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AVElRO

Sabemos quen junta geraldo districto acaba

de votar que a roda desta cidade nãorcccba mais

expostos; e sómente auctorisou que fossem rece-

bidas c alimentadas as creanças abandonadas, que

forem remcttidas pelas administrações dos conce-

lhos, nos casos em que, segundo as dclibcraçõcs

da junta, isto deva ter logar.

Este pensamento prende com uma questão so-

cial, cconomica,clnnnanitaria, que il. muito se tem

discutido entre os sabios.

Na deliberação da junta veria uma cscóla a

maior das cruêzas contra uma classe de dcsvali-

dos que mais direitos teem :t caridade publica. Ao

contrario invocaria outra o grito irresistível dcs-

sa caridade, as conveniencias sociacs, e economi-

cas, para louvar a votação da junta.

Querem uns que a sociedade estenda os bra-

ços a toda a crcança abandonada, sem mesmo ten-

tar devassar o misterio do seu nascimento. Que-

rem que a sociedade tenha incessantemente aber-

tas as portas de seus asylos áinnocencia, que lite

pode cuidados patcrnaes, e querem que os adh

tos desses asylos sejam por tal arte feitos, que

escrupulosamcntc guardcm o segredo com que lá.

sc entía. Querem as rodas dos eng-citados.

Se vós acccitaes muito facilmente, responde

a escolla contraria, como um encargo permanen-

te, ascreanças que são abandonadas a vossos cui-

dados, animacs a sua exposição, entibiaes o pri-

meiro sentimento dc dever que a natureza dá, e

a sociedade exige, aifrouxacs os laços da familia,

a caridade dcgcncra em incontivo para a desor-

dem, otfende-se a moral publica.

certo que não pode encarar-se esta ques-

tão só, e isoladamentc,como lnunanitaria, porque

d'ahi se seguiriam as consequencias mais deshuma-

nas. Se ella naturalmente se alia com razões eco-

nomicas c sociaes,é impossivel raciocinar sem cr-

ro não as considerando todas.

Tal succedeu no nosso pensar a grandes ho

mena, entre Os quaes avulm Mr. de Lamartine,

que,sotopondo as outras considcraçõcsc argumen-

tos, que tambem devera aduzir, ao cai-idoso sen-

timento em que abunda o seu coração disse que

a humanidade proclama o principio de que a fa-

milia social deve receber, e acariciar com escu

animo filho illegitimo, porque a verdadeirafanii-

lia não é distanciada pela lci, nem pelas grada-

9ões arbitrarias do parentesco, mas comprchcndc

a humanidade inteira. Se todos os homens são

irmãos pela carne, e pelo sangue, a paternidade

social é um dogma tão verdadeiro e tão pratico,

como a fraternidade humana.

D'aquí deduz o illustre orador a excellencia

das rodas dos engeitados.

Que é uma roda? exclama elle. Que é uma

roda, senão uma ingcnhosa invenção da caridade

christñ, a qual tem só mãos para receber, mas

que não tem olhos para vêr, nem bocca para re-

velar? Instituidas para proteger um acto muitas

vezes necessario, ainda que deploravcl, inventa-

das para encobrir avergonha, e o cscandalo, tem

omerito do segredo. Cobrem OS fructos da desor-
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_ Bati á porta de Hermínio. Uma debil voz me

ton:

WS“: Quem está ahi?

- Uma pessoa, que vem da. parte de Anto-

n'ino, res ndi eu.

ueira esperar um pouco, tornou a. mes-

 

.-

m voz.

l Esperei cêrca de dous minutos, no fim das

quase se abriu a porta. Deixa-me dar-te, em pri-

meiro logar, a descripção do quarto em que me

achei

Havia. de ter vinte e cinco pés de circumfc-

mais, e seis d'altura; as paredes eram forradas

d'un pelcinzento, que tinha sido azul, tendo

an vo nmacercadura amarella, que tinha. sido

our. danosa. 0 uarto eraladrillmdo. . .A' direita,

um leitosth de madeira pintada, cujas cortinas

alo deviam ter sido mudadas hadous mezes; cor-

tina¡ de côr de laranja, suspensas no te-

cto ppl'- uma coroa, outr'ora. dourada, e que pa-

ródia prestes a. cahir. . .Entre as duas jancllas,

l ---Al_

l

dem, protegem a honra das familias, o algumas ' seus defensores,

vezes a paz do casamento.

Estava reservado, accrcseenta Mr. de La-

martine, cheio dc indignação, ao genio sordido, e

á economia feroz de certos theoricos da Gram-4

Bretanha, reprovar cm nome da arithmetica, uma

instituição fundada em nome da moral, e da fra-

tcrnidade.

A erros tão intuitivos, como os que ahi se

consignam, arrastou o poeta contemporaneo, por

ventura dc mais unção c sentimento, a abundan-

cia. de seu coração.

Por qualquer lado que se olhe esta questão,

não pode deixar dc se encarar com todas as cir-

cumstancias a que ella naturalmente se associa. “

A alimentação c o tratamento dos expostos, a sua

futura colocação social, a. falta, que nunca pode

acabar do supprir-se, dos desvclos paternaes, a

moralidade c a economia publica, tudo carece dc

scr bcm meditado, para se poder fazer juizo se-

guro.

Ey certo que a exposição das creanças tem

causas profuxulas, c até mesmo indestrutivcis,

porque ella sc radica em vícios inlicrentes á natu-

reza. humana; taes são a vergonha, adesmomlisa-

ção, o eguismo, e a miseria. Por isso houve sem-

pre, c continuarão a haver, crcanças abandona-

das.

Uma das maiores desditas de um indivíduo,

é que cllc, dcsdc que abrio os olhos, nem receba

as paternaes carícias e cuidados, ncm deixe de

viver na perpetuar. ignorancia d'aquellcs do

quem recebeu a existencia.

A experiencia de todos os tempos nos apon-

ta os damnos individuaes d'csta desvantajosa con-

(lição.

Por mais que se oncareça a. caridade publi-

ca, raro pode. ella, aquilatar-sc pelo paternal amor.

A educação moral sempre foi c ha (lc. ser mais

descurada.

Da educação phisica nadadiromos,porquc de

todos é sobejamente conhecida.

Sem fallar na grande desproporção de inor-

talidade que ha, e houve sempre, das creanças

expostas para as que são cruulas por seus paes,

só apontarcmos as dcsvantajosas condições dc sa-

ude com que ficam em regra os engcitnrlos adul-

tos. São consequencias, diz Frederico Cuvier, dos

soti'rimentos de seus primeiros dias, do pouco

cuidado com que elles são commummentc crea-

dos, as enfermidades precoces,e a sua debil cons-

títuição.

E' pois evidente que será, melhor providen-

cia acerca das crcanças abandonadas, aquella de-

que resultar menor numero dc exposições, sem

augmentar a mortalidade, porque alem do mal in-

dividual , c social, adherente aoabandono, dimi-

nuem-se Os encargos do estado, e rcprimcm-se os

vicios da humanidade.

Eis-ahi o grande problema.

Felizmente passaram os tempos em que ha-

via só a lucta dos argumentos theoric0s, enestcs

pareciam ter vantagem os que favoreciam a in-

stituição das rodas.

Fechaí estas caridosns instituições, diziam os

havia outras duas, mas mcmquc ambas juntas não

formarium uma só . . uma mezn; sobre a chami-

né, dous castiçaos, ornados com suas velas, um

vidro, uma garrafa, uma almofadinha d'alfinetcs,

e palitos. . . A' esquerda duas cadeiras de palhi-

nha, separadas por um bahu de mulher, um es-

pelho de seis polegadas, ao qual faltava um pe-

daço. Um retracto illuminado da rainhaChristina,

encaixilhado em madeira branca, e um fogareiro

sobre o qual descansava uma. cassarola, comple-

tavam o quarto d'Hcrminia.

Um vcstido de sêda riscado. . . .sem duvida

aquelle, que quatro mezes antes Antonino com-

prara para a sua amante, estava sobre o leito;

um Chapeu do crepe côr de rosa, aqucllc famoso

moso chapcu, que tivera as honras da Opera, es-

tava sobre uma cadeira; umas botinhas penteadas

estavam diante da meza, sobre a qual, ao lado d”

uma bacia cbeiad'agua e d,um potc quebrado, es-

tava preparado um espartilho.

Hcrminia estava, pois, tratando de se vestir,

quando eu' bati. Tinha lançado um mantclete pe-

los hombros, porque por baixo não tinha senão

a. camisa. c ninsaiote. Tudo isto era mui triste de

sc ver. . . E esta miseria, tamanha,quc ncm tinha

meios de ser simples, e que se cobria com andra-

jos dc sêda, compungia tanto mais, quanto aquel-

la, a quem victimava, era. uma creatura a( ora-

vel.

Ao vêrnie, ella, crusou as mãos sobre o man-
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vereis logo subir espontaneamen-

te a estatistica da. mortalidade das pobres crean-

ças. As que escaparem ao infanticidío irão mor-

rer de fome e frio pelas ruas, e praças, e er-

mos, em que-forem abandonadas.

E os vícios da humanidade serão os mesmos,

e haverá sempre o mesmo numero dc crcanças

expostas.

Porém as estatisticas das nações teem prova-

do o falso supposto da argumentação.

Na França antes de 1811 não havia rodas de

engeitados, mas sómente asylos, hospicios, e ca-

sas onde eram recebidas as creanças que se acha-

vam abandonadas. Em 1811 crearam se as rodas.

Em 1810 c nos annos anteriores os expos-

tos abandonados eram ccrca dc 57:700 annual-

mente, mas logo depois da creação das rodas foi

subindo este numero tão desmesuradamcntc, que

já cm 1818 liouvcram97:900 cxpostos,e em 1833,

16-1:000.

Ha factos isolados que apresentam uma des-

proporção espantosa. Mayence,por exemplo, antes

da roda tinha 2 ou 3 expostos por anno: depois

d'ella subio o numero de seus engoitados a 150

annualmente. Esta desproporção extraordinaria

obrigou o governo a. supprimir a roda de Mayen-

cc, c immcdiatamentc o numero de seus expos-

tos baixou a 2 ou Ei em cada anno.

Pcnsar-sc-ha que o accrcscimo do mortalida-

de daria aquclla ditfcrcnça? E engano. Depois que

sc fecharam as rodas, longe dc sc agravar a mor-

talidadc, ficou tão consideralvelmcnte reduzida,

que cm muitos departamentos baixou 50 por cen-

to e ainda mais.

Crcscerla o numero dos infantecidios 'P tam-

bem não, mas antes na totalidade dos departamen-

tos, foi '(liniinuido. Eis ahi os factos; e estes não

se discutem, porque fallam mais alto que a theo-

ria.

0 amor patcrnal não nasce inteiro c em to-

das as suas forças com aquellc a quem sc dá o

ser.

O tempo, o habito de vêr o nosso filho em

cada hora, os dcsvcllos mesmos que com elle te-

mos,elevam este amor até a, altura a que elle cos-

tuma chegar. Por isso ha toda a facilidade em cx-

por os filhos em quanto o amor paternal esta no

começo. Ao depois é quasi impossivel.

A facilidade d'exPOsição que dão as rodas

augmcnta assim extraordinariamente o numero

dos expostos. .

Supprimidas as rodas, e diñicultada assim a

exposição, por nm lado o amor patcrnal que iá

' existe,_c pelo outro os cuidados de alguns dias pa-

ra com o recem-nascido, põem todo o estorvo pa-

°a que elle se abandono em um local menos apto

que a roda para recebêl-o.

Louvamos por isso ajunta geral dc districto

pela deliberação que tomou em supprimir a roda

dos expostos, e votar sómente meios para a. ali-

mentação c tratamento de creanças abandonadas,

que devem ser recebidas cm casasou asylos para

isso destinados.

Esta providencia era tanto mais urgente,

quanto a tisealisação publica sobre a exposição dos

m

  

tclctc para 0 segurar, c disse-me que me sentas-

se, olhando-mc de ummodo,quc exprimía aomcs-

mo temo admiração c curiosidade. Sentci-me e

contemplci-a durante alguns instantes. Repito que

era encantadora. Seus cabellos castanhos, que ella

não tinha podido arranjar, quando bati, estavam

amontoados na cabeça, e, fracamente retidos por

um pente da bufalo, revelavam a sua abundante

rofusão, cscapando-se a cada instante. . . .Tez

branca como leite, curado. por um sangue fresco

e puro; olhos, que, assim como as pestanas e so-

brancelhas, tinhama côr relusente do veludo pre-

to; nariz ligeiramente arrebitado; bocca pequena

o rosado, dentes brancos, c umas covinhas nas fa-

ces. . .eis o retrato physico da cabeça d'Herminia.

Uma verdadeira doçura. . . uma grande pro-

pensão para a melancolia, um ar admirado, timi-

do, ingcnuo: eis o resto.

_ O Senhor vem da parte d'Antonino ?

- Sim, menina.

- Aconteceu-lhe alguma cousa ?

- Não lhe aconteceu cousa. alguma, esteja

descansada.

- Não está doente ?

- Não, menina..

- Qual é, pois, a, rasão porque o não tor-

nei a vez ha quinze dias ?

-- E' justamente isso o, de que elle me pe-

diu viesse desculpal-o para com sigo.

Olhou para. mim. Uma. supposição, que eu
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filhos se acha quasi de todo abandonada, e por

so ameaçado o districto do um encargo enorme

para a. sustentação dos cn citados.

Sabemos que ainda ía muitas opiniões em

favor das rodas, e que por isso não podem cu-

sar-se com a dilibcraçiio da junta, mas o tempo

dirá. se ella foi acertada, e se é justa a nosso

apreciacão.

*

Um collaborador do Portuguez que assigna

M. R. achou motivo de reparo em uns artigos quo

escrovcmoa no principio do mez passado sobre

orçamento. Nota o sr. M. R. 1.u quc os dous ar-

tigos eram demasiado estirádos ; 2.° que confes-

sando nós que havia. no orçamento muita verba

que sc podia eliminar, dissemos que o povo po-

dia pagar mais.

Quem ler isto hade suppor que o sr. M. R.

não acha no orçamento verbas que eliminar, o

que entende que o povo não pode pagar mais.

Pois engana-se. O sr. M. R. desconfia que exis-

tem essas verbas, quer que se eliminem, e que se

façam as economias possiveis, se os houver, mas

que no fim de tudo bem rcgatcado,se peça mais

ao povo, sc de mais houver necessidade.

«Este senhor não quer cinco vintcns, mas

quer um tostão l»

A sua duvida quanto :i existencia das econo-

mias possiveis, é uma cousa. plausível, e a que

chegou provavelmente no tim de series e cons-

cz'encíosos estudos. Mas, fora della, permuta-nos o

sr. M. R. que lhe digamos que estavamos d'ac-

cordo já antes mesmo da sua observação.

Se foi para nos dar esta agradavel certesa,

ue se deu ao encommodo de fazer, muito

l e“ agradecemos a. sua delicadesa.

No seu artiguinho ha, porem, umanovidade

que não podemos deixar de referir para illustra-

ção dos nossos leitores. O sr. M. R. declara-nos

que não conhece nenhum paiz civilizado, «por-

que gráos de menos barbaria a certos respeitou

não são civilisaçãom

O sr. M. R., a quem o proprio Portugues

chamou já «sem lisonja uma das mais vigorosas

intelligencias desta terra,» sonha. de certo com

mundos ignorados. No que vê não encontra mais

ou menos civilisação,mas mais ou menos barbaria!

Não admira.. O sr. M. R. entende que a ver-

dadeira civilisação material em ultima analise é

a economia» e que aa verdadeira civilisaçâo mo-

ral c intelectual, em ultima. analise é arealisaçào

de toda a syntesc philosophica- liberdade agua¡-

dade e fraternidade.)

Em ultima analise, o sr. M. R. é um gran-

de legislador e reformador, mas que se podesse

reformar e legislar, havia de fazer como os outros

_esquecer-se das reformas c das economias que

apergoa. Pelo menos, a maturesa é opulentissi-

ma destes factos», e do quo ella. é pobre é de

meios.

Quanto a extensão dos artigos, parece-nos

sobejamente provada depois que o sr. M. R. le-

vou um mcz a lêl-os, o está claro que ouo seu es-

tomago digere mal, ou que elles são ainda mais

duros do que extensos.

_

 

advinhei, lhe atravessou o espirito; porque me

disse:

' E' no fim de quinze dias de silencio que el-

le o encarrega de vir ter comigo ? '

Está. enganada u respeito do tim da minha.

visita, menina. Antonino é incapaz de praticar a.

acção, de que o accusa; e, quando o fosse, é esse

um papel, dc que eu me não incumbiria.

- Pois bem! senhor, tornou ella, tem a bon-

dade de me diser o que obstou a. que elle viesse?

- A menina. esta ao facto da posição dlAn-

tonino '3 '

- Sim, senhor, eegualmente sei que fez em

meu beneficio mais do que podia. . . Eu tambem

hei de ser-lhe eternamente grata. Sc, quando elle

mc oii'ereceu o que eu aceeitei, soubesse que isso

viria no futuro a. ser-lhe tão prejudicial, por cer-

to houvera recumdo os seus oñ'erecimentos; porem

elle nada me dissera da sua posição.

- Bem sei. Hoje nãolhc resta nada...absolu-

tamento nada., e se tem pena. disso, é só por sua

causa..

- Porque não veio elle mesmo diser-me isso?

Fez mal. Eu não lhe pedia dinheiro, pediarlhef'que

viesse. . . De que serve esse amor proprio ?. . .

Não sabia eu por ventura. que elle havia de aban-

donar-mc um dia ?. . .Eu amava-o bastante para.

lhe não fazer arguições. . . mas elle parece que

me não amava bastante para ser franco comigo

- Engano-se, menina.. . . elle; receiava não



Ficamos, )01'elu, certos dama recommenda-

çño acerca da iluição heineopathieague promete-

mos applicar a unsieestos artigos muito

nhados de citações, ão proprios, ede ep»

sodios que temos vistapti'blicddós em diversos jor-

nues, e que vem _por 'um sr. M. R. que

provave mente nãoé «ilumine sr. M. R. do Portu-

!,rzlcz. ¡

;K _ _ A.

'-,Coín'eç'amos hoje a publicar, extractado do

bolletim do ministerio das obras publicas, n.°.6,

de junho assado, o interessante relatorio feito

pelo sr. Silverio A. Pereira da Silva, digno dire-

ctor das obras publicas neste districto sobre o em-

prego de' beton que actualmente se esta usando

om diversas construcgñes deste districto.

Uma desta construcçõcs é a dos muros do

caes desta cidade,onde obeton-está, em uso desde

algum tempo,havendo por em quanto todas as ra-

zões em abono dos bons resultados do seu em-

prego. _

Folgamos de poder offercecr este escrlpto :í

consideração dos nossos leitores, a quem não po-

de deixar de merecer notavel interesse, não só

pelos usos particulares que podem fazer dos co-

nhecimentos que alii se ministram, com profi-

ciencia e consciencioso estudo, mas tambem pelos

meios que fornecem paraa melhor avaliação pra-

tica de uma obra que tanto nos interessa.

P.

.Relatorio sobre «emprego do beton

em algumas construcçõcs do dis-

trleto de Avelro.

- Foi-me ordenado em ofiicio da repartição

das obras publicas dc 6 de fevereiro que confec-

cionasse a' um relatorio muito minucioso e deta-

lhado, áeerca do fabrico do beton, e de todas as

circumstancias que se deram na edificação da pon-

te do Sobral, e que cum-pre ter em vista não só

para fazer uma idea exacta do emprego deste ma-

terial na indicada construcção, mas tambem para

servir de guia em outras obras de identí'ca natu-

reza, em que houver de se empregar este mate-

rial. n

Passando agora a apresentar este pequeno

trabalho em conformidade com o que se me de-

' termina, eu não tenho de certo a pretensão de

que elle possa adiantar qualquer cousa sobre o

systems. especial de construir, a. que se refere, e

que, posto não tenha tido muita applicação no

nosso paiz, não deixará comtudo de ser perfeita-

mente conhecido por todos os engenheiros meus

collegas, encarregados da. direcção de obras pu-

bhcas. Por isso aqui eu pouco mais farei que

expôr simplesmente os resultados que tenho obti-

do da applicação do material em questão em al-

gumas obras do districto; relatando fielmente as

círcumstancias em que delle tenho feito uso, qual

tenha sido o doseamento dos elementos que teem

.entrado na sua composição, o modo porque se'tem

fabricado, seu custo, e ñnalmente as vantagens

que se teem seguido da sua substituição a alve-

naria ordinaria.

Ja, antes de empregar o beton na construc-

ção do arco da ponte do Sobral, eu o tinha appli-

cado com bom resultado em duas obras do distri-

cto, nos marcado caes de Aveiro, e nas obras da

barra.

Apmsentarei portanto aqui .algumas consi-

derações relativas ao emprego daquelle material

nestas obras, oñ'erecendo assim um maior nume-

ro de observações sobre o objecto a que se refere

este relatorio.

O estado de ruína em que se achavam os

muros do caes de Aveiro, quando me foi ordena-

-do gua procedesse á sua reparação, dava bem a

con ecer a necessidade de os construir completa-

mente de novo em toda a sua extensão, por

quanto elles haviam sido edificados com defeitos

radicaes de construcção. Os muros não tinham a

devida expessura, a alvenaria que nellcs se havia

empregado era dc materias de inferior qualida-

de, e em geral mal obrada, emanifestamentc ha-

via. vicio nos seus fundamentos.

Nas circumstancias especiaes em que se

acham, tendo por um lado de sustentar o peso

do aterro que se lhes encosta, e de resistir a uc-

çâo chimica e mechanica das aguas, com que pe-

lo outro estão sempre em contacto até uma altu-

ter forças para partir dapois de atornar a ver; e

é por isso que partiu sem o fazer.

- Elle partiu ? l

- Esta manhã.

- Voltou para casa do pae 'P

- E' soldado.

- Soldado ! elle l

- Cêdo ou tarde, é o que o esperava.

- Porque não veio dizer-me adeos '9 eu não

o, teria detido. . . . Neste negocio ha cousas, que

eu com rehendo, senhor.

Fa ando d'est'arte,Herminia enchugava duas

grossas lagrimas, que retivera por muito tempo,

mas que rebentavam emñm.

-- Pois que n'isto ha cousas, que a menina.

comprehende,hade comprehender tambemquam pe-

nosodevia sei-paraAntoninoovêl-a na. . .privação. . .

- 0h l diga na miseria, senhor. “

- Em fim, no embaraço, em que está., sem

poder ajudal-a asahir d'ellc. De mais, ha uma po-

siçlo, que um homem honrado tem' diñiculdade

q m acceitar. Elle deve dinheiro nesta casa. . .não

podia pagal-o. Nãoqueria expôr-se a confessar isto

:1 dona da casa, a qual me não pareceu mulher,

que deixe passar, sem lhes dizer alguma cousa,

_ as pessoas que lhe devem dinheiro.

- Não era elle que devia, era eu. . . Se cl-

l_e tivesse vindo, ninguem lhe teria dicto cousa

'-.dguma. ' '

Finalmente, partiu ?

n
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ra variavel com as diti'erençns dasmarés, era for-

çoso no levantamento destes muros ter em vista

as condições excepcionaes em que tinham de se

'estabelecer e conservar, adoptando por isso um

systema especial de construcção.

A primeira extensão dos muros de caes que

reconstrut, foi de alvenaria. de pedra de maiores

tos, juntas, e superficie do puramente visto, com

argamassa hydraulica em quo sc empregou como

cimento a pozzolana de S. Miguel. A face do

muro pelo lado do canal era rcbocadn. com esta

argamassa, com o tim de preservar do contacto

directo da agua salgada a superficie das pedras,

ue, I por serem de um calcarco brando de pe-

eiras junto á. cidade, receiava que fossem mui-

to atacados pela corrosiva daquella.

Os muros construídos de novo teem a. altura

média de 2'“,8, na sua terminação superior e' de

nivel com o terreno tem a largura de l metro, e

o seu jorramento pelo lado do canal dc 0m,1.

Pelo lado interior tem con-trafortes da largura de

1 metro com igual sacada, espaçados de li em 6

metros. A natureza do aterro, todo de argila,

que tem a sustentar, e as outras condições que

já mencionei para o seu estabelecimento, obriga-

vam a dar-lhes aquellas dimensões e tomar toda

a precaução na sua construcção.

Toda a alvenaria é construida a secco, esta-

belecendo parallelamente ao muro e a distancia

de 2'“,õ, uma enscccadeira de 77 metros de com-

prido, que se levanta depois de concluída a por-

ção de muro que defendia do contacto da agua

desde os alicerces, e que de novo se colloca em

seguida para a continuação da construcçà'o de ou-

tra. porção igual de muro.

O metro cubico de alvenaria empregada nos

muros de caes, nas condições que acabo de expôr,

importava, termo méle,! 3,6573 réis como se vô

da seguinte nota em que apresento as verbas

parciaes de despeza com os materiaes emprega-

dos e mão dc obra:

Prego _de um met-ro cubico de alvenaria 'nos mu-
l

ros do caes de Avezro.

 

Custodapcdra . . . . . . . . _$125

Despeza correspondente a l'me-

tro cubíco no descobrimento

da pedreira . . .- . . . . . ;S400

Arranca....'....... ;5600

Conducção. . . . . . . . . . ;$700

Apparelho. . . . . . . . . . ;5800

Cul........'.....g3128

Arêia............á$020

Mão de obra de alvenaria . . . 5800

35573

 

Aimlysando os preços dos diversos elemen-

tos para o metro cubico de alvenaria, como se

acham acima indicados, vê-se que o custo da pe-

dra avulta muito, porquanto a despeza com o

trabalho preparatorio com os descobrimento da

pedreira com o arranco e conducção é grande,

resultando, como é facil calcular, das mas condi-

das dimensões e fórma em que convinha ex-

trair a uelle material. _ Esta. cireumstancia

principa mento que dava causa a um preço tão

elevado para o custo dc 1 metro cubico de alve-

naria naquella obra, levou-me á resolução de adop-

tar um diti'ercntc systema de construcçño, e cn-

saiar ali o emprego do beton.

Alem d'csta consideração eu receiava um

pouco que, suceedendo quebrar-se a. capa de rc-

boco de argamassa hydraulica com que se reves-

tia a face do muro cm contacto com a agua, po-

desse vir a. resultar 'nesses pontos ruína para. os

muros, proveniente da acção directa da agua so-

bre a superficie das pedras da natureza das que

cmpregava.

Para proceder ás necessarias experiencias,

a. fim de obter todos os esclarecimentos de que

precisava sobre este objecto, mandei construir

diferentes parallelipipcdos de beton do velume

de 0m3,28, em que fiz variar, assim o doseamcn-

to dos materiaes, como a sua qualidade.

Pelos resultados observados em cada um

destes solidos, reconheceu-se que o melhor dosea-

 

- Repito-lhe que sim.

- Com certeza ?

- Dou-lhe a. minha palavra.

-- Sc elle não queria vir aqui, não tinhamais

(ue escrever-me uma palavra, c designar-me um

logar.. .Eu teria ido ahi, e ao menos tel-o-ia vis-

to uma ultima vez.

Guardámos silencio por alguns instantes. A

pobre aHiicta eontemplava a ponta do lenço, e

chorava silencioamente.

Lancei de novo os olhos em torno de mim-

e vendo, por aquelles preparativos, que ella tra-

ctava de se vestir, disse a Herminía:

- Ia sahir, menina 'P

_ Sim, senhor. ' c

- Eu retiro-me.

-- 0h l não ha pressa z tenho tempo. Estas

palavra foram pronunciadas com uma tristeza

inexplicavel.

-- Menina, lhe disse eu então sem procurar

occultar a emoção, que sentia, eu devo declarar-

lhe que a visita, que lhe faço, é sem segunda-ten-

ção. A menina é formosa, e poderia pensar que

ella occulta um interesse pessoal, sob o pretexto

da partida d'Antonino. Não é nada d'isso.

Posso, pois, manifestar-lhe toda a sym-

thia, que em mim desperta, e o desejo que te-

nho, de vel-a feliz. ' .

Hcrminia meneou a cabeça, como duvidan- l

dimensões, :grosseiramente apparelhadas nos lei- 'l

ções em que se achava a pedreira, e tambem-

mento para o metro eubico de beton nas condi-

ções especiaes em que tinha de se applicar nas

obras do caes, é o que consta da seguinte nota

em que vão designados os preços corresponden-

tcs aos diñ'erentes elementos deste trabalho como

,é executado.

Nota indicativa do doseamento de .I metro cwbíoo de'

beto-n e seu custo nas mtu-os do caes deA'voiro.

Materias¡ e mão Volumes l Preço do me-

 

de obra empregados i tro quadrad. Importancía

Pedra britada. soco 5504

Cal......... 15600 ;5656

Arêa. . . . . . .. ,5200 ,/5096

Pozzolana . . . A 5210

Agua....... ;$009

Mão. de obra. 5840

2,5315

  

I Pela comparação das duas notas indicativas

, dos preços do metro cubico de alvenaria e do

beton, vê-se que ha uma grande economia em

substituir ao primeiro este ultimo systems. de con-

strucçào, que alem d'aquella importante vantagem,

tem tambem a de maior facilidade e celeridade

de execução.

E pela homogeneidade do mixto empregado,

pelo grau de progressiva dureza que omuro con-

' struido apresenta, e finalmente por quanto sc

'pódc ajuizar pelo que se tem observado na

obra executada, é muito de crer que a. conserva-

ção dos muros de caes feitos com beton será mui-

'to melhor e mais duradoura. que a dos que são

construídos de alvenaria.

0 beton é fabricado n'um cstrado de madei-

ro de 8 metros cm quadro que se colloca perto do

muro a construir, juntando-sc aos lados os mate-

riaes precisos. Estende-se sobre o estrado a prí-

incíra camada de pedra britada da altura de O"“,lõ

a 0“',20 que sc lava depois de espalhada; cobre-

se com a quantidade conveniente de argamassa,

e opera-se a mistura com uma especie de anci-

nho com dentes de ferro, até a pedra se achar

bc'm envolvida na argamassa. Logo que isto se

consegue, é transportado o beton para o caixilho

com as dimensões do muro em que se lança, ba-

tendo-o levemente, a proporção que se estende

pelo dito caixilho. (Gmtínzta.)

+

IBERISMD.

A baixo publicamos o segundo artigo do Con-

temporcmeo, jornal de Madrid.

Algumas observações que suscita, reserva-

mol-as para. depois da publicação de todos os ar-

tigos:

ESPANHA E PonTlTGAL.

II

A idéa ou princípio das nacionalidades, de

que agora muito se falla, como todos os princí-

pios geraes,é um principio vago, e, se não vago,

até certo ponto contraditorio. As nacionalidades

não se determinam pela geographia, nem pelo

idioma, nem pela. identidade da estirpe, nem pe-

la similhança ou egualdade da historia, da reli-

gião e dos costumes. Tudo isto concorre para as

constituir; a sua base porém, está no sentimento,

que não se subordina a regras nem a raciocinios.

A Italia., que é o exemplo que se allcga, é

uma só nação, porque é uma só nação. A favor

da unidade da Italia não ha argumento mais deci-

sivo, que o sentir dos seus filhos. Desde a queda

do imperio romano, durante o qual, se todaaIta-

lia esteve unida, tambem esteve unida uma gran-

de partc da Europa, não se realisou a completa

unidade italiana, senão por breve tem o e sob o

sceptro de Theodorico, de um rei bar aro. Des-

de então até hoje, o-pensamento da união, o mu-

tuo desejo de a realísar, e osentimento de ser uma

só nação, dominaram a alma de todos os filhos il-

lustres d'aquclla península.

Investigar as causas por que na península

iberica não acontece o mesmo, seria trabalho pa-

m

do, não da sinceridade dos meus desejos, mas da

possibilidade da sua realisaçâo.

Eu continuei :

_ Quer ser franca comigo ?

Ella advinhou o que eu ia perguntar-lhe, o.,

mau grado seu, córou, fazendo-me signal de que

estava prompta para me responder.

- Desde que, ha quinze dias, não tornou a.

ver Antonino, disse eu então aproximando-mc de

Herminia, epegando-lhe alfectuosamente na mito,

como tem conseguido viver, não tendo mais di-

nheiro que elle ?

_ E' a. dôna dacasa,que me tem sustentado.

- Não lhe pagou ?

- Não, senhor. ~

- Então deve-lhe dinheiro ?

- Devo.

- Muito ?

_ Muito.

Não pude deixar de sorrir a esta resposta,

que era desmentida por tudo quanto nos cerca-

va. . . . . Se Herminia não era uma impostora mui

habil, a. sua resposta era uma nova prova da sua

ingenuidade.

- Quanto deve ?

-- Trinta e cinco francos.

- Não é uma cousa porahi além.

- E' muito para quem os não tem.

- Mas, menina, continuei eu olhando-a at-

tentamente para me assegurar de que ella me não

 

   

 

   

        

     

   

   

    

   

    

    

   

         

   

  

 

   

                     

  

"ra maiores estudos; basta para agora que seja ccr-

to, que na nossa península não succede o ines-

m0

\ Na Italia, apesar da divisão dos Estados, e

das guerras, ciumes e inimisadcs que entre elles

houve, não existe senão uma só nação, predomi-

na o sentimento do uma só nacionalidade e o amor

de uma só patria, pelo menos desde o tempo do

Dante. Ora imperc o partido gíbclino, ora o guel-

fo, ora seja o imperador ora o papa, que se pro-

cure como centro da unidade, a unidade é o que

a Italia quer.

Na Ilespanha, e em Portugal, é mister con-

fessal-o, nunca se pensou n'esta unidade, nem mes-

mo na época em que ambas as corõas estavam

reunidas e adorno 'um as frentes dos Filippes. Por-

tugal cra então um dos reinos que compunham o

vasto imperío hespanhol. Era como Napoles, co-

mo a Sicília como Milão, como Flandres. Nin-

guem imaginava que Portugal c Iicspanha fos-

sem uma só nação e um mesmo povo.

Este pensamento é moderno, ó a consequen-

cia illcgitima do que chamam o principio das na-

cíonalidudes, Em virtude d'este principio, os po-

vos de Portugal e Ilcspanha deveriam permane-

cer eternamente separados, porque são dois povos

distinctos,cmbora reconheçam um tronco commum,

embora sejam irmãos. São slavos, isto ó, irmãos

e da mesma raça, os russos, os bohcmíos, os pola- >

cos e os crostas, e nem por isso constituem uma

só nação; nem por isso deixa de ser quasi irreal¡-

savel osonho do pansíacísmo.

Não é, pois, no principio das nacionalidades

que deve fundar-se a aspiração ;i unidade ibcríca.

Não se pode negar, não ha rasa“io para negar a

nacionalidade portugucza, afim de imaginar como

pessivcl a fusão das duas nações em uma só. Ai" -

gão e Castello, Inglaterra c Escocía eram nações

distinetas e fundiram-se. A Dinamarca e a Suc-

cia aspiram tambem a unir-sc, como já estiveram

n'outro tempo, sem por isso dei-'conhecerem que

são duas nações perfeitas, que têem tido c contí-

nuain a ter rasão de ser e de existir separada-

mente.

E possivel, póde ser até eonvcnicnte e glo-

rioso, que duas nações scjuntem; é porém em

extremo diiiicil. É mister para isso um conjunto

de círcnmstancias propícias,quc raras vezes a pru-

dcncia humana pode proporcionar, e que quasí

sempre a Providencia Divina dispõe por modo

singular. Uniõcs como a dc CastellaeAragâonc-

ceseitam, alem da fortuna e da sabedoria dos prin-

cipes e homens polítícOS que as levam ao cubo,

de um ensejo apropriado e de umaccordo feliz

dos povos, que mais parece milagre que resulta-

do de um facto natural. Uniõca assim, cada dia

se tornam mais difiiccis, porque, quanto mais sc

demoram, maiores differenças e rivalidades sur-

gem entre as nações de que se pretende fazer

uma só.

- O exemplo da Italia deveria. ::parem-nos do

tbm-tamo, em vez de nos animar a proseguír n'cl-

le e a. reallsnlb.

Ali, havia uma só nação, humilhado e espe-

sinhada sempre pelo estrangeiro. Os seus diver-

sos Estados eram creaçõcs artificíacs da diploma-.

cia; as suas dynastias, quasi todas estrangeiras,

eram impostas pela conquista; muitos dos seus

príncipes occupavam o throno em virtude de um

poder opprcssor e estrangeiro, e, para cumprir

as vontades, auxiliar os projectos e apertar as

cadeias, que opprimiam a patria commum. Eapc-

sar d'isto, quanto não tem sido difficil, e é ainda

realisar essa unidade, para aqua! tudo a encami-

nhava, unidade que era indispensavel, se a Ita-

lia tinha de sahír da prostração eda servidão em

que se achava? Quo tempestade não levantou em

toda a Europa a queda dos sobe-mms lrgitimos,

cujos thronos não tinham raízes no solo em que

foram crguidos '? Que guerra civil não provocou

em Napoles a perda de uma. autonomia inglorin,

e de um throno, cujo esplendor não era. do pair.?

Pois, se isto aconteceu no Italia, o' que não suc-

cedcria na península iherica, se procurasscmos

imitar aquellc movimento? Ali, a união é neces-

saria para acabar a escravidão; aqui , a união é só

conveniente para a nossa :uaior prosperidade e fu-

tura grandeza; ali, ninguem sonhava com uma na-

ção toscana, pannesñ', ou luquesa: aqui, ha duas

“E“

enganam, como ó que esta. mulher continua a

vender-lhe findo, vendo-a sem dinheiro ?

-- Por isso, senhor, já. ella hontcm me fez

ver que não' continuaria a fazei-o; subiu aqui,

abriu o meu balíú, e, vendo ue eu já. ahi não t¡-

nha quasí nada, disse-mc: «Ja não chega para me

pagar; amanhã irá fazer calótcs n'outra partem

- Que lhe respondeu 't'

_ Que havia de responder a. isto ? Ella cs-

tava no seu direito. . . Comecei a chorar, pergun-

tando-me o que seria de mim.

\ - E ella disse-lhe só isso ?

Hermínio. hesitou.

- Vamos, fale-me com franqueza z ella dis-

se-lhc mais alguma consa,estou bem certo disso.

lIcrminiafez-me signal de que eu advinharu.

- Fez-lhe alguma proposta ?

- Perguntou-me o que eu ia fazer; respon-

di-lhe que não sabia. Ella então disse-me que se

eu estava bem aqui, e queria conservar-me, lia-

via um meio de o conseguir.

- E esse'meio era ?. . .

Herminia baixou os olhos sem añ'ectação, c

continuou :

- Se o advinha, senhor, porque rasão in'o

pergunta ?

- Não me havia eu enganado no juiso, que

fiz desta mulher ?

-- Não ha que lhe dizer. .

c cama. . .

  

. Deu-me mezu

(Contímía .)



verdadeiras e grandes nações; ali, nenhuma das

dynastias decahidas estava ligada ás' recordações

gloriosa da patria: e aqui, não é só um membro

A ' familia Bourbon quem occupa o throno; mas a

neta de_ S. Fernando, a successora de Isabel a Ca-

tholica, a representante e descendente d'aquelles

illustres, sabios e valorosos reis de Aragão e de

. Castella, cujos triumphos, cujos loiros e cuja for-

tuna, são a. gloria do povo, que amorosamente os

conserva na memoria, não é só um Coburgo (alias

Bragança) que se senta no throno, mas o descen-

dente do eleito do povo de 1640, o representante

e herdeiro d'aquclle valoroso e nobre mestre de

“Aviz, proclamado rei pelas côrtcs de Coimbra, e

que em si ena sua familia compendia e recapitu-

la todas as glorias da patria, desde os heroicos cs-

forços do vencedor de Ouriquc,do conquistador de

Silves c de Lisboa, até a grandesa e fortuna de D.

Manoel, e á. lastimosa e malograda valentia de D.

Sebastião; aqui, cm summa, isto é em Portugal e

Hespanha, lia duas nações, e ha duas dynastias

nacionaes, que symbolisam todas as glorias de ea-

da um dlcstes povos. _

Basta o que fica dito, ;ara se comprehender

quanto é mais difiicil de realisar a unidade iberi-

ca, que a unidade italiana. Hespanhoes e portu-

guezes amam a patria com um sentimento dema-

siado exclusivo; c ambas as dynastias representam

por tal modo a gloria e o grande ser da respec-

tiva patria, que até republicanos e anti-dynasti-

cos, se tornarão monarchistas de D. Isabel II ou

de D. Pedro V, no dia em que algum incauto

partidario da união iberica lhes propuzcr derru-

bar alguma das duas dynastias para realisar es-

sa união. Accresce a isto que, tanto em Hespa-

nha como em Portugal,o sentimento monarehieo,

o amor á. dynastia estão ainda mui ari-eigados, e

que ha menos antidyna'sticos e menos republica-

nos, do que talvez alguns pensem.

D'csta fórmn se eomprehendcrá quanto é im-

politico econtraproducente fallar ou escrever a fa-

vor da união ibcríca, não só em prejuiso da (lynux-

tia de Bourbon, senão tambem da dynastia de

Bragança. No primeiro caso, todos os inonarchis-

tas e dynasticos da Hespanha, isto é, a maioria

dos hespanhoes, se levanta contra o iberismo, do

que 'á se notaram symptomus em 1854. No sc-

guu o caso, acontece o mesmo em Portugal, co-

mo agora se está vendo, com o folheto intitulado

Fiuãoilberíca, do sr._D. Pio Gullon. Este folhe-

to, salva g. falta indicada _e algumas outras que

indicaremos, está bem eserIpto e bem pensado, e

contém idéas e noticias de grande importancia ;

polifém, só por aconselhar a união, condcmnando,

posto uei'mplicitamente,a dynastia de Bragança,

sore: :ica .o eti'cito que em Portugal c'ausou, tão

contrário ao que o seu author'indubitavelmente

tiiilia em vista

Não'só os patriotas e os leacs, não só os que

,amam os seus monarchas, senão tambem os que

buscam ensejos ara os adulurem, afim de medra-

rem¡ sombra 'elles, concorrem para exaltar o

espirito publico contra similhantes planos, eapro-

veitam a opportunidade para fazerem gala de pa-

triotismo e de monarchismo, que talvez os não

animam. No entretanto, a parte sã da nação es-

candalisa-se sinceramente; e, animada pelos escrip

mino'narchicos e patrioticos, quer competir com

“qauthores no amor e devoção á. monarchia e à

patria.

7 ›' 'D'esta maneira, posto o ¡berísmo em lucta

aberta com os sentimentos mais respeitaveis, re-

mcede e perde terreno, em vez de adiantar. Tal

:62o .resultado, bem nos pesa dizel-o, que obteve

o¡ do sr. Gullon. A soberba, o pundono-

orgulho dos portuguezes, que tem grande

'V inimisade que susc1tou o mencmnado fo-

são exhorbitantes: convimos n'isto. Não

nós menos soberbos, nem menos pundono-

rouba; porem não esquecer que uns e ou-

tros' somos soberbos e pundonorosos, afim de não

mafferirm0gquando tratamos de nos abraçarmos.

_..__ Pegar que havemos de aggregar-nos e con-

Portugal, pela violencia e pela conquista

absurdo evidente. Hespanha póde conquis-

tar Márrocos, pode apoderar-se de toda a Africa.

-bdrbm e civi 'sal-a.; mas os povos civilisados da

' se conquistam nem se dominam já

pah( _ . Até as nações que jáforam dominadas

'e vencidas n'outras eras, pugnam hoje por despeí

dançam" o 'u o ue as opprime, e é provave

que afinal onegspdilacem. Talvez venha o dia em

que a Irlanda, a Polonia e até a pequena nacio-

nalidade fmlandeza recobrem a sua autonomia.

Como se ha de pensar, pois, que a perca violen-

tamento a patria do Viriato, de Egas Moniz e de

Alvares Pereira, o immortal condestavel 'P

Aánnitto, a fusão, se ha de vir a rcalisar-se

em algum tempo, como não negaremos que dese-

james ara bem e gloria de ambas as nações, ha

de a por geral, mutuo e espontanco con-

”numa. "Para. isso devemos deixar de nos des-

presarmos, e de nos deslustrarmos, e começar a

conhecermos e a amar-nos. O momento da união

poi'tiüm sempre mui remoto, em quanto o

as sympathias, a conñança, 'a re-

animação e o carinhoso respeito. Assim

b_“"i;dera1n, or certo, os srs. Más, Caldeira,

fas Msn onça e Latino Coelho, e não foi

o 'lopensamento que presidiu á fundação da

“Fumar. ?esàie t(intão, a ímpãcãentãa

Em: e'os aar es e superiori a e e

sua., ::N ;montoado innumeraveis difliculda-

.p tem. u, longínquo sim, mas seguro, que

' * " 'e aplan'ando aquclles patriotas, tão

' _quanto 'prudentea Nós, que temos

w'suspime pela uniao, apenas

l possivel. Explicaremos como

' aquella fé e aquella esperança,

tento nos animavam ealegra-
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CONSELHO DE BISTRICTO
Sessão de 10 d'agosto.

Vogaes: _7' JI. Gomes - J. Pereira -

e B. de Magalhães.

Foram approvadas as contas das confrarias

abaixo declaradas, dando-se com respeito á. maior

parte dellas diversos provimentos tendentes 'a

rcgularisar a sua administração:

Do Sanctissimoi Sacramento, e da Rainha

Santa Izabel, de Argoncilhe, concelho da Feira,

_a l.“ dos annos de ;856 a 1860, e a 2.“ de

1859 a 1860.

De Santiago e Almas, de Lobão - S. Ma-

mede, de Villa-Maior_ e Santo Antonio, do Sou-

to, dos annos de 1859 a 1860. _Santo Antonio,

de Fornos, de 1845 a 1860, - e Nossa Se-

nhora do Rozario, de Lobão, de 1859 a 1860.-

S. Sebastião de Milheiroz, de Poyares, de 1856

a 1860, e Senhora do Rozario, d'Arrifana, do

1859 a 1860; todas do dito concelho da Feira.

Do Sanctissimo Sacramento, de Valle-Maior,

de 1840 a 1860, - dita da Branca, de 1858 a

1860, - Senhora do Rozario, d'Angcja,--dita

da Ribeira de Fragoas, de 18:39 a 1860, _5.
Payo, de Frossos, de 1852 a 1860, - Sanctissi-

mo, d'Angcja, de 1857 a 1860, -Almas, de An-

gcja, de 18:38 a 1860; estas todas do concelho de

Albergaria.

Do Espirito Sancto, de Villa-Maior, conce-

lho da Feira, de 1840 a 1860,--Senhora do

Rozario, de Macieira de Cambra, de 1859 a 1860,

_Santa Lucia, de Mozellos', concelho da Feira,

de 1859 a 1360, - e do Sanctissimo Sacramento,

de Requeixo, concelho de Aveiro, de 1857 a

1859

Da mesma fórma foi approvado consultivo-

mente o orçamento da confraria do Snnctissimo,

Sacramento, da Branca, concelho de Albergaria,

para o corrente anno.

Approvou consultivamente a deliberação da

junta de parochia de Canellas, concelho &Estar-

reja, pela qual collectou a respectiva confa'ria do

Sunctismmo Sacramento na. quantia de 35100115.

para \saldar o dcfiicit do seu orçamento.

Foi approvada a deliberação da camara mu-

nicipal do concelho da Feira, para podcr despen-

dcr no corrente anno economico a quantia de réis

1995156, resto da sua quota para sustentação dos

expostos, relativa ao trimestre proximo passado,

no pagamento da folha das despczas dos mesmos

expostos, eii'cctuadas no dito trimestre, mas que

só agora podem ser satisfeitas.

Approvou com algumas modificações as pos-

turas da camara municipal do concelho d'Agueda

de 15 de maio ultimo, especiues para a freguezia

de Barrô.

Deliberou que baixasse :t camara d"0var pa-

ra se proceder a novas diligencias de instrucç'ào,

o processo do recurso de Antonio Tavares de Pi-

nho, áccrca das aguas de rega, que innundam e

tornam intransitavel o caminho dos Copos da fre-

guczia de Vallcga.

Consultndo o conselho iclo secretario geral

servindo de governador civil em virtude d'ordem

superior acerca da necessidade da importação de

trigo, centeio, cevada e aveie em grão, com rc-

lação a este dis_tricto; foi de parecer:

1.° -- Que no distrieto de Aveiro foi mui

escassa a producçño do trigo neste anne: _ Sen-

do porem o milho.o principal alimento de seus

habitantes, e bastando-lhe por isso pouco trigo

para o seu consumo, entende que para este é bas-

tante o produzido, mesmo com reserva das se-

mentes. Mas como o districto de Aveiro costuma

exportar muito trigo para outros'districtos, onde

é mui diminuta a cultura deste genero, haverá

falta, para consumo, dc_tanta quantidade, quan-

ta porventura for exportada, o que só o governo

pode conhecer pela confrontação da producção e

consumo indispensavel nos outros districtos do

reino.

2.° _ Que do mesmo modo houve escassez

de cevada, centeio e aveia na recente colheita:

mas fazendo-sc uso diestes grãos quasi exclusiva-

mente para alimento do gado cavallar, e semen-

tes; é muito de presumir que não haverá. neces-

sidade da. importação d'estes generos no districto,

chegando assim para o seu consumo essa mesma

pequena quantidade produzida.

m_

PARTE OFFICIAL

SYNOPSE DA PARTE OFFICIAL DO DIARIO DE i

LISBOA n.° 174 nn 6 nncosro.

MINISTERIO DO REINO

Decretos concedendo pensões annuaes, de

1205000 rs. ao presbytero José Francisco Pinto,

em recompensa dos serviços que na qualidade de

parocho encommendado, que era, da freguezia de

S. Pedro d'Aventes, prestou aos enfermos ataca-

dos da colera-morbus no anno de 1856, ficando im-

possibilitado de poder adquirir meios de subsisten-

cia; e a. Maria Amelia de Mendonça eVasconcel-

los, pelo obito de seu marido, que foivictima da

mesma colera morbus; tratando como cirurgião

que era os atacados dessa epedemia, na Madeira.

- Edital do reitor da Universidade e lyceu

de Coimbra. fazendo saber que no dia 15 de se-

tembro proximo se ha de abrir o lyceu nacional,

começando nesse dia as matriculas e terminando

no dia 30 impreterivelmente, e regulando omodo

da admissão dos alumnos á matricula.

MINISTERIO DA GUERRA '

Ordem do exercito n.° 16.

MNISTERIO DA MARINHA E CLTRAMAR

Portaria* mandando que fique sujeito ao scr~

viço da armada um marítimo recenseado no 3.°

distrieto do departamento do centro. A '

_Outra determinando que' tique iscnte do

mesmo serviço um marítimo, natural de' Villa do

l Conde.
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_Outra determmando que fiquem isentos

do mencionado serviço dous marítimos naturaes

um do Peso da Regoa e outro do concelho de

 

Mesão Frio, e que fique a sujeito outro do con-

celho de Rezende. _ 7

i _Outra mandando ficar isentos do dito ser-

I viço dous maritimes sorteados no 3.° districto do

departamento dos Açores.

_Outra isentando-do mesmo servsço 7 ma-

rítimos naturaes da villa da Povoa de Varzim, e

mandando ficar a elle sujeitos 4 da dita, villa.

_Portaria resolvendo as difficuldades, apre-

sentadas pela junta da fazenda da província de

Angola, para satisfazer as requisições feitas pelo

commandante da estação naval para o fornecimen-

to do material e vivcres dos navios do seu com-

mando.

a-Outra communicando ao governador geral

da província d'Angola que foi nomeado cavallci-

ro da ordem de Christo um lavrador do districto

do Golungo Alto, em attenção aos serviços por

elle prestados á, agricultura.

_-_-_-__

NOTICIÁRIO

0 que o berço da a tumba o tira.

_Se não disseram que o'preço de cada arratel de

carne era antes da gerencia da commissão tal como

o foi depois, para que veio aquelle calculo tir-

mado em dous unicos preços 60 e 65 reis conclu-

indo-se que a economia para os consumidores fo-

ra de 32415500 ?

Nós quando escrevemos sobre este objecto

claramente dicemos que o bom serviço ue tinha

feito a vercação transacta,mandando ven er a car-

_ne por sua conta e nomeando uma commissão ad

Iwo, era em attençâ'o ab preço porque então esta-

va, c note-se que ainda os carniceiros o queriam

elevar. '

Ora se cada arratel de carne de vaca custa-

va 70 rs. e o de vitclla a 80 rs. c a commissão

começou logo a mandar vender ao publico a 65

reis cada arretel d'ambus não será boa aritheme-

tica dizer que nos primeiros dous mezes (se-

gundo dizem) ouve uma economia. de 5 rs. em ca-

da arratel do vaca c 15 reis em cada um de vi-

tella?

Dons mczcs depois teve o publico ambas as

carnes a (50 reis cada ar'atel,'c ahi estao mais

dous mczes em que os consumidores economiza-

ram na carne de vaca 10 rs. em arratel, e 20 rs.

na vitclla.

E nos ultimos dous mezes, ou sc querem, no

ultimo mcz' mandou a commissão vendcl-a a 5:)

reis o temos uma economia de 15 rs. na primeira

e 25 rs. na segunda..

Se_ assim é, se nós nunca nos referimos nes-

te objecto senão ao preço porque sc vendia antes

da commiss-Zio,para que vem, rcpctimos, o tal cal-

culo dbs 32454300 rs. ou dous reis e meio dlcco-

nomia em cada arratel dos 129z800 que durante

a gerencia da commissito se venderam ao pu-

blico 'P

Não podemos classificar isto diignorancia, por-

que todos os conhecem como grandemente vastos

em todas as sciencias; de mai fé tambem não, por

que uma das cousas que mais os destingue ó a le-

aldade: então de que 'P

Não sabemos; ficará inclassificado.

Em relação ao preço actual ainda :i verea-

çà'o transacta devemos grandes beneficios econo-

micOs, porque no fim da sua gerencia arrematou

o fornecimento das carnes meio anne a 5?) rs.

e meio unno :160 rS' e com as condicções de boa

qualidade do genero exposto á venda, do repe-

zo, e da carne sem osso a quem a procurasse,

condicções que os arrematantcs acceitaram e que

não cumpriram porque a vereação actual não os

mandou, ou não os obrigou a cumprirem.

Cahimos mesmo iusensivclmcnte na questão

do repezo, que é a principal.

Já¡ nos confessaram que a actual vereação

não pode mandar vender por sua conta a carne

e que só pôde mandar pôr o repezo, e que crêem

que o pera.

Dão-nos licença que perguntamos qual a ra-

zão porque de _principio não pozeram o repezo e

consentiram que tenhamos sido roubados ha vinte

mezcs ?

Neste caso de quem nos devemos queixar dos

que praticam o roubo ou de quem podendo e de-

vendo evital-o antepondo considerações (talvez e-

leitoracs) aos interesses dos povos que os elege-

ram, o não evita ?

Bem sabemos que quem arremata ou mesmo

quem vende qualquer objecto quer ganhar, mas

ganhe pelos meios licitos, porque não ha nada

mais revoltante do que cuidar o consumidor que

por 65 rs. compra 16 onças de carne e venden-

rem-lhe 13 ouças.

Confessamos que opreço actual da carne não

é exorbitante mas é preciso que nos vendam por

65 rs. 16 onças de carne e não 13 e que lhe não

metem osso desproporcional porque senão com-

pramos por 65 rs. 8 onças de carne ! l

Não obstante isto, e não estando o gado vac-

cum mais caro, como nos dizem que não esta, do

que estavao anne passado, nada justifica os se-

te reis emeio que estamos dando de mais em ca-

da arratel de carne, comparando o actual preço

com o do anne passado.

A'ínsistencia na malevola calumnia do roubo

do pezo no tempo da commissão depois de sabe-

rem q'ue rarissimo dia passaria durante seis me-

zes, em que algum dos seus membros não esti-

vesse presente nos talhos iiscaiisando o bom scr~

viço, e ainda alem disto com um repezo a vista,

não damos resposta.

Tambem a não damos á outra de que a maior

parte dos seus membros subscreviam sem saber a

que.

  

   

     
  

   

 

   
  

Aproposlto da alameda de Santo
:talonlm-Ainda não passaram os tres di...
tlecrctadoa para o regosijo publico nesta cidade .~
por issq e por ue sabemos guardar todas as eo::-
venienmas pub icas e particulares, não respondi -
reinos por agora sobre este assumpto.

No Realm-Teve lu ar no sabbado :i
noute., neste aprasivcl largo, a esta que annuncir.
ramos em louvor de N. Senhorada Piedade, qui'
alli se veuera na capellinha de S. João. Por hu-
mida e nebulosa, a noute attrahia pouco a con-
correncia; no entretanto bastante gente de toda.;
as classes alii añiuio, e se conservou em quanto
tocou a philarmonica do sr. Marcella. .

Como diversão, appareceram uns homens a
cavallo com trajes rediculos, que nos disseram ti-
gurarem uma encamísada. Era. cousa sem sabor,
e convencidos disso se retiraram logo. Disto edas
taes cavalhadas é bom deixarem-se por credito
da terra.

No domingo houve a festa dentro do templo,
tambem annunciada. Não assistimos senão dema-
nhà', em que pregou o sr. padre Vicente, de Va-
gos. Ouvimodo com praser, e pareceu-nos seguir
milhor escola que estes rapsodistas que fazem
d'um sermão 'um folhetim insipido e descosido.
Como é a 'segunda ou terceira vez que sobe ao
palpite, segundo nos dizem, é possivel que vc«
nha a tornar-se um orador apreciavel, remindo-sc
d'alguns deifeitos que por ora deslustram o merc-
cimento dos seus discursos. Folgaremos com isso,
porq'uc anda isto tão balde dbradores, que é sem-
pre motivo de festa quando appareco uma vocação

auspíciosa para o pulpito.

Excerptos¡ - Perguntamos com verda-

deiro desejo de saber,se sobre o que se passa n'u-

ma sessão da camara dos senhores deputados ha

outros documentos mais comprovativos do que o
Diario de Lisboa onde se lê-em as mesmas ses-

sões na integra?

Tínhamos para nós que não havia nada mais

ofiicial, mas vemos agora que podem existir docu-

mentos vedados aos profanos.

Tivemos a atrevida ignorancia referindo-nos

ao mesmo Diario de Lisboa na sessão do dia S

do mcz passado de dizer que o sr. José Estevão

era o auctor da proposta seguinte~ a Proponho

que na distribuição do recrutamento segundo a

população, se attenda a que as povoações mariti.

mas estão sugeitas ao recrutamento para a arma

da.» José Estevão _ .Bivar - Ortigão - Coelho

(lc Cri-realizo - ÍlIenezcs Pitta - Fígueíredo do

Faria _ Pereira de Faria - Souza, Junior.

chetimos tinhamos lido isto no Diario do

Lisboa não o vimos de ois desmentido e pelo co-

nhecimento que temos o sr. José Estevão não o

sopunhamos capaz de roubar aos outros o que não

era seu, e cremos que nem recisava, e porisso

asseveramos a auctoria daquele sr deputado.

Rcsponderam~nos «callem-se tarellos se igno-

ram os factos para que se intromettem a apre-

cial-os, e se os não ignoram para que mentem.»

«A proposta apresentada pelo sr. Josó Es-

tevão para que no contingente edido aos con-

celhos se tivesse em conta a pop ação marítima,

não era de s. em“. Atiirmamolo á vista do docu~

mentos»

Parecenos que isto mais se deve entender

com o Diario de Lisboa do que comnosco:

impossivel que não aprezentem esses do-

cumentos para desmentirem com elles todaagen-

te que comnosco crêem que o sr. José Estevñoâ

o auetor da proposta; venhão ellos pois para ver-

mos de que parte está. a verdade, mas olhem que

se os não apresentão é mais uma mentira infame

e vergonhoza que lhe lançamos em carga.

lléclta.- No domingo 1.° do corrente as-

sistimos á. representação dada \pela sociedade de

artistas dlllhavo no theatro daquella villa. Foi á

scena o bem conhecido drama em cinco actos-

Os home-ns de nmrmore,-do sr. Mendes Leal Ju-

nior, e a comedia em um acto- Quem conta um

conto sempre acorescenta um ponto -› O drama

andou regularmente, distinguindo-se todos os ar-

tistas no bom desempenho dos seus papeis com es-

pecialidade o sr. Luiz Cardoso,no de D. Luiz Ma-

noel Eduardo,no d'uzurario, e o sr. Breguez, no

d'Estevão de Moura. A sr.“ Maria Henriqueta Mo-

rena, mereceu muitos louvores no pa l de Bea-

triz, ainda que pequeno, mas diñici no desem-

penho. '

Não podemos deixar de admirar a esta artis-

ta o seu talento todas as vezes que a. temos vise

to entrar em scena.

A snr.ll Reza Vidal tambem fez sobre-subir

o papel de Ignez. - A comedia agradou muito,

e pena foi o não tornarem n repetir o = Anjo o

Demonio=para termos o gosto de ouvir os

couplets cantados pela sur.“ M. H. com a aquella

graça que tanto a caracterisa.

A orchestra era de Ílhavo, dirigida pelo sr.

Francisco Barreto, que desempenhou com gosto.

Deve-se uma grande parte deste divertimento ao

incançavel ensaiador o sr. padre Augusto, que

se não poupou a trabalhos.

O theatro ,esteve bastante concorrido, prin-

cipalmente na galeria inferior.

E' para desejar que não afrouchará o zêlo

daquelles bons artistas, para nos darem muitas

daquellas noites. (J. P..)

Sinistro mudaram-_Lose no Weekly

dispatch de Londres, de 18 dlAgosto o seguinte:

Na segunda~feira encontrou-se trasida pelas vagas

ao caes Lamlarh uma ganrafa contendo a seguin-

te declaração: :Foi a pitàue na. bahia de Biscaia›

o vapor a helice-Heiro. altámos todos para. os

botes, mas sem esperanças de tornar a ver ter-

ra. Deus tenha misericordia de nós JOHN SORBTON,

primeiro pilota-17 de julho de 1861. n

Inauguração do Palmelode Crys-

tal. - Espera-se que el-rci o senhor D. Pedro V,

diz o Conmwrcío do Porto, que tanto tinibra em



associar o seu nome plorioso aos commcttimentos

generosos de progresso e eivilisaç'ao d'estc paiz,

que tanto do coração uma, se dignará honrar, na

proxima terça-feira, a inauguração das obras do

Palacio de Crystal c porque do mesmo, sendo as-

sim de crêr que todos os que de pprtuguezes se

presam e a peito toma-m o engradeclmento nesta

terra não faltariio a presenciar uma ceremonia

que tanto promette.

Consta-nos que, para abrilhantar o acto have-

rá. lugar reservado para as senhoras.

A Epocha. -Se no castigo em que no n.°

7 deste jornal agradecemos a remessa daquelles que

nos timiam enviado as suas folhas,não inclunnoso

nosso cstimavel college. da Epocha., creia que é

orque até esse tempo não havíamos ainda sido

honrados com a remessa de nenhum dos seus nu-

meros. Recebemos depois trcz ou uatro numeros

juntos, se bem nos lembra, e des e então temos

recebido regularmente, bem como de todos os

nossos collegas sem excepção. _

Lisongeamo-nos por isto tanto mais quanto

nós somos pontuaes em fazei-o a todos os nossos

cõllegas que tem apparecido depois de nós na 1m-

prensa, e somos os primeiros a estigmatísar opro-

cedimento dos que assim não obram. _ _

Nesta milícia da civilísação não ha distinc-

cõcs, que auctorisem uma tà'o flagrante quebra

de todas as tradicções jornalísticas, como é a que

resulta do facto da negativa da troca das respe-

ctivas folhas.

Caminho de ferro doNorte. -Con-

tinuam os trabalhos no aterro de Canellas, onde

segundo nos consta,trabalham actualmente 1:000

operarios.

Tambem nos consta que tem chegado algu-

mas maquinas e apparcllios proprios para dar aos

trabalhos maior amplitude.

Regresso.-SS. M. c alteza regressaram

de Braga no dia 1.° do corrente e entraram no

Porto pelas duas horas c meia da tarde do mes-

mo dia.

Pelas quatro horas já os augustos visitantes

andavam na exposição industrial. _

Sabe-se que S. M. tenciona partir para. Lis-

boa por már na uinta-feira 5 do corrente.

Estrada do porto do I¡080.-Sabe~

mos que pela. repartição competente das obras pu-

blicas se ordenara ao ex.“ engenheiro director

neste districto para fazer os estudos e traçados

da estrada do porto do Boco á estação mais pro-

xima do caminho de ferro que será talvez a Oli-

veira do Bairro ou suas imediações.

Biblioteca.-Consta-nos que pelo gover-

no vão ser mandados livros para o estabelecrmen-

to da biblioteca no edificio do lyceu desta cidade

e que Ivae sêr competentementc mobílada esta

casa. V

Coragem feminina-Em Soza hou-

ve no domingo a. costumada festa da Senhora dos

Anjos, que é sem_ re muito concorrida de gente

da visinhança. Tinha. acabado o sermão e a mís-

su, que foi com toda a solcmnidade e deceneia,

nando se encontraram no arraial alguns indiví-

duos do' lu 'ar, com outros de Vagos, que parece

vinham já 'uma outra romaria.

Desde muito tempo existe seria rivalidade

entre os povoa dos dous lugares; e encontrando-

se travaram-se de rasões. A cousa estava turba,

os varapáos andavam já no ar, e tudo o que não

tornava parte na desordem, tratava de por em se-

gurança as costellae ameaçadas.

Uma senhora do nosso conhecimento que ali

proximo se achava juntando, com animo varonil

se aproximou então _do lugar da desordem, e, em

parte com r'ogos, em parte com palavras d'aniiga-

vel reprehensão conseguia serenar os animes exal-

tados, e fazer com que os desordeiros entrassem

na ordem.

O caso merece referido não só pelo valor da

acção, que é admiravel, mas tambem pelo respei-

to do sexo e_da dedicação, em gente que, nestes

casos, não é atreita a isto. _

Mas a cousa foi mais longe. Ella e seu ina-

rido conseguiram conduzir para Vagos, donde

tambem são, os que pertenciam a este lugar, fa-

, zendo com que não voltassem para traz, como

queriam, franqueando-lhe antes a sua adega, 0n-

de encontraram melhores inimigas corn que ba-

ter-sc.

Exposição Industrial. - Desde do-

mingo até hontem tem sido visitada por 3:142

pessoas, não cenprehendendo as que teem bilhete

permanente ou entrada franca.

Hontem o numero de visitantes foi de 560.

Foi, portanto, areceita de entradas nos dias

de 1:0425420 réis.

Hospede: illustres.-Acham-se já nes-

ta cidade os srs. Camillo Caracciollo, marquez de

Bella, enviado extraordinario do rei do Italia, e

conde de la Minerva, ministro plenipotenciario

de S. M. Victor Manoel na côrte de Portugal.

Vieram para visitar a exposição industrial,

e acompanham S. M. no seu regresso á. capital.

Tambem são esperados os ministros de Hes-

panha e do Brazil. '

Transferencia e graça. -Por decre-

to de 14 do corrente, o sr. dr. Manuel José Bo-

telho foi, a seu pedido, transferido de juiz de di-

reito da comarca de Celorico da Beira para a de

Rezende. _Consta-pos haver sido ha mezes agra-

ciado igualmente com o foro de moço fidalgo da

casa real, com exercicio na mesma.

(O Braz Tísana.)

M

.CORREIO

LISBOA 1 DE ,sz/::Imenso

(Do nosso correspondente.)

A Inglaterra enfastiou-se, finalmente, do pa-

pel quasi secundarío que tem representado nos

negocios da Italia. Abi .temos, pois, desmentíndo

l

   

a
a ind'ítl'ereuçaha apathia, na minha Opinião, estu-'

dadas e calculadas, de que até hoje timbrava, pa-

ra se apresentar repentinamente tomando uma

parte muito'activa e poderosa nos acontecimentos

do novo reino, competindo assim sem rebuço com

a influencia que ali tem exercido a França, sua

visinha e rival.

A presença d'uma esquadra, composta de

seis naus e trez fragatas, com seis mil homens de

de desembarque, nas aguas de Napoles, é consi-

derada pela diplomacia por uma manifestação pe-

remptoria das intenções do governo inglez. A de-

claração, feita pelo gabinete da rainha Victoria,

de que não abandonará. Napoles em quanto as for-

ças francezas continuarem a oeeupar a cidade de

Roma, é um facto innegavel, e ao qual nas actuaes

circnmstancias não seria possivel deixar de at-

tribuir uma alta signiticação politica.

E certo que os negocios do rei Victor Ma-

nuel em Napoles não tem corrido bem. Embora

sejam muito conhecidas as causas que tem promo-

vido as diñiculdades que se oppõem á, inteira pa-

cificação daquella província, embora por parte do

governo d'Italia tenham sido empregados todas

os esforços para as vencer, o corto que ellas

existem e continuam, a despeito das mais eñieazes

diligencias dos delegados do governo italiano.

Se é com o desejo de que acabe similhante

estado, a que ninguem poderá chamar normal, se

é porque a Inglaterra intendêu, a final, que lhe

convinha ter um igual quinhão d'influencia com

a França na resolução ditinítiva daquclle melin-

droso e complicado assumpto, se é porque a Gram

Bretanha pretende oppôr-se ostensivamente a

mais alguma nova cessão de territorio italiano,

como a ilha da Sardenha, por exemplo, a Luiz

Napoleão, se ó porque queira fazer da Sicília ou

de Napolcs um reino separado em que vá. col-

locar uma dynastia da sua feição, se é porque,

em fim, lhe pareça fuvoravel aos seus interes-

ses oppôr a vontade energica do imperador Luiz

Napoleão a vontade não menos en'ergíca de Gar

ribaldí; concorrendo para que lhe seja dada a.

gerencia administrativa nas províncias napolita-

nas, e porque se persuada de que elle é o uni-

co homem capaz de superar os obstaculos que

nascem das intrigas feitas pela curia romana,

eis o que o tempo dará a conhecer, n'um futuro

talvez muito proximo.

Mas alem da attitude actual da Inglaterra,

ha ainda outro facto, que não póde passar des-

apercebido. Parece fóra de toda a duvida que a

politica do imperador dos francezes intende por

indispensavel a presença das suas tropas em Ro-

ma, até que estejam resolvidos os negocios da Ita-

lia; entretanto as alavras de Cialdini, respon-

dendo á mensagem a muicipalídade napolitana,

são muito significativas. Nessa resposta não se faz

mysterio dos desojos de Victor Manoel; pelo con-

trario, o seu general foi franco, pois que disse

ue o rei deseja a união da Italia, a monarchía

da casa de Saboia, a liberdade e emancipação de

Veneza, e a. Roma para capital do reino italiano.

Dou-lhe parte do que se passou na ultima

conferencia da Associação nacional nos paços do

concelho desta cidade.

A reunião teve logar na noite de 29 do cor-

rente, e esteve concorrida. Léo-se, e foi appro-

vada, salvas algumas alterações de redacção, a

manifestação que vao ser dirigida ao paiz, no

sentido de explicar-lhe o intuito da associação, e

os fins a que se derige. Reselveo-se que deste ma-

nifesto se extraissem copias em francez para se-

rem expedidas para a França, Inglaterra, e Ita-

lia, o outros mais paizes. A manifestação está es-

crípta com a maior conveniencia, e isempta de

qualquer sabor de odio ou despeito. '

Procedeo-sc depois á nomeação de vice-pre

sidente, que recahio no sr. Moura. Para vice se-

cretaríos foram nomeados os srs. Luiz de Vascon-

cellos dÍAzevedo e Silva,e Custodio Firmo Rodri-

gues. Para thesoureiro foi nomeadoo sr. Luiz de

Castro Guimarães. Foramnomeadas tambem duas

commíssões: uma intitulada de Lisboa para o fim

de levar a effeito a solemnidade commcmorativa

do 1.° de dezembro; e a outra para estar em cor-

respondencia com as camaras municipaes do rei-

no e commíssões estabellccidas nas províncias. Pa-

ra, a primeira foram nomeados os srs. José Este-

vão, Mendes Leal, Maurício Velloso, Gonçalves

Teixeira, Luiz de Castro Guimarães, Moura, Sd

Nogueira, Manoel de Jesus Coelho, Frazão, Gon-

çalves Correa e Marreca. Para asegunda, os srs.

José Estevão,Alexandre Herculano, Silva Tullio,

Inuocencio da Silva e Gomes d'Abreu, as quaes

trabalharão d'accordo com a mesa.

Está. resolvido já, que no proximo futuro dia

1.° de dezembro seja cantado um Té-Deum dan-

do-se a este acto religioso toda a pompa e solem-

nidade possivel, que nesse mesmo dia, no recin-

to comprehendido entre otemplo de S. Domingos

e o palacio do conde d'Almada, e no logar que

se julgue mais apropriado, sa faça a. inauguração

d'uma lapide, lavrundo-se n'uma das faces a se-

guinte inscripção: aos restauradores de 1640 a

cidade de Lisboa em 1861.» Nas outras faces se-

rão inscriptos os nomes dos quarenta conjurados

que promoveram e conseguiram a nossa indepen-

dencia. Ha igualmente a ideia de levantar uma

estatua. a João Pinto Ribeiro, que foi a alma. da-

quella revolução gloriosa, e tambem a de impri-

mir senâo todas, algumas das suas obras, para

servirem de compendios de leitura nas escolas

diinstrucção primaria.

_ Eis o que me consta que se passou naquella

conferencia. Na proxima noite de terça feira reu-

ne-se novamente a associação, edo que lá se pas-

sar e me constar o informarei opportunamente.

Os mares da nossa politica mostram anda-

rem um tanto revoltos. Não ha crise declarada,

mas parece que a ha latente. Na sessão de 6.“

feira a camara dos pares regeitou por votação no-

l

l

minal a suppressâo da pensão á sua cendeça de '

Penafiel. Dois dos ministros que são pares absti-

veram-se de votar, e o ministro da fazenda vo-

tou com a minoria. O que quer isto di-zer ?

No mesmo dia, e pa camara dos deputados,

teve logar_ a annunciada interpellação do sr. José

Estevão sobre a_ demora que tem havido em re-

solver a pretenção dos italianos, residentes em

Lisboa, para poderem suñ'ragar nas egrejas des-

ta capital, pelo descanço eterno da alma do con-

de de Cavour. e

E' inuiil diser-lhe que foi brilhante o discur-

so daquellc primeiro orador da nossa tribuna. A7s

gallerías concorreram muitos nacionaes e estran-

geiros, anciosos por ouvir a voz do eloquente ora-

dor, e a resposta do governo. Nesta interpellaçño

tomou tambem parte o meu amigo Mendes Leal,

que tem sido entre os nossos jornalistas um dos

mais estrenuos defensores das liberdades italia-

nas, e um dos maiores antagonistas da reacção

religiosa.

A resposta dada pelo ministro das justiças,

embora envolta em calculadas rczervas,parecc-me

dar a intender que ogoverno está resolvido a con-

ceder a licença. Faz muito bem se assim proce-

der. Neste ponto creio que todas as duvidas par-

tem do ministro dos estrangeiros. O artigo prín-

cípal do Portugues d'hontem contem um pergun-

ta, que parece denunciar desacordo entre o secre-

tario dos negocios ecolesíasticos e o dos estran-

geiros. Aquella folha tem razão para o saber. O

governo, pela bocca do sr. ministro das justiças,

comprometteo-se a cumprir o seu dever. Verc-

mos o qne elle entende por seu dever, e como o

cumpre. Registrêmos apromcssa, e esperômos pc-

lo resultado. Por agora não ha outro remedio.

_ Entre tanto,o facto é que já foram ditas duas

missas em Lisboa por alma do grande estadista

italiano. Uma na freguezia dos Martyres pelobc-

neficiado Antonio José de Sousa Tavares, e outra

na freguezía do Sacramento, pelo proprio prior,

Antonio Vieira Borges. Isto consta dos documen-

tos e declarações que foram publicados em alguns

jornaes de hontem, d'ondc as pode transcrever,

se quiser. O artigo principal da Revolução d'hon-

tem, com referencia ao assumpto dainterpellação,

é digno de ler-se, e aiigura-seqne que colloca a

questão nos devidos termos.

Hoje ha corrida de touros em Paços d'Arcos,

para onde tem corrido muita gente. A'manhã ef-

fectua-se o divertimento da regata. O 'premio

principal é otfcrecido pelo sr. D. Pedro V. Por

parte da associação ha os seguintes premios :

Yatchs, até 10, Õ, e 3 tonelladas, uma peça

de prata. .

Guigas a 6 remos _ 185000 réis a 4 re-

mos - 165000 rs. Catraias a 4 remos -~ 16,5 rs.

Canôas dos Yatchs, remadas por um homem, 1.°

premio-55000 rs. 2.° _25500 rs. Os cons-

tructores dos Yatchs de 1.“ e 2.l classe, que ven-

eerem, serão premiados com a medalha de prata.,

os de 3.“ e 4.“ classe com a medalha de bronze.

Na quinta-feira falleceu de uma apoplexia o

sr. José Ignacio Gouvêa da Silva Homem, que

era empregado na secretaria da justiça. Era func-

cionario antigo e intelligente, e tinha exercídoo

emprego de secretario do governo em Cabo-Verde.

No dta 29 do passado regressou da sua via-

gem a_França a nossa estimada actriz, Emilia das

Neves. No mesmo vapor, que a conduzio de Bor-

déos, vieram de passagem o deputado D. Luíz da

camara Lémc, e o nosso ministro em Berlim, o

sr. José de Vasconcellos.

Na sexta-feira, pouco depois das 5 horas da

tarde, .manifestou-se incendio no palheiro do pre-

dio do sr. Rafael José da Cunha, na praça de

Luíz de Camões. Felizmente, o palheiro é do

abobada. Esta circumstancía, e tambem a hora

c a promptidão dos soccorros evitaram um gran-

de sinistro, porque o fogo apresentou-se com pro»

porções para um grande desenvolvimento.

Hontem das õ para as 6 horas da tarde hou-

ve alvoroto no Chiado, em consequencia da pri-

são a que se procedeu d'um soldado da guarda

municipal, que se evadira da casa da guarda do

quartel do Carmo, e isto depois de ter soccado

dois camaradas, e ferido levemente com uma

bayoneta ao cabo da guarda. O soldado perten-

ce á 6.a companhia, que ó em Alcantara, e esta-

va detido no quartel geral para responder a con-

selho de investigação. Ouvi dizer que o tal solda-

do é brígão, e relaxado. São duas condições

improprias para. exercer as funcções de soldado

de policia. O verdadeiro é expulsal-o. Veremos

o que fazem. '

Tambem tevc hontem logar o encerramento

das Côrtes. A ceremonia foi feita por commissão,

lendo o presidente do conselho o competente de-

creto. Houve diminutíssima concorrencia de pa.

res, e deputados. Compareceu todo o ministerio,

menos o das obras publicas.

No paquete de Cadíz, chegado hontem veio

madamoisello Ellccta Soldaini, joven pianista,

discípulo. do celebre »mestra Creonte, que foi um

dos mais ”afamados discípulos de Mayen-her. Di-

zem que tencíona dar alguns concertos, e que

é uma artista de muito merito.

Está formada a companhia de S Carlos.

Ahi vão os nomes dos principaes artistas. Pri-

meiras damas, Luiza Behdaceí, Henriqueta Beri-

ni, Delfina Calderun. Musichette, Aumalia Uber-

tí. Comprímaría e 2.“ damas Marietta L'ocatelli.

2.“ dama Rosalina Cassano. Primeiros tenorcs,

Caetano Frasehini, Ramerí Baragli. Supplemen-

to, Emilio Beretta. Segundo tenor, Antonio Bru-

ni. 1.° baritono, Giovani Guiccíardi, supplemento,

Antonio Maria Celestino. Baixo profundo, Cesare

Della Costa, 2.° baixo José Hernandes, ingenere

Luigi Silingardi. Ha 48 ooristas dambos os se-

xos. A orchestra compõe-se de 54 instrumentis-

tas. No cerpo do baile, mestres de coroa, e pin-

tores não' ha inovação. E” tudo o mesmo do anne

passado.

O rendimento da alfandega grande em todo

o mez de agosto importou em 1970855967 réis.

As bossas inscripçõcs conservam o preço de 48%.

Bolsa de Madrid em 30 d'agosto, 3 por cento'con-

solídados a 49,15 - 3 dito ditferído a 42,80.

Bolsa de Paríz na mesma. data, 3 por cento a

68,08, 4% por cento a 98,25. Bolsa de Londres

na mesma data, consolidados de 925/9 a 923,4.

O abastado negociante Shore, que ha muitos

annos vive entre nos, e que tem uma linda casa

em Cintra, a. que poz o nome de Villa. Victoria.,

acaba de promover uma subscripçiio em Cintra,

para o fim de haver durante o inverno em que os

povos d'aquellas localidades soti'reni grandes pri-

vações, uma sopa economica, :i semelhança do que

se fez em Lisboa n'outra epoca.

E' uma lembrança digna de todo o elogio, o

contínuos que o auctor sera coadjuvada pelas fa-

mílias ricas que nesta estação residem em Cintra.

.Acabo de saber agora que acorveta Bartho-

Iomeu Dias sae na proxima terça-feira para a

barra. do Porto, a iim de acompanhar oMindcllo,

em que S. M. o Sr. D. Pedro V e seu augusto

irmão regressam para Lisboa.

M

ÉVXTERAIOR _

Um despacho de Turín, de 25, referindo se

a noticias de Nopoles annuncia que o coronel Lo-

ren atacou Chiavone e os seus partídnrios no mon-

te Santo Elias de accordo com os francezes. Em

Lora divulgou-se no dia 23 que os francezes ti-

nham chegado aCasnnova para impedir o regres-

so de Cuiavonc ao territorio romano; parece que

este chefe dos handoleiros reaccionnrios está. cer-

cado pelas tropas.

Dizem de Munich, em 25, que o rcí Maxi-

miliano da Baviera fara uma visita ao rei da Prus-

sia cm Ostende.

Varsoviu, 25. -- Depois de numerosas revis-

tas domiciliar-ias feitas durante a noite verifica-

ramsc varias prisões.

Londres, 25. - O

guinte :

«Os federaes commandados pelo general Lyon

foram derrotados pelos confedcrados em Spring-

Field;o general .Lyon recebeu uma ferida mortal;

ficaram fóra do combate 800 federaes. Os bancos do

York, Boston e Philadelphia tomaram immcdía-

temente 50 milhões de emprestimo federal, fican-

do para tomar 120 milhões desde a ultima data

até o fim de dezembro»

MOVIMENTO DA

BARRA

i Aveiro 31 de agosto. N

ENTRADAS

PORTO, Hiate port. Fenix, cap J. Nunes, 8 passeando

tripulação, lastro.

VILLA DE CONDE, Hiate port. Deus Sobre Não, cap.

J. S. Re' 7 pessoas dc tripulação lastro.

Em 1 de setembro.

ESPOZENDE, Hiate dort. Nova Unido, mestre J. F.

Manno, 6 pessoas de tripulação lastro.

 

@fico Router diz o sc-

    

PORTO, i-Iíate port Razoilo 1.°, mestre M. R. Sacramem

to, 7 p'cssous de tripulação, lastro. '

IDEM :a - Rasca port. Moreisr, cap. L. Henriques, 9

ressoas de tripol. lastro.

II) LM. - Rasca port. Paatusca, mestre G. F. dos San-

tos, 7 pessoas de tripulação, carvão e ferro.

ANNUNCIOS

Pelo cartorío do escrivão Nogueira, cem

execução que por este juiso move An-

tonio Emilio Barbosa desta cidade, con-

tra Manoel Caetano da mesma, se hão-de

arremalar no dia 15 do proximo mez de

setembro, ás 10 horas da manhã, no tri-

bunaljudicial desta cidade, perante o juiz

de direito da comarca, uma morada de

cazas termas, sitas na rua de Sá, com

seu quintal, que parte do norte com a rua

publica, sul com Manoel Alves Neves,

poente com José Antonio Motta, e nas-

cente com D. Maria Magdalena foi tudo

avaliado pelos louvados em 1153000 rs.

 

Segue viagem

DO PORTO

PARA 0 lili) DE JANElllll

A barca Portugueza

CRUZ QUINTO.
A SAHIR NOS FINS DE SETEMBRO

E' bem construida, e forrada de co-

bre, e com excellemes commodos para

Passageiros, os quaes serão bem tratados

dando-se-lhes almoço, jantar, e ceia, Cí-

rurgião a bordo; Recebem-se passageiros.

a pagar aqui ou no Rio de Janeiro, epar'a

isso trata-se com Antonio Pereira da Cruz,

ein Cima do Muro, 'do lado da Ponte, n.°

1131? e e 40, e em Aveiro com Preiraâze Fi. i

o.
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