o::lr :::|-109.

(..;tlti' ::udu :::| :|::: in_"n tittl': :“ :;t_t :tru (“:'tt'f'ts (lv

f:::',iul::l .«:: t:t*..« .«o :ntnlrtntt: :* a ISÍiitll :: p::iln

(:u 74,000 (: al:;uruo, as outras todas :ultafaiu pn:

:::ii: I::ier :|i::|:c:ro.

(Zu: :r-ôtu que aqui .«*_(*:::;:r:.* .=:- :'(-::lru :: :'300

:s (:.—|:: por 15000, ou: pão (|:: 20 :::. al:: cinta

200 (.«. *

P::wura se saude: _a-piillu, que s:: t:'::: p:ra (*::u:

pra: ::>::::ti::::*::t::s. e não se :::* ln: uu: ::: :: com;:::-.

Escrtiitw, lllll'ÍOª . casas. :::::.: tiu: ruim. (|: ue:

goriautrs nada vrudvu: (* ::.nlu recebem. '

Ha uma iii.«t:-7.a (_;ur :*ausa ltolrur.

A família do sr *::pitàu .lu (* llntltrllio :l:* A::-

:lr:::le (: :: 'do .«:i' :::.:qu l:*.:u:*:Ãe:: Antonio de Athaylr

rolha:::—«e agora: para :: ('.:p til; :: p' t:::eita ou (num:

(hmmm-ro, pais tem (|::.:::. ::ta e tantos estamos, (* ;:i

na:: pod:- (*ou: :: s::l,:ªltlu :Icllcs.

l“:-les inatos: ;:i ;«u derrubam zaiu.'::jvirus par.-:

da ::::7. «o al:::::*::t.,::cu: p::p.::.':u|o uma Cºttittlu

tigrhte.

it::rria se a' (': que (: povo desesperada recorra

aos:uitítnos EhlrlllHUS e at::1:16 as (:::.«as para prom:-

rar final:: ou qualquer ou::u :::: io de :|:::::-::::::;::::.

(ls sold:,:d:.:: Colltttlua. p::ssau: (ui: '.:"t(:|u||:t:::lc.

pedindo :: um e :: o::ttu punhado: de (amida pm.—

(: Santo :|:: um uma :::”:o linzs (Img-: para ;:::—s::::::::

mal uma :::*.:::::o::

() .«:: F.:I::**i:io tem sido (: pueda [)«l|||'("/.tl. mas

não peut-::: (o::tinuar. '

(::-:: mr.: :::-: 30.

Diario emitem—uu: decreto c::n:*::*d::.d-: p"::—

sãode1801000 :éis :i iiuva d. Jo.-é Pedro _:la l":-o:

Seca. que foi:: vi(*tiu*:: :|: (-p:(le:u .: cu: o'J; — ::::-

nuucio :h- pa ;;;au c::tu (|:: :::(7. :|:: ::::zngo :: s<**,.:ll:nl..*5

classe.—:: sealetaria :|:: ::::uo dita (lt-just: ça, :|. ta la

maiiulia d:ta dos estrauªriros, n::uutviin :|:: |::-

z:*n:l:: (M:: da goelra. inclu'firc :"*':*p.::t:;ao desu: te

da ::xcmito. dito (|: :«* obras publica.—: conselho d' («s-

t::lv, t::l:::i:::| de com:»- c p:u:*:n_a:|o::: nomi da

lazrtitla, .«upt'etuo triliuual (|:: ;(:«tiça :: proemad:

ria gertil (la :**oiôa ruas:-lho ultra::.niuv: cardeal

pal:i;:::*|:.: :: Vl"tlll0 gerral, areeliispos e bispos. es

tado. llllllºf gcneml, ullici(cs gr.:irrues :*llcr tivos, of

liciacs :::r:*«::neu:a(los iutcnntnuuii (] obra—' pai:!i

(a.—*. direcção dos trapilho-: gvodusico: cutugtnplii—

eos livdrograpliiros :: geotogicos.

(Jon: DA'IA :::-: (:|.

Diario contra: —u::: decreto ao:-tarisandn (: (:o-

verno :: pior:: gar ::te 3! :|:: outubro do «(:::-rute

anao (: praso est.:btlecido pira (: :::ro (: troca das

moedas mandadas lt'lil'nl' da cílculaçao.

WW

SECÇÃÓ lll] NOTICIAS.

ixprtlienie. —Pe(li:nos: aos srs. a::siguan-

tos (;(:e se acham em dívida, o favor de

mandarem satisfazer a importancia de seus

debitos até o dia 10 decorrente.

E competente e está plenamente. aneto-

risado para fazer toda :: gerencia adminis-

[ralis-a do jornal o sr. Miguel Maria Godi-

nho da Silveira Soares d' Albergaria, que,

pela sua muita probidade nos merece a mais

illimitada confiança.

Trabalhos municipaes. — 0 digno dire-

(*t(:r das obras pulilias (leste (listrirtu (*on—

(*luiu já () projet to da malhada dos Santos

Martyres, e da estrada que lhe ti:-a perten-

cendo.* esta percorre espaço de :::. l. (88

—— (lume meio ltilometro aproxinmdauientr.

A camara efl'eetuou ia o ::;uslo (|:: mari-

nha, que necessitava para aniplíamçntoda

malhada e deposito das |i_u:pczas da cidade,

e occupa actualmente mais: de com pessoas

no arranjo e viritamento do seixo preciso

para (: empetliamento.

.ra: ;:::.«:5.'t (*::nm .«ó

[HS

  

 

 

As forçeas do municipio nao se moden:

pela grandeza desta obra, que &' do(ertu

muito superior :: ellas : ella, poi-um,

ser:: sempre um doeumento existente dos

seus«bonsdesrjos.

A camara espera ter (*omluido este im—

portante :::(elhurauwnto no dia ll: (le ;ulho

proximo.

Senhor aos pantanal: .«: — Segundo (: :::...

(losannos ante:iores :: com :: «:olemuidudu do

costume sae hoje :: SS Sa: :*:meutu ou: pro-

(.::—:«ao, para ser (lado em com::iunhao aos pre—

zos (|:: (*.:(leia e mais doentes entre::(lua' da

cidade.

lªi'lz'h -—— Eatzi extiueta por este anno Na

segunda- feira retiraram todos o« sn:. nervo-

(ziautes, ta'nlo de for:: como da cidade.

Constanoa, que, tomo predismmus, fo-

am satisfeitos:;:ara suas razaº.-, por i«:.«:o que

fizeram Iran:aeçoes vanta_;ozas.

' Temp:). —— Mudou repentinamente, sur-

(*(*.(leu(|u aos dinº. enxutus (::::no:'o*:o«t, ou-

tros choram: e algum tanto (lestemperadus.

llunteu: choveu com profuzfm.

||(“t'llll'ilt"t0. —— A noticia pulli::::la if(:

::::mrro unteretlente (.| e:.tCJurual, (*::m :: (';:i-

graphe Razi/:'(:nção, I'oi (*srripta pelo sr. Mi—

iã'utªl Maria Godinho da Silveira Soares: (l'Al-

bergariu, :: (;nem tem estado alti a:;ui (.*nrar-

rwrado :: trabalho (|:: revisao e administtaçâu

(|cata folha

Deidara-se into, por:;ue estando ella em

manifesto desacordo ideias emittnlas

anteriormente ::'(3::t::.«: columnas (.* com as

que ptofessa ainda hoje (: (or po (|.: rod::(*(_.*:.:o.

solne (: merito (.*. (*a;::::* idade do iutlixidnu ::

quem se refere, esta :'(-;(:ita :: :'t:«;::)t:«::l)i|i-

dado, que pelo htcto (|*.: [|||lllit'i|(_'i|:) llnh rc-

.«::lta.

tis::andc (|'.ª.t|:::::,-*,**::i::. -— :) vapor ais—in:

:|:-::::minmlo .é :: (;(:e me suhatituir na (*::r-

reira entre (: l'nrlo' :: |i«.l:(::: :: Lizzi/(mir: em

quanto (*.«te (E :(*;::::::(|(: (|:: matiz: :;nc .«:ollrr*::

::.: ban.: do l'(::*.to

(fi)!“

S;:glura, -— l'ur (::*:h'n: emanada da (*::pi-

tal for::u: ptr-|:)". (*:u lda-:*(ludn tri,-« indivi-

(l::o«:, que .«:.- :::*l:;:t*::n: prum no Porto por

::::(«t que se roeuuha—

(|:: (Time, que lhe

tÍu: (Ice»:vs foi ::.;pvll*; (*_::;':: ;iri-

lnoiiru (le :no:-(|:: fal-:::,

(*::n calar:-::: it::zl:('t'|tlt.'.*i

it::ptttm'aui,

':ttltttttt' itttlu «: |W lllh'sl) |:
 ':ttltt: ti::l'

 

ilus.: (lil:lãil||€lfi.—— O' ".:-.=. (.::.::::i:_* ::=: altª:):

das ::ll'ertw: de caridade, (;(:o; :(:r :ilma (|.*:

seu par tem feito :: (|itl'eru::t:.«.«*. estahnleri—

m::ntos' (|(* piriladn :|:-ram t:::nlwzn lilll:'l'|||

(*_*. .s p::r.:o.«:*,:uina:*indo.“: m: |||!lt): de::*::::p.::: -

dos do p::(jo (|*.: Mahpmzu.

Sim :::-toº. dignos (|:: todo (: inumr.

Gamª:r: (|turma...: — :) :::»uluulu .:.:

:;urrolla intr'nlaila ;:(*l1: :::|:::i::i«tr::tlor (lo

court-lho ,(l(* B.:rrelhr: (*ontra (: (*(lietnr ros-

||()ª.|.*:;||':.'l do I'd/':.ªr/lrua'u, foi (lem:iorarcl ::

(*.«to ultimo. Senttmol-u_ porque são acmptc

:lt ;:lot'nvt'lh (*.—:|:)!“ tl:7«lnf'/__'u,«'

|*n: (.::iinlra t::mliem (|:-uu pronuuria-

do () pies:(|:*::t_e da (*::::::::'a :uuni:ip.:l (| *.:—

(;uella cidade, o .«.r. (lr. ll z:_;m::n:|::, em :e-

.«::lta:|(: d.: (;um'olla l'C:;|lCll:lLt (:ont'a (*llv

pt-lo :edavtnr (|:: 7'7'i:'7:77::,: por abo-:o eleito—

:::|, na:: ultimas elci::*oas muui(.ipaes. () (;ue-

rollado (hu lime:

iitlíiiclpht tlt'. Íl'ililllu'íl — Ronde::: no :::: .*7.

(|:: ::::::*:_*o ultimo :: (;uuntia (|:: |:530l 000

rei:

Palin-::Hirtlit). «Morreu no Porto o sr.

Manuel .|lar tinª. Pontes, (::::“nnmrriantcalum.

t:::lo (l:::;m-:l|: praa; ,'p:(:p:i(*:..:i:: (la l:.::.u

Jour/.:. fj'llllt'fllli/u, (.* um do:; (llrcetutes da

companhia do seguro liquidado.

Ecce Pap::'_:::*. —- :::«uc in:—(m:, :;ue ::.: : :

::uuos .«e pulif'mora no Portto mal:-.: de :|::-

clarar :;ne suspendem: por alwuu: tempo a

sua ;:iihli(*a(__**.:n. Sentimm (*«tu lalta (*. :lczeja—

(uns que .«:o removam ::*: (ld'livoll:::l(.**, que

por ventura s::o (:riº'v u: (| (*«la .«:eir_:ivel falta.

liillilliíltlfi.—-—Ínrad:rau: nos ultimos (lins

do mer. ultimo :: (*a-::: do padre Manoel de

Pina, rczitlnuto no lugar de S. João :|::

Fructa, no concelho de Mangualde. lã.-:!:»:

monstros: trudo arromhado *.: porta, ceva—

ram a sua ferem leonina n:: :::-lho padre,

(;(:e, segundo (liz :: [:*/*:]: Ti:/17:11. foi por

elles ferido em:: |"? c.«toe::da*:, (|:: cujo fori—

mento s:(*(*:::::l:i:*u| .

Piatto. —— () plnxo para :: l. “ extra::ao do

'2. º trimestre (|.: lot-*rita e () .«::Wuiute: (*::pilal

-3353003 rs, iorumdo de (35500 hillu*tes :: 53

cada no:. (): premios serao: | (|:,- 8:0003000

——l de 2:0003000—l (|:: 1:0008000 —-— l

de (3008000 ———1 de ”(005000 —- I de 300.9?

— ": de 2003000 — 26 (|C |il03i|00 ——

21000 de (38100 —— I ao ::. " :;ue (::* (*.*: tra ir

(_|epuis de tirados os mais ;::*:*:::i_(:.«: “103000

.A venda turf: |o":tt' no dia,..(|:: corren-

: :: extraeç:” nu dial|B (lo me::mo.

SECÇÃi) |ÉSTlll|llElllL

INGLATERRA. —— _Oparl:(mento ilude/. (::*::;:o::-

se eu: 'ik'r'ªfl: (le 23 :la (;n: .:ta: :|:: "expunha

como illtpcllu (lc Mui-::::tus. .ª-i: |)(“tll'lt' ini—:ro-

_g-Ju :: ;;:wvnn: .«:(il::',(* se :) ,,;al:i:::*|e(l* |ladrid

havia garantido :: ;):on::.*:.**.*:: do não (::rnpar

Tanger. em (:|::=—: in::*nedia:"nos se achava :: (* Vfr-

(tito. Lo::l lin—piel leopondou qur :::;urllrhmuer-

no |:.nia :*:e:pnn(li:lo em termos (*::n: ilii:l(_::*(-.«:

ás Ul)$t.'|' rações da Inªlater:*,*a e que tinham _;5 .«:i-

do pulil irado:: os do:.(nunot-:.:: :**(.«:p:*( tivos.

(.:::no (lisarmos lord Russel :o(uzuu (om-

munirar á (*amir:: o conteudo da :eapostn dada

:: llmuwnrll sobre :: ano(«x.wan da ªialmy,a ('(:u-

sideiun |<: tal tu::::i|o«:t.::(_z::: |)t1.“_;tl:l|'.'|1tl an.—: in-

trreasvs publiros. () ."'_|I:):/:(.n«** Pus! ::::(pan l(:- «*:*

(lc:t(* ::::sumptu (|i7., (;uo :: resposta de lluascl ao

ministro lraurez se limitou :: :no::tiar- llie que

:: I::w' aterra ten:lo (le seguir uma ;)ulitira em

harmonia com a do parlamento, não podia ::-

:*(nupanha: (: i:up:-:a:l:::* (los |:'*.:(.:<.(*7(*s no:: seus

;)I't)_;('(lll5 (|::::nrxat'nn; .«:rndo (;uu :: [::*rl ttlt"t'li|

nao a: loplnrá system:: ::!"un: :: que submetia :)

.«:vu 1::'o(*(*:li::::«n|::.

(.outinuuu emsessão de “27 o parlamento (*o

gove:n:: ingleza :na:tif(*sta:*--.«.*e contra :: annrxaçau

(la Saboia Solnr (*.«le :::.«umpto houve uma iu:

port::ntr(li«( usam: na :_amara. chegando II:): men

:.: proler':r um dimu:.«:o i::;::rio:o(«ont:*a:: I:::n ça.

l.(::* (| ||: ::::«n'l tomando :: (lulcza (lognvv:no rumo-

:;::: por expor (: estado da questão :|:«(ll.:t'ítilt|:lCâll

pleno p::n'lunrntu, que :: anorxacao ;:r::__;_(.(t:(:la

(xrita :: (|:-.«::(mliuuga, nao só da lr::**|::t:*( mas:

ate dalEurope: contra (: imprua l(::' N::;:i:l:-:::-,

lrz ::*: (*o: «(*,qui la ((::tt.) :: i:::l:=;:(*:::l(*n:*ia :|::

.iuirna ::*npottaia um interview :*u:::;:(*_::. ||::«:«::*l

continuando l(-7. sentir :( ramal:: :: (::igem der:-

ta «**:aitdc (l:.**.«::(:n|ian:_.*:: —- (: prurmlir(lento do

imperador para com (: Plt'nltlnlC', :|:-; :::i.«:

:::a::ii:-.«.t::::ttambem :: duvida de (|::(«* di..;:::.«:i

(_:a:: (*nvtgira (|:: p:*::|a:ncnto (:lmt:isso ao (|. *.«:i«

::::i: ) do «*::liinrte da» "'l::ll:(*:ia«:; ::: (**:(.«:(_rolando,

([no :::-ndo :: França uma nova:: |:clli(*u:.-_a, :: an

::rxaçao sciia ;la*:: esta potent-i;: um impulso

lorte para :*_n:p:(e|:(.*n(lcr nova:: a;:;*-;:(;,*::_*oez: do

ter rito:io :*uj.) :'(-s:ltaclo_ se Sc (l:.-:*, a Inglaterra

terá de faz:-:* (*ausa (*ommuu: rom as outrax

potencias; sendo (;(:e p_ara prover a («anos (*:en-

[utilidades :*ra :::-(«*as'mia uma ;n:**pai.':(*.ao an-

tr: i;):zirli. L.«tc :limurso (|:* lord Russel lui (:::-

vi l_u :*utie applausus pelos (na: lou-.:*, :la oppo

siçao, que se (l(**am por satisleitos.

ram,.':t .- () .«:: na: lo |::il1ce7, par-*::e (;ue ::*.-

"cita a:: I'cpr_(*.«3(.*n|::(*::(*.«* lnvoiarciw :::: pa;:a.

Sol)“: :: (tr:::'.'t::(*a:: (la'-: |::rças |'**:a:::(7.a.=: da

Lombardia nada ainda se. «'itltitt um l'aiir (lt-f:-

::itiv.*:u:(*ntc ; :*:ia «: porco: que (-:«:t:: (le,.ihvi:::—

(_*íu: :*:a por (_*.mqnantoadiada em |':u|hl.'t;ti(".l-

('in tlílh' noticias (;tw(***::l:i::m, tlt* que (:s t:'::;ms

::::pulitanas se dirigiam aus esta |. ::: ;:::,ltili ins

A questao (la S:l:::_va é (: ass::mpto que

hoje prendo :: attrncao da lºariuçzi. A :::: .

(::.-xiv:::) na:: tardatá:: vc:-*ilhar-sr. |:: tropa:

f*anrczas segundo um dos;):trlm de Nim prt-

p_aravan_-: «:o a entrar (*|l':*.:liv*am:-nt." n::s punin-

(ia-:., (u_|:* ano:-xacao O imperador :*(**( lama ::

todo (: t:'*::n«:e*pa:a f:*ntili:*a(*:':: :l(« suaª: !l'onlci

ras, :: pretrxto (|::pla:..*a:' as (l(*.«:o:':l:..*ns (;ue agi.

tavam (*:.Ias' ;:ovnaciws.

 

 

 

 

Alon: :| i«t:: :::.- ;;:a::(hs p::lcn(.*,i::s par:—((*

na:: Sª.: (:;l::t':* u: a::.—: :li-.-.i_—,*::iv::: (|:: ::*-"**:unn: frau-

(“.O/.. Uma t':|t':(*«:*,)::n l(-:i iz: (|.* l'.:ii7. (|:: já (:o-

::hrtiuu-ntn :|:: imposta :l::: ::*-(.*: grande:—. poten-

:iassalnv (: i:::|i::: l: : ::«m:.::pt._o (: (li7 (;:::-.: l'un

.«:ia (: :: l':'u.«:«i:: :(: (|.:*.*l::;:::: iu lllt“t't'tl.t'h', (*

(IUC (| A"|||.l (|Ulill'oll'.“ (I'Jl' “;l) lll):|&|l|(('

"(IU il;)l()|'ill' () 1"5||ÃIL'l"l' (ºii) || (1- |:" hill! -'I| 'I)|i|'fil5'

(“all .In:1'*X:lt'* (: ('lllnt) ll !:llltlpd lllllllll (IN.)

t:::ltl::'( :::.: :) fartto :l::::t:*::.«:, (: gtv-“(inn :::|.-

|: iaco na: ,: .«:v i::t:'.**(:u::*tt::ia (*o: tal nr ;;1:: ii. |::-

«'e puis (;:t:*. a. (lili: (:|lades ao .«.e dar: ;: ::* ;:.::'|**

da Suissa.
,

A |::«tria na sua irapnata :': lªr.-:no:: solirr

:: questao de .*ialiuya la::::*::|::.(;::(: as : sriu

lrinjam (|.*: t:':ti'huliis', (;:IL' gwnnliatn #m“:"ltllt

(*nl'npt'a. :::::::if:*.«tando :: —.( :: ;::*_:.*:: pelo:-:ngm-:::

(|:-(intento (|:: ! rança. .| Pru: ía :'(: «crimin- p::—

ra ol):ar :l(* :'::::::l*:n:(*:.: (*::n: :: ln"! ::t.(*: :*.a e ::

"espanha na:: |i:;::n(|::
._.—__,ª_

“"s

,
importam!"iz: :: (;:i(*«l::(:

 

|

;::*(:;::*:.«.|::. limita .«:c :: :*: no:-ur :: .«.ru protest : :*.*.:.:

:'(:l'ct'cu: ia ao :lnrnnlo (lt' i'urnm.

myn- — :|: ::::ti:*i::: :l:- it:—n:: com (lat.: :|::

33 din: por:::rnor-«a .'«(:|)|'t' a'— :|:. = ::*:lrns aii (:(:-

:'(:rrida: no dia lt), de que. ;:i f:l'.a:n::«:. t): («.«—

t*.::|.:.*:t::.*: :*antui'an: ::: .«::tu iªna-j.: :::u Yin/law:

::::l:*u:ni«:a.:-|-: :: an...—a;.çaz: :* :: :*.nnivv:*.«.::iv: n::

talirin (lr (:iH'il).llLll (* i'd (nat! (: ;::'i:::'*il':: in:

palm: llt'SUl'ílt'lH :).-Z:: ::::gnu-ntuu ::

mutio: :::: (Jur.-:::, fit'ttvln pr.-7a: ::::zita«.

;:.*l:: força :::i:il:::', :: t;t::*:it :: i::«uit::u

::ln'igatialtra :: iii/(*:* 117.4) das arma—. Varias png:-

soaa ele (*::::-:i(l(*:*açao :|(**.t:*:*r.: la.-«:.

'|*I:u todos (::: pontos (|:: centro foi l'ann'a—

vrl a:: Fit-:::(mtu (: :*(*,«.::'.ta:|n das eleições.

:'(-| da Sardenha dirigiu um Izianilinqr:

aos purus“, (|:: Italia (*:*:itral fit/.:*udo-llu's::entir

:: :t:.*(*(*;..-:i:la:|e (|:-. ;::*:.«(«:*(«:*.::*e::: . ;:l'n-

;)::::it::«*, que :i (*::*t:: :l:**-:.*u.«. «:::-:*iíirios, .«:r tem

s::«lo::_t.::|::, (* ;>:'(*v*.*::i:::l::—(:«: :: (“S ;:::.*:*o:' (W (::::l(*.

;:a«*«.....:: :o: animal:.ln—oia (ton.:ar :::: in:-lhoria do

lututo.

l'urini f-d num-wie: mini t:':: (|:: :'(-in)

lr.:::.«::*:(-v(-:::::.«. (*m :::-"ui |:: (: :li«::u:*_«.o p;o-

lcri'..: por l*":::i::i (mario (::: (;:tr ;:tln gwrr

nad-::* da Emília |'.*::am ap:c«;::i:a.li:: a |i:-t:::*.

.||::::(:t*l (:s: dor::merittis_;::.ti|it*:::i:;.:« :|:: sufragiu

unirrrmd do:—; povo»: dos (luru'lus. :: (las l'umn:

nina; bem (* nu.: :: (*:-«pu.ta :|:: :* *i :*. :: [lu-(::* :|::

:|:.*.*'*.|(t:: que. :*:n .«:(Wnida h:" :|)na:"

i'lliltl :: l:*:::::: :l(* :|c;:(:.i|.'::'

nas mitos do voam: :::alrt-sla-zh- (:.—: :lm'ltnit::: :..

|(*,«_,*.::*s:l::.«:::|l:*::*;io univval dos povos da Emi

lia.

:|:: muito

():-« :::|-.

litHU

:'Ítu .«:-:*

“HS SCU

(. º(iil: :t'.

Diana*:e vusw :::::;,*'-:t.::l(*, (;:tt' tinha ou

tido ('um amo:-:::) os ªpito—:d:- (ln: , ac.:llitr: com

|)('Il('|t|ltl1( iu :*.«itn garantia (|.* ic *::z:|:c::in:v::|o ::

de litlrlid ade. l)**;:oi.«: (|:: satisfação dos sem: vo-

tos |t*"i|.im(:.«i, :: ;uclh-s povos, ar., não“ leia::

(:: :tio :l:*..«:(*_;o mais (|.: ((no :: de Iwo: meteu-:* de

vossa :::::**:*.t.::lc («. (|: it:-lia, :ivalisando eu:

vi: tudos civic. (* militar-.(s cou: os demais povos

(la uma:: :no::zttuuia (.::::stittttitnnlt.

5. In. | :(: dignou se :'(-«*;(mil:-:*:

«A manifestação da vontade nai-ional, (lo

que ar::haes (|u_ me dar um t:*.«:t(.*:.:u::l:oattllwn-

tiro, é tao tiniV(*t'.«.::| (ª. espontanva, (;uautn ella

(ronlirma de novo plunannnte, á lave. da |i'uxo

pa (: em tempos. e condições (livia-«.au, (: voto

p:(*ci'drntemente ma::ilu.«.|z::lo ;:elaia (sembfêas

(Ia limilia.

lªt:: insigne ::::inil'v-d:*:(*'::: (*.-l:va :::“: ('::tnuio

:::: |::(::::.«: :|:.- (::*. leu: pc:*.«.(*:e:.:::(.**: patii :tismo

(: (le«::bcdmin [|*|llllt':|, que eu: pont-os tiu-zes

:::(*:*.***((*::::u :u;uu||(-.«* p:)VnS :: Sympathia (.* a es-

tima de to |:: (: um: mil:: (*iii.“isa In:.

.|:* *.*itu :: «::* :: Vulu .«:ulcmuu (* l:.: futuro ou

me "lorritrci de lhes: (h::itnu' turn: purus“

Reunir. |<: (': :::::n:::(*l:ia (*.:::«:titu:*i::u..l da

Sardenha. (* :*gualnwnte da outras suas pr.:viu

(*ias nit-') só os (*.—nal.»: de Mult-u.: (.* P.::ma

mw: t::*nl)*m |;omauias:<(;(:(* ;:i s:« ti*:l:ai::

::.«pontancament(* .«:-parado da soberania ponti—

fi:*i.*:, (*:: nao diminua a :l.* li(::(_;“,*::: que tenho

pt.-lu vc::r:::vel (hei. (la igrrja. (;uc lui (*. c:.tará

sein;--':u tiva :::: in:-u (*::rara :.

(junio Sul).-:no:: (*atliolico (* (**:mo «:::lwruno

italiano estou ;::*o:::* :|:: para drill-oder :: indo—

pro(«lCtlf'::: ::e'(*.=':.«"'::ti: a:: seu minht: :i: .«:-opio—

m:: para :':>v:t:i|:::ir para :: (x;:lcudn' :|:: sua

(**o:t(*, (* p::(a p:*(..«t::r homenagem:: ao:: :::: ':e-

raul:

() ;:a *'::::::*:::o vae :**:ii'1ir—«zv: :'(-(*:*lnn |:: no :

set: «:(-io :'rpreauntantos (la |t::lia central

(*-:::_i'::::* tamu-nic ::):n ::« (ln Pirtnntttr (* (lu f.' ::::-

liardia. (*::usnida::i :lr now: (: t'.tª.||| :. (*. :::.i-rua-

rti muito :::(llnu- :: pm:pull-.:.lu. :: liln: |..d.-

(: :: ixi-l(*pc:::lc:::*-ia.

|'i(*toi' Manuel li, (*tr.

lin: presença (|:: resultado :|:: votação t:::i

ZH

(l'i

 

Cilltltfull) lili llilN'flill.

CORRESPDNDENCH PARTICULAR DO MHPEÃD DAS PROVÍNCIA-S'

f.i.«l)::a |

(Zonttnua :: disco-.«:":(nlu ('um:

de abril.

*::rto Salaman-

(*a.

N:: terça feira houve :'(-união :::i::i.*:t:*rial

par: :: [in: (|:-. ser (*::rerrado :: debate. sobre::

*_çrnrruiidatle (la (|i*.**::ssíii (leste :**(i::tt_::_*.(t()

() .«:r. Inuit—«' :::: «eu (li—*: um:: de (;t|t*__| :ifallui

luz do (*Um:artu Salamanca(;:te«ta:: po iti:a..-nuca

(:::|::|:: de «ai: do :::iui- ::*: |:) no ('a'/. : fll'“ f(th'h't'll)

: (**'(*:t.::l.:« as modtli: ::: ('::- s. listas :on:ina:_*nos (lr-

rian: ;:r=:: |(:7.ir granle s-nto ::.: (::::i::::*::, * (: |):tl'l.

t::nhuu: (leu.- toma: ;J:.:: [*.* :: :*llc. pui«* que (|:: :::|

**:“ms.—«::: impmla: ia talvez:: 7/73— (c.”um da p.':t: ia (:

mia isso um (nzus (le;:[97**'n.*u/..

Triniinadas as (li.«:(::«.«o(*s pr'_*(liu:iu:::(*s :|"

mntuu- [(: Sal.- ::n:mm, «em (;(:c tiu-sse": (ti:: |:: lal'

l:::l(:(:«* .«.: .«:. deputado-, que por.((isso estavam de

::*;ua los pasmo (: a_«sumpt.: a «( r discutido nª

(*.*:pcriuli: ludc. De; ::::S (lt*.=t:| «("m"-| :: fale em :;ttt'

:ntuu: :: questão, já «(: o(r up::ran: .:.-:::..... ms. .|.

|*]«tt.*vnm l*(*r:**(*: Scipu, Lulio :| Mila "ll::.*:*ro

||. ::t: (*. pm ultimo Silv: (]:ln'al. 0 «:r. .l::.«.(': l:..»-

levam propoz, para que :: linha do Norte :se-

**uisse :: litoral, de modo que se _a_*'p::::eit::s:u :)

mais pena-ivel (: leito da estiada _;:i feita. () .«:“.

roupa :**upoitando .«c (i (mundu apresentada ;:_—e

|:: tel.:-ito: (la e:::n:ni:«au.: :: .«r. J::«é ||::*.Ia. :;un.

:*-':lut.:r as eu:.«uraa que .«:e [(*u: leito na (:annria

um («"nos tcelmiros (lu piu;c(tn |)('llcntlt'.||tlt)

provar que :: (on::uissao (: () ;;owrnu «:am a::sás

(xpli:::::s no. ta materia. :) sr . lobo rebateu, ::

:::..—sorção (lo miui.«t:*o, tomando um segui—l :: a

palavra (: sr. Silva (Ialnal que nao ubitauto

catar :.lando :: l:.-:*a, ainda assim ponde t:::ctar

alguns pontuada (;urstao, desenvolvendo (ton:

Clare/.a (: ::;nt*.:(*::t.:::(l::.i* «i.:a :|:: ram.:ra (:.«:(l(*—

tallius (: por*'sm:::«:::- todos (|:: Iii—t:::ia dos:.e;:

minhm: d:- ll'il't) (*:n Po:t::*r:,:l (: patentcautlo

as: l::::***:o:o.«.as :les;:(*7.,as quel:.-m custado ::opai7.

(*s*:u.—. pequeno: lanç :s que (na existem.

S::purada (mta b:::*.:|.1(;ue (: governo

metendo resolver a todo (: transa, :: cup: so

luçao«abe Deu: ('um: 50:á , ::plefcnla se lhe

out: .: m::o menos ltlill'(CSS|VC| (.*fu: mi. l:.:vrl (;(:al

6 (: ::: :::htruos: parto fi. ::n:*uir. : do sr. (I::«ial.

(*nntia :() (;(:al começam (|:: apparer:* :_n:::i|o.«:—

t:::-nos (:|:*to lm: o:: anwulus :|:) pai:, (: ;á mesmo

na (*anlr'na («ll (.«: «e apresentam. Um:: riu-.::rica

::*; ::*.«entaçao assiwnuda por lºi) (*.i lado:)? da

(.:lnmwwa ali se fez pat::tte sendo pottatlor

della :: .«r. Sil ':: Cabral, e nao tqrdará.:::: com

;:aluimentu (l.: outt'a« :nuitaã. que me consta

«*:* pirpa'am pala serem enviadas ao seio do

parlamento. E' um lnal:: g(«tal que se reper-

(at:-('n: :.:. lo (: paiz. E' um erro (|:: |('l",lt)l' (;ue

iinpiessjnna (.* ::«stt tz: por Ind.: :: parteos habi-

:: ::t(*.«: (duda infeliz tuna.

Na sessao d:- (;::.:*uta* lrira (: sr. .lves .|lar-

tim: anna:: da (ndcm do dia i'ntet'pellou () sr.

l'ontes «:::bre :) extravio do livro da b||)lit)l.llu

(*:: (|: _P..:to. O sr. Pontes :lec'um:: que o mau.

(l ::*a vir, afim de ser examina |:) por pessoa de

:: ::: ile-aç“ :: qual p.:<s«:: recib: o: semem-

ri.: :*-.«:;:(-(*ti«::. O inteipcllantc nao se deu pn:

s::ti.«l:.*ito e :*ontinunu :: mustiar a:) inteipulla—

(|*| ::*: ('t'tn: (ln s:“ |)l'0t'icde!“ n (*.—:te assumpto

:. ::: «::*-*::i l.: prn«::*guiu nsr. |*::utc.«: nasuatarcfa

(;(:e o sr. Serpa limcncnmmumlara porquuper

:.no*o.|:: lhe :: questã :, :.]) lieou us.« eu; (liicitus

no *(':l («ga amigo, de (;nem talvez (:spcraxa con

segui: ;:a'anlo.-: :esultados. Depois de t::rexpr imi«

(Inhuma: sua l::_*_*;i(a arrebatado :: quando parei,-ía

t;tt('t'tªl c-:::elle7.::: mais.*:indaagramlc ohra Sala—

mama. (*.-.lanmm .«:c—llu' :: inn/.:: (: terminou de

i:::;:t'::vi..«*u Srªuiu--se lhe o sr. Cillltm Bento,

(;::(_* na: "Int.-mtv estar dando a hora ainda
“.,-(ªp ,,,“. tuvº [nª?" nas ;novin:ia.: da Emília. ussuu ponde wrbcrar aerementc os erros do

:r::_v.::-«:e ( nc (: (l:.—.«:. : :*:ral :|:: Wrong::" (* tl|t|l- *::liinetcê, *::«a'nmm !: ia.:ivt'a :'(-.sersada.| | '.3' É

se :| Wma: s-tt'tt“ (: (max:: c:):iscllm (|.*.

c::t.*.*.:l.*.:, :: nó.: temos (lueittazla (:

"104.

Atliig" l.“:

palte integrante (|: li- ta lu,

:|:: piªmente :lL't't':to.

Ait. “Z.” () prcactu (* :|:-( |'*. *to .«:0: :i ap:(*s:*::t.a—

do ao ;:znla: :::-nl.: p_;::.': se converter (::: lei:

Os (towns ministm: .«.:"m ou*arrcgal::.«:

.*xuruçao (lo prr «':-nto do:-(rtt:: (;u(«,

!*ado com (:.—: st*l|o«* (l.: lã«t:::l(.:

:**ntit- ::.—; a *t::«: (|:: gos-crito (: pubi

VllltlZIS (|:: |*.:nilia.

Dado («.::: 'l'urin aos

||it|t«'.l|' *i

(ler lei::-

:: :*ontu da (luta

da

.«:un |:) :::-l—
l

«':!i :: |:.iitt'iph)

tal:: na: pm

8 de :::ar:__*:: de 1360.

l't'rlor Illunml. D

IS' fora (|:.- duvida :: ;ulgur pc.:(«tultimas

n::ti(*,ias (;ueo sumnm puniifi::*. int imoujzi :: Vi-

(tor Man::(l :: cxrmnnninhm. l*'««ta (*::na:::'.':

nio (“(nao só :*ontra ::rci (laS

llll ll' |||“; ”w (*llv (" |U; (litl'illll llfl ('HillC'X JC.“):ldS

[J'—““.; (,.—.,.V

Nus pequenos momentos que f.:llou , (: il

:.:rnrc deputado chamou :: attl-nçao da camara

s.:lne (: estado da questão. diz::ndu que já era

.* puwiuv, ias «|.: | :::ilia fumo bastante prolic:o (: resultado da (|ist'us—:ão, pois

que (*u: :iitudo (l ella (: sr. ministro do reino

havia d:.er*larado, que se ulnigava :: accettar

qual:;zwr emu-nd": pt.-'a (;ual (: concessionaiin

|.:,«-.*(« ::luiyado :: fazer a vi.: pela Iai-"(tra ::7.::-

:|.: em "espanha ficando alem disto :: (lim-

(:::7. ao alcance da artilhcriu da praça de El

raw.

Nt quinta-feira terminou o seu (lisrurso (:

.«:r. (l.:r'os Ih,-nto («. rom este se (*m'crrou a dis-

cussão, que. por tanto tempo se tem sustentado

na ramal:: votandose por generalidade OCUtl-

lra:t:: von] maioria de v:to.«' :: :o(;ltct'imcuto

(ln «*:. Mim“-l “:::tins.

() .«:r. (Emlus [|:-nto no seu (li.—((**mm aba—

:::**l(*::l:.: :::a«:(m:- li:a:ln :::osttou (;ue (: emitiacto primitlu) (r.:

('Xt'(;|l||'l'.l E que " SI". Salillll-llll'a llll'kl l:o_;eLSC

|:::*.(_- na: Ahªm (|No :: p.:-::: (uni—::: :: Intl.:s prumpliiirava :: (.*umpiil-o; pon-m que a.: :no-

::=: potentias agent::— (liplnmatiios com um pto—

tento.

ln: (;uauto (: «v.:urnu pontili in ::*—a :::: ; ro—

_(_(*(l(* (*.out a os lnl||l*::t(* : (|.: a::::(x'*._.::: t'*(*s|::l):-

l(-..«*(*-:* (: a:**..::r |:: (*:: lt.” (:=: guvvnuns de 'ltn'in :*

 

'l'l t::i as.—:iguado na p:i::::*i:a (la—*. :*:::t(-

(“alm: :: [::'utaxlo, ;:-*l:: (;ual :: rei da Said::nlia

('Ulll' (: (|i.«l:*i.to :l:* Aina, liv :.:n lu (->t:.* nrgn'iu vallm, que estianhou se ;)(“lthSSL'

.«ó (leprndcnie :|:: parlamento.

|X (*:: ':: ultima pru: i::(* ia tem havido gian:les

: ;:t cm,-nte

:|:: | :.:::(*:: .;olnr :: ::::urxarín. (|:: .ial:na. N.::lia *

indi |

dilicagõws (lexiam ser rrgeitadaq,

impo:ta*:an: nada menos. _quc tim. pelado gra-

vamu |::na :: pai/., pm:: :| (*usta diff—: seus «aeri-

(irme. ::tlextar-sv :::: concessionatio um : :::llado

.«:cm (;:uz (*i:ct::u.«lau:ia alguma o :o

(*.(immvnde.

l*a|l(:u

l*'(*:'rt*t'_

porque (.*l' :: .«:

tambem (*onlla () (*::nttactn (:

seguindo se lhe o .«:r.

sr.

llmmaz de (lar-

lanto tempo

na gens::*:::li lado do projctto.

No dia im'ucdialo(*(mtinuou :: .«:r. Thomaz
(lesmdum :.*::tr.* ns partidarios da:: (luas puttn- (: seu diz.-curso qm- tellninnu depois de ter in-

:*iasl (a_nça (: Sardenha .«:cnd: :::.-::*«sariu pata

a». rep.imir : |t|lt't'|('|:.::ao de l::::_*.::::mada.

3.015” —— |*..«ªta ;::*:t:«:::i.: (::::tiuua :: ::: isti:

conta: os ;:r::;_(*(*ln«' :|::imperador anulcztr: 50-

l::*(* :: ::nut-xarao (la .Salma. O gzn'wuu su' sao

1l((||)ál (lu (*:nial' ta.-: polen: i: :s si;;uata:iaº: (|:: t:'::—

t(*:ti<l(: (:s (*,.«:p(*(*t.*::lorc«* (um alªrumas Censura::

|:-*il.:.«z (':::::t “(t varios (:adorcs pivot-(lenta.

As (litfcrentcs obs:-nações (: *aaõrs dadas

pulo.: SIS Atila Carlnn Bento (: (:ntios depu-

tados (|:: (:;:(>7.i(_*.:=,: svmpuz plodunram algum

(**'.ll*ito. | (::* ia—z mouum: se ap:escutaram :: ;:_*:ó(lo.«:

(Lado de |:enua uma nota em que (xpnndo (:; ink-reas: «: do pai/.. O relator (la (ommissão :'(-5-
seu.—: (liieitns tecluma :: i::t:*":(_::u::(: (lip l:::::a|i-

(*a dw: ;:olr-ntiaz: :::-..::: (;'::*«'..::: :;uc elle ('lth'i- 0 .«:r

(ler:: de it::puttantn g:.:i.i..larle pai:: (: .«eu ftt- que

tu: ::.

AUSTRIA. —A«' t:':t:1.«l::l':tt: :(_*('1:* .«: (|:: Ítalia ('cn-

t:::l t:':n ;::::(|t:7:i.|:: alta .s(*::«::(_*:::: n:: «*-_|l|l|l(.'((.'

de. Vienna. () impr::: lor n::tiliuu: á Dieta (:

.«:en ;)rt:l('«Lt| :::utia :: uuncaaçao (los (lotados

:Pi:monte.

HESPMHA. ——S:*guu:lo ::nmmria :: Jr)/7:77! (:'()

Cpmnrnw (lelI,i..l)(i::, (***:uiia :: noticia que .«'(*

dizia t:'::nsuiilti la pelo t:*lc**/('.apl:n de (;(:e liaiia

(|(««vuntvntain:-nto gr":::l (:::: :|lz*::|:i |; :|::(* :: tui-

nistcrio h::«ia pedido.: (l(*:::i.«:«.::(:; :;ue when-

ar:: em Val.-(lei:: um m:.ni:nt*::* :: _rtpnhí'|t.'tll(:

(;:n- (: (;(-nual (joinha partiu: :: um t:'::::: (*t-

;n*(.*.«:.«:_:__:__

ta n::l.i:*ia deve ser lida

|«**::::r:.l ::::* mus as subsequentes

ri.-**..(cirm

'I:.(la«* :::: :: ::i:i.:.«: (|:: theatin (la "tierra :.:-

tilicum :: de terem .«:i:|:: :::—.«ignadxm (:: ;)lf'lllhi:

::::l't“: da _paz (*::t::* as. ((diurtcs |::lli.**::ante

(mn :**:l:.(_:(: :is (::.-::lzctªvw, .«:olnv (;(:(* sr l).17.:.'ii1|l|

:::(la por :::a :*r-::I:: tl(* ;mr.i|.it::-, (**-ic rw ;) ::"m

que (_,-«tua na:: «*:*:ao m::i: |||.||l(:'|l::.«:

ldna n*: lt:::.'.=:(: ::::m.r:: unter-in:.

A*.:lliun: campanha foi (Iuri—iu: A»;

produ/id:” assim ::indi: :::n,

vit.»: |:(-.«*p::::l:nl huam |(-:i:l::s :o: :l::* .:». ( ::I:

«'|::(*«.' (* iª.:lllHl :.«i 'i -—— |:|) .«':*l l.-::l(:. :::(::|::«:* ||30

_fi'rixlns. |no:: ::::nl):m le: ido :) _*«r :::ralf.: i.:nn

:l(*:im(*.-:t:: |:(::'(::: (t:'::: :) imp:-

na:.

As perdas doa :::(mrus :|:-viam .«;:*r

(lrravria.

(“(um :*(*.—::*:*va.

para nos; (*.«:.*l::-

que tu: |:]-

lil“.

|"l.'|l'Lºi

liu (l*- .:lttt : i.:

(.(J'l1l'

 

itau-:.:: (*.—.*. Aun:::-::v:*—n=.--«z.umo Ina. Ya—znat—«Cxu'z.

(A;,

:::i. («.:c ___l_ («:::-.
l

' (;:i:* ;:

 

pectiva mandou para :: un.-7.1: varias (*n:**n:las.

lnlm Amaral s::«teutou :: sua em:-nda, de

se (*onll'a“t::.«'se ;)nl' cinquanto unilatnenle

(: raminho de leste; e (: sr. Albertotle Moraes

(*:niuu ci (nela uma sttlulituiçnn :: "alins atti-

«*::s :|:: tom:.“ to e :::odificaews lim .«:-guida

timou :: p::lavu: :: sr. lolm (l Aiilu com o fim

de sn,—:tent: :: outra emenda, que fez presente-'

::::7::-. (it.-:::: poium com a pular::: pa:::(onti-

::::ar :: f.:llar n:: .«essaose—ruintc.

Pu:(“(C que o sr. conde d:- |(ttiioso foi (*::n-

«id::(lo para ser (*::(:::'*:(*-,,;a:lo (la dit'*ceto:iu (la

(ou:;innliia (l.: mal:-: ;:(:.«.t.a E' uma (*srolha acur—

tall::. () (*.:vallicito indigitado t:'::: (:(:icnria bas-

tantu ;::*:|.1 este (“Il);lIL'W).

Já («.«.tá nomeado :*.apitao (l': po:to para':ahi.

() (l(*(*r(*to (ler:: ser aaaignado por estes dias,

;:artin:l:_: :: individuo (*m s:***ui:la Os. «ignaes

de Ma::.::, que (l' ahi sc pcdiiam com tantocin-

penho (.«I..:: ;a apaitados, c iiao pelo novo

capitn: (|:: por:::

.*:lair. um haixel portugucz foi victiina das

(::::ln. :: : “manha". A barca p:::tugueza Ltm/(z,

(;tn— tinha said:: (Ia:;ui rom :lesliiio :i(;::(*l. :::|-

:|:: la (um uma :i:a carº:: (lc :lif'.*:rutus gene-

rna alimvntirios, alem dhalrrnns objectos de va-

l:":: (*::I um:: (* pr,:ita— (I que tudo juntamentt'

(um :: i). :: : .: se perdeu. s::lsanrlo--5(* :: tr ip::laçao

;|t*ªt"'|:::., (l:.-poi»: de terem alli-:uttulo os

l::):"'t::|(:«::>: perimis (|:) vantu clt*|:t(:nt:|, su:-cun:-

_l:_i:=:l-: :::u da:;uellcs. po: nome Antonio (la

: ::«t : :| :i... (.um cstalnneuimento no Maranhão.

(|.* (: :::: |(::(*«' (l'obras publicas teem pedi-

(|.: :liuln::* :: ao :**:«a;:(*( tiu: ministerio, allegando

;(- (l.. wu: (;uatiu (* (**iino semanas aos

:*:iim :: a: pirataeõec aos cuipieitriros. e._______________.___________

();) (“i'

|
;

Hi:”

.:ltl

rt_|lil(*t"tll:|'t", (' |||!“-

V :.Iil l'l'l.' t:.'-

::f:i::nr*am :;u n* º

, ”fogem os ::;:(:'::i :.. :* fi. ;::-:

(: *::«:(*:,;u -:::i:: ;:::::::l::. :.. ::.:l:..:l:(.::. (: __,o".:*'_:::::

::::: (:::: ::.:| |:.::*:: no (: ilt' d.. pr.-mp I:: :i. (xí-

g neu-. (low (Hurt-iru... :nt.:*.t::::t:.:, ;.atg

;:nliiativn, f(«7-*.(* (*xpmlir um:: rir:-(Har ant-:(:-

t'iazttttlu (::. :: guiar :lttxªaiztv :: “3." t:i::::- .t::* (|:)

(*ot': cute ::::no .*:s «(num::«; de(",nalas: ::a in:-.* :::.1

C:i::*'t:l.:t, segundo ::=. :'_*=::; :i- :_*(::(*: (;:n- elit—:: (lu-

rem (unia: .*i :*(*;:.:r_.*ti. ::*: :l* (*(:::tal:i' iInd.-.

(lomo se tornava (urna: (*.;*:.: (****::::.«';:::n-

(lencia nao lhe m :t'.*i. :::r: p. :: is...-: :: un: :::|" «:.::

:trªliilidu para ::*—*. (|:-(pum; :: :.::U : :l(* ::: ln.— as

(li:(*:*(*::u=: :| (:|::' .«:: ;:(ili :: ::.:. m:— : :::: tt- :: n::ta

:|:: (;tte «:* lin :|* ": t:':: ((m: ::: :| (N.-.::. :“ t:'irtn

Huílª".

Aveiro :: |..ll::.*:,«*::í-i 5:00“; (':tltl ——-- (_)Htl' :::|

l'mtu —— .,":lltlti'â' :|:) -— “("um:: :: (.::::i; t:'::: —-

bllll ,(.llitl -—|(::i«*':t till:|,;|ltll) «— *Z*:|.:*.*::l.*: :|:: l"::r-

t:« (l.: l).:l|'(l « |..';t::| ;:ltií) — (..-:::'::.*:*«*:::_*'::: (|::.«'

('«ll'gttins _- |:.'.*3:|_3'r)t|t|. Para a:: obras da harraº

fumam Vtiltlil: |.*- ||| ' ,“:llllâ'llilll.

() “.*—nl::|:: (|.: tltlt'l'.“ lla :::..:1::l: pelo ar.

Sampaio (*outf'a (: ::lit:**u :|:: ['o[U“lLJ: l.:i |.:-

V'Ulttst'l :: :*.tv li at::ln ::(;_::e |:: con|:(nn. ::,ln nas

(ti-.slaa. 'l'.-:::ln (: _;ury da'.:: por ::.-“(o lbl't||ítf|.l u

a(truzação ;:'*.-..*.::u :: ;::'(*7i.lente :: ler .:: ::*ru' |i-

fim:: que :::í (*xp:*:*.*:::l:::(--,* (in:-itau: entre a;)-

platnms (;u_(' (: ;uil tuvo (lUttltllcl-

() sr. l.:;)(*.«: br.:nro t.:(*_ parar ::*: f::«ta5:'l..i

;:z.:w lina:: :::t: (al.:: de Mai ::*:*.:. () diªm) (lupu-

t:::lo (lem ::*ar-sn ln: (*:u :|l.:|*>t't:t apenas alguns

(lim: —— ;:t:t'(;:tt* na:: que: :l.*.**.*::::::;:a:.*:: (:.«uu pus—

to. () .«r. |nt(mi.: |.::i7. :|:: Hralna t.:uihrmsmu

p:“:H: :: «:::: (a'/:: (|:: liaitrat*"la, onde (,«tttrii apos>

na.-: algumas :iL'Httltltt—i ——-;:::i.: (;u:* (»: t:::lmllmº;

(lu ('::rliro (*ivil :) ulnigam :: (::itar lume ::

Liab :.:.

(.::::sua-me qnt. se :::h:: tramfrtt l : :l(* ('::izn:

lara ;:ara |..t::|"*::*|a :: (.:*. _;u:7.:l(* (lit'eit ida:;t*tirl-

laeomarra Villela.

(.::ntinuu :! t'.::::_;:(-:::' ;):i:' t::iu :: ;);itte ::

l:t:|tnt'lr.'l (.| "S ilS'ªiilaHi'UUh lÍ' ,)Í'U lll/.t'm “l' Í'álldll-

:(:«amczitr. Quanto (lu(;u(-||:: tumors mais um

('x (.*:npln :***r,::(::|(* para um: :: ::::Ltus, que não

deixam :|:: :'_.(*;::ti:_'.«e :: metido. ().«3 ::::illeittmrs

(*uttuiam ua i;;iuja ;:::::.(*.|::::l (le (lhulrir-is (.:

::rruu:l:.:n:l:: (: .«:avrario (*(un (: Íim (lt- lutarem

() sagrado vazo :l:«i.*::::*::n :: Volta |:: no nte—m:

al):*:'::::(*::l.: (*::u: ::«i s::**':::'::l:: |:.::*:i:*::l:: (*«ipa-

ilnulaw. l”:-nm: (;ut- :: puma lhe .::..: ::*-:adou;

(*. por isso :: :l(ix:*:::*.:::

(Zou: t't'lut:::: :: l: ::::i(*=i lins: temos tombou:

()ttlt:: (uso. ||:t dias linha (ie.«::;:p:*-:::_*: i-lu d:: :*i«

dude um ago.:(li-iro (*.«tranlnudo ao uso:: _|..:lt:.;.

não foi ;:::_.*:.*..i:c| :|:.**::*'(:|n:r «.:*, luv-:) :: pri :;um

della; pum'-u: mui—: :..:*|(.* loi (:::r'uutn: |.: : ,...,,,,_

(direi-|:: :: s::t (::::'-lu(r :: 'uma quinta |: ::: (lu

cida-l:.! ():: larrinorus ate os m;.ttus ll:t* luva;

ram.

||ltu'r(*tl no paço :: (*::unti'iata. :*:::::|:'(*:: de

(|7(*::l:::::«:::::. l'Íx(*:':*i:: Mt:- :':::';;':: h:: ”lil :ltltltm.
,...—“mm.-..ummm-m—

SECÇÃO li.:illl'l'llll.

::.uan :::: :tl'litltt). &

r.»:hnrcaçõcs entr-atlas em º.

Iliate F :: Drs.:iuu. :::(«strv J. :|: ttuclxa, :|:: Liªm"

'..)(i 'in“ :*on: (".:l *::|::« da pia-:::.
mma-;“.eamvu ::.— -(WW

s::cçto ::: matamos.

  

   

 

camara municipal deste concelho aunuuria,

Aqua :::: proximo domingo 8 do corrente pa-

:'*.i do um:: eu: lldilu public:: (:.—: impostos sobre:

o milho, e soln'c :: [:(-ixo salgado.

Tambem p...-.: eu: praça. para serem xen—

didas, o:: 7 alamos dos Santos Martyn-«':. (: 05.»

her. que Goucha», aereas a.: atuou—:|:: (i.: Sitttio

Antonio :* um ::'::|.::::e:|a (|:: Fonte Nova; as-

.«.i:n como os lól'US 500005 que se acham na (:::|--

redoura. (: uma pmçãu de e:: l.).:(:(:« que estão

dentro das casas da :::adcira (: :|:: theatre.

:) (li.: now. :|:: al::il, ;::*| :s dez horas da in::-

N não, na rua :h- .lc.«u.«* desta cidade, (“endot-

se—lia em leilão :: marinha Blz/'d'l'ÚYI, :? do

27 meios.

que

 

 

ª...

.: juiz:: dedireito (la (: ::::arca, uo cartorio do

Ne.--c:*:::::: Mame—*, (*::ncm (dito.: de I:") dias a,

.*:;::e:iu:e::to :|. .|l.::i.: M:::(;::(*s (: mundo A::—

touiu Mar:;ues (lat:: (: SO|)ll||l|U9, *:le |*.—guei—

ra, para se lhes. deferir :: curadoiia dos bens.

do ausente .lo—.é Marques. filhº de Sebastião

Marques (I;:ciriro de li.—"voei“.

 

 ___ A . ,_ ___-___... ..

auiutlm J::«é antunes lima, Piacuradur :)-

J:::tmlo na cidade :|:: Lisboa, conmscriplurio

::: rua de Cima do S:)ecorro ::. ” 27— 2. ' au-

:lar, tendo adiantada ::::iis :;uantias— na“das—

pozas do pt*||3t|(_õ:*«', :;uu ||:u teu: bltltl etieqtre—

;zadas par :liieisas pesso."...«tendo-«o estes esque-

cido :|:: f.:sorcm os :*(:«pc(*ti:::« pagamentos, ali::-

zaudo (|:: Da.: lr :*. |:::::;*::*7..: d:: «uppliuauto. de-

clan: (nte, no casa d:- :::|.» :::-: p::::uptamente eur

bolsado do que s:: lhe de::- :.::i: puliluo nos iur—

uars :: noun: dos dormimos , ;:.:.sa::d:: :: mandar

procede: pelos (:::-ius judítiacs cunha elles.

Jaw/710 Jum Ai!/(um: Lima

:: (l:.: anime de (::::rente pelas dez limas da

Namulni lia- (|:: ::::*:uatar-se (:::: quintal com

dois conaes, sito :*u: |'.—_t.'.l|('l|('|, to:: do l':::to,

pn: excru:ao (|:= lªt::uriscu Antonio da Silva º

(lastro, (*untia .|l:::::::| .lo«t|. Matheus: e mulher.

  

!)

 

() predio está maliudu em 553000. -—— lis-

crixão Meme:.

_ __Íin—Çiutçt(::':::-;.«":*u.

3 :irlttusus ;::__:=l:::|.: (« mais ::*ligiusas do

àcotit'trn :) :lol .::::::: |:t_::.«' (r...—::: cidade, su—

mamente penhotadz :s pria:: (*:::::|ª:::a:*:':o, (;ue

::lvuunls ptªsanas lha llltblítl :: :: na o: (:::..—ia.: da

fo liiizlada de N. S. das |l::((.*.« ::::o p::(lrtn

deixar de lcsleuntnlizu pit-fundo :ccouhºcineu-

to e a": :::.*|(*((*r nos t:::nus :::.-ii.: amplos :: to—

das c—tas pessoas, c::u: (*«prrialida: le (:::.: sra.

re:..lcsiasticuse ***:it:):':tl:t|ol' militar, que então

.«:e acham :: 'se la (:i:|-.::|:* ;.nlít d.:liteudcza :: bom

grado com que s::pmumtilh :::am :| toma: patteª

:::: ((*-fenda s::lrumidadc :* |||oC|51«t|'>. As ::*li-

«*iosas ediiiradas po: :::0 :::liosos sertires , (;:tc

teen u.: :::aio: co::.«*i:l:*rn:_:':::, f.:zou: :otos ;:claô

sua pr.u.—*p::ida: lo a l':liz soitv.

___—___...

(*lo- emtvnia :|:: cstiiião « (.:::—:::::o, (::::rcetu

Pcdiins ;)ul t::uti: :|::», .: conta: :|: data :|:-ste

:: climua: todas as pessoa:—' que sei::lgum::

com diiritu [: herança :|:: Domingo.—* lt.:lnuto

do Agunn, ca; pilão do porte: (|'.,*Xi(*i:*:: que

faleceu :: ::.—'t :: e:(ladº: o que (:.—'«iu: «e la.:7p::l_:li-

eo par.:: :: (neu: deduzir ao dito prazo ao juiz::

de (limito (|(«sta connnca.

Aipim 23 :|:: :::.t:*(_*o_:l(: l8|i0.
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