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. ""l'endo &idado o' primeiro semestre

d'Esghjqual, a administração roga aos

srs. assignântes; que se acham em debi-

lqpnlls-.lmporlancia'de suas assignaluras,

welmandal-ss pagar. em vales do

outro meio que melhorgoi-Mo, ou' por

,_ - Mila.

..h '. n.

_ «AVEIRO

~ Moto¡ materines que se

no¡ dim figura muito n estrada'do

Abin :Aguda por Fixo. O ministro das obras

publica, nttendendoás representações dos povos

da¡ ' d'Eogueira, Eixo e Eirol, e toman-

do' aids conta os valiosos trabalhos que el-

h'm, deferiu-lhes, e em breve os traba-

. 'Minis anunciada do nobre ministro, por-

.ze.

  

- aú @é pda extauio d'uma estrada que se

9.

vo da sua necessidade absoluta, ou mes-

-o seletiva, ou das vantagens que doll-.i se hão

não é só e. exclusivamente

pelo fado' deligu entre si povoações de primei-

_ rodan- c.

' ' ' " 'deh-.das por estan duas faces,

vantagens das que constituem

Quintino-“progresso. A este progresso, po-

_ l; falta ofende _realidade que só se conse.

gd¡ “Marido a¡ estradas para o augmento

' _meupubiidapestmugmento só se ob-

Óllas'princilete agricultura.

A' estuda de Aveiro a Ag' 'por Eixo

. ' 1 muito_ 'no _cdi-gente ne-

, ”WT“ Av&o com“Agueda'por uma

,Ri-Write o commercio que entre esta

villa Q _00, i E' pessimo o caminho que

Nf'E tas am povoações' _estando

¡,V ' _' &mv'vezes pelas ench'ehtes do

_ m TB¡an dedni prompta e'incilmcn-

_u_ &mecanidade da confecção da eum-'e as

cine della Rio de' resultar.

_ ,' .render, quado passagem fizemos,

butt¡ n10 menor e é a estrada de Avei-

wsxwvwm'par tire'. '

' m¡ _ "ga vins'd'Eixo, que dista de Aveiro

16,7 kilometres, é uma povoação ricu, c

as?, aos¡ os "de da fertilidade do solo em

M '08K &nstrmdm e dos campos circumvísinhoa.

amcMos habitantes d'Eixo tom

l n os 'institubcfcom isto coincidiu a di-

do¡ Mulas, a' que se seguiu cgual di.-

IÊÊ- dos campos.

"z" tt ...Eixo Ie sente esta falta. do

adubo- ¡ uma, ”à de distancia, se pode ella

. muito bem Medina _ .
, À ganha-.ria, de Aveiro produz, no fundo

(alagoas, Vegeta“, que constituem o chamado

mnliço, e é este que', bojo adubo, quasi exclusi-

vamente, u que lhe ficam proximas. O

muliçojé um adubbdo_ reconhecida superioridade,

 

nino¡ '
v . vsusão DE .

j“&ihhbe'rs' Edinburgh_ Journal,

t' l v (Continuação do n.° 61.)

Ingles, dnglez, (era a voz de Minotti Gari-

Waocordando-me 'na manhã seguinte com um

Mor .empuxño na minha perna) inglez,

¡te-_tt a~ ' '

De¡ Maputo, e imediatamente estava no

Madalena -e parecia que toda a

marítima observava a nossa che-

à., que tem abastecido de intrepidos

Wmmaquelles mares traidores, ufana~se

Ím,wÍ_inteinmente distincta dos seus visi-

“gmw'dos proprios; e, segundo me pareceu,

caracterizam pouco identicos.

, ,,, ,, certa attracção o aspecto da ilha, por

' ser entrecortada de picturescas ondulações. Uma

V form domina a enseada, onde estava

fu o-«Emma- hiate cscuna diAlexandre

,e o_ _pequeno vapor ,-Sclmcnsa-que

pump às_ ordens de Garibaldi. Além d'estes

inclina!! tambem aqui e ali dez ou doze bar-

_- solidamente construídos, e de vinte

a, vinte o cinco tonelladas cada um.

 

  

m. Qrspor ia entrando na enseada da. ilha '
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qualidade. Por outro lado os barcos de muliço

que cada anno saem da ria não tem numero, sem

comtudo ella se esgotar.

A Os moliços constituem um adubo pesado que

não pode levar-se a distancinu, sem que bons es-

tradas facilitem a sua condução; portanto as cs-

tradaw, que liguem os bons terrenos com u cidade,

abrem a porto. n esta riqueza que está. para cllcs

desaprovcitnda..

Feita a estrada dc Aveiro a Eixo os agri-

cultores hão de adubar os seus terrenos com o

muliço, e desta. ini'lovnçíio ha dc -rósultar um uu-

gmento palpavel de predileção, dando o augmento

no valor da propriedade, e portanto maior riqueza

publica -- verdadeiro prongSso. Com os actuacs

caminhos não é possivel transportar para Eixo o

moliço, pelo seu demaziado peso, e por consc-

quencia provada tica a utilidade da estrada de

Aveiro a Eixo.

Todas as considerações que acabamos de f'a-

zer tem uma demonstração pratica com o que se

passou na Oliveirinha.

A Õ kilomdros dc Aveiro fica a Oliveirinha

junto á. qual passa a estrada de Aveiro a Mogo- \

tanto pela quantidade que produz, como pela boa. I

f'ores. Depois de completa esta estrada até á Oli-

veirinha es agricultors d'ali começaram a estru-

mar com muliço da ria de Aveiro grande parte

das suas terras, c experimentaram um tal aug-

mento de producção que a propriedade .ubiu

logo em valor.

Nota-sc de mais que ndo só houve um aug-

mento absoluto, mas até relativo ; as propride

des mais proximas da estrada sofi'rcrmn um ang-

mento relativo de 10 por cento.

Em _vista djisto louvavcis são os csforçosidos

povos d'Esgneiro, Eixo, e Eiroi para otite-:ein

este meio de prosperidade, c cgunlmcnte os d7a-

quellcs que os secundam.

_-_--m----

Está acontecendo com as minas do Braçal

precisamente o que aventmnos. As infornmçõcs

que agora temos de pessoa duquella localidade,

confirmam completamente as nossas previsões. A

inercia, o, em porte, até a cumplicidade da au-

ctoridude com um bando dc turbulentos, que não

representam de modo algum u opinião dos povos,

é o que tem feito dar todo esse alarme, que ao

longe fazia. ver uma conjuraçño tramadu para

dar cabo do pacífico e luborio-so estabelecimento

das minas.

Não é outra cousa. Tal conjuraçiio é. uma.

mentira.. Havia e ha talvez ainda proicctos cri-

minosos, alguns já traduzidos cm factos, mas

_em que a maior e melhor parte das povoações

não toinnvn nem toma parte, e que até repro-

va.. Deprimil-os não devia ter sido uma tarefa

impossivel, nem talvez sequer diíiicil, se aan-

ctoridude tivesse cumprido desde o começo com

o seu dever. Esta é a. verdade.

Não negamos que exista no animo de nl-

guma gente daqucllu localidade a deploravcl

preoccupação de que o fumo da fundição provoca

ou mesmo produz a. molcstia das vinhas, porque

isso está d'accordo com as informações que temos.

   

Como em Caprcra não havia porto bastante-

mente largo e profundo para admittir vasos das

collossacs dimensões do Dante, os passageiros

destinados para aquella ilha desembarcam aqui.

A sociedade da camara entrou n'um pequeno es-

caler, que pertencia u Minotti, c o elegante bar-

quinho tripolado por um pescador nativo e por

um dos marinheiros do Emma começou a. varrer

as' aguas ao longo do' aeanhndo estreito, que sc-

pnra San Stefano da Madalena, e em breve pas-

_sámos defronte da residencia. do capitão Roberts.

O capitão Roberts, um dos veteranos de

Traf'algar, habita rfaquella ilha hn muito tempo,

e com efi'eito -ha tanto tempo, que gesa da pre-

rogativa de contar algumas interessantes anccdo-

tas, que passaram entre elle e Byron ou Shelley.

Com brisa de feição ao cabo'de trez quar-

tos d*hora nos acercámos da enseada, que ali

cumpre os deveres de porto, de cujas praias por

uma encoatn d”:ilgnns centenares de metros se

sóbe até á. morada do grande soldado da Italia.

Como nos avisinhavznnos, duas ou trcz figuras

,acompanhadas por alguns cães principiaram a

descer a sonda do monte para vir ao nosso en-

contro ; _atraz vinha nm carro de notavel com-

trucção destinado a conduzir a' bagagem de Mi-

notti.

Olhai, olhai, _Minotti na minha lingua. na-

tal, exclamou sofi'regamentc, acolá. vem meu . . .

meu. . ., porem aqui o seu i-nglcz nauf'rngou.

Father, suggeriu Basso.

 

Nem essas pessoas, porem, constituem um, grupo

tal que se atreve. a tentar tão temeraria em-

presa, como dar cabo das minas, nem ellos estu-

vmn organisadas c decididas para o tentar. Fal-

tava-lhe até o chefe, e um tal R., da Ventosa,

que parecia resolvido a tonmr o commando, se

gundo se dizia, fora disso dissnadido por um in-

fluente da localidade.

Nestas circumstancias, a missão da anoto-

ridadc eraaconsclhur o povo, e advertil-o do

erro em que cstavn,fuzcndo mão baixo. sobre um

ou outro mais tnrbnlcnto, que tentasse levantar

o colo. Fez isto? De certo não. Apenas nos cons-

ta que o administrador dc Vonzelln, advertido

(lc que nos montes de Passos do Villarigues ha-

via. umas reuniões noturnas para ás quaos scr-

vinm de signues tiros, que se ouviam em divor-

sas direcções, tizcra algumas averiguaçõcs, das

quacs não colhcra resultado.

De tudo isto o que resultou foi culmarem-sc

as povoações dnqncllas circnmvisinlmnças com

aboletuinentos. Lá estão perto de 200 praças

sobcarrcgundo os povos. Só em Souto consta-nos

que estão 20 soldados, em Oliveira. de Frades 30,

e em Ribeirudio outros 30 l Com que fim ?

Em uma carta que recebemos d“um' desses

concellms, diz-se-nos:

«Nós estamos aqui quasi cm estado de si-

tio. Estamos cercados de bayonetas. Diz-se que

ó para impedir que o povo dê cabo das minas

do Brnçal. Pelo menos apparcceu aqui um edi-

tal do governador civil de Vizeu em que se re-

vela esse receio com relação aos concelhos de

Souto, S. Pedro do Sul, c Tondella, mas eu não

vi em que se funde tal receio a não ser em uma.

estnlta correspondencia que publicou o Viriato.

Parece' 'qdo united Matadogas, d'Alcoñ-a, fora

ter com o Mathias, proprietario das minas, e

lho pintaro a cousa muito feia, dizendo que se

sentiu com forças dc impedir a aggressão, mas

que cra necessario distribuir algumas sommas,

e portanto que se lhe dessem 400000 rs. se

responsabilizam pelo resultado; ao que o Mathias

respondem que não dava nem 5 reis. Isto expri-

mido não é nada. Cá pelo concelho não ha cou-

sa que inspire serios receios. Pelos de Souto, Oli-

veira, S.Vioento, Scjões e Pinheiro, tambem na~

da ba, absolutamente nada. Se ha alguma cousa

é para esse districto. Um individuo d'Alça 'diz-se

que se jactara de ser convidado para comman-

dnr uma guerrilha contra as minas por gente

d'Uliveira d'Azcmcis. Não sei. E' o que onvim

Em outru curto. da mesma localidade dizem-

nos mais: i .

«Dizem lá por fora que isto por aqui está.

muito maio, porem nós é que não sabemos de

nada a não ser d'alguma rosnndella do campo-

nios, que não passam disso, bem os conhece.

Temos por aqui muita tropa, esse é o f'ucto. Em

Oliveira e Souto estão 50 homens do 9, e em

Ribeiradio 30. Mais do que esses deviam ir só

para casa do ad¡ninistrador,que fugiu nesta crise,

ou que é, para casa do irmão, em Tondclla, don-

de o enxotou o Branquinho»

D'aqui sc infere bom a. que deve attribuir-

W

Não, não;-o papá, o papá, retrucou Mi-

notti rindo-se.

E não menos cordialmcnte riam os que á

praia já tinham chegado-_Estivemos a ponto do

acreditar que zornbnvum de nós.

O general, ,porque _indnbitzwelmentc era elle,

afigurava-se-nos de longe tão motcjador como o

resto. - O que seria 'e - ~

Começámos a olhar uns para os outros cu-

riOsamente, e a verdade saltou de repente aos

olhos do Basso.

Il capello longo, il capello longo, exclamou

elle, apontando para o Chapeu alto á, inglezn, que

usava Minotti. -Certo é que era a vez primeira

queapparecia em Caprera uma cabeça de tal guisa

coberta.

Atracára o escalar á praia, e logo se adian-

tou a abraçar-nos Garibaldi, seguido de Stagneb

ti, seu ajudante d'ordens, do seu amigo o coro-

nel Spcchi, que reside com elle, e do coronel

Didesi. Trazia o seu fato ordinnrio de trabalho,

e um lenço amarrado na cabeça, porque padecia

então de dores d'ouvidos.

Trajnva jaqueta de caçador, e umas calças

cinzentos, que eu logo descobri serem do meu

conhecimento a despeito d'um remendo do panno

azul no joelho.

Não me apode o leitor d'irrcverontc por des-

crever com tanta minucia as imperfeições no tra-

jar do meu querido general. _Oxalá que a mi-

nha dextra não possa mais pegar em pennu ou
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se o que tem havido, c o que ha. Pode lançar-_sd

disso a culpa a mais alguemdq que ás

ridadcs locucs ? Pensamos 'qu'e não.

:is deste districto, infelizmente. MM o quoid'

se segue é que só nós deixamos aster-

nador civil. ' ' ' _li 'I 'i

Quanto á força militar consumos que a

se achava om Oliveira de Firades e suas 1mm n-

çõcs, districto de Vizeu, foi ou vao ser mandar!,

retirar pelo respectivo governador civil.
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O tabaco, que actualmente se vende noob-5

tancos, é pCSsimo. Vcom se nos cigarro¡ nulndã

rosos vermes, mesmo a olho nú, que com olá)

desenvolvem um gosto por tal forma nansu, 0-'

do que incommoda muito o estomago/e uni'_ si.

ro que mal se pode supportar'mesnio a dista'dcia:

O tabaco é um objecto de primeira !Idoso-i7

dade para os que contrahirum _ habito; fiel!

nzo em taos circumstancias é prejudicialis'símo¡

apczar disso nada dc providencias das andori-

dades locaes, nada de reclamações dd ,podem

para obrigar os contractadores a ibjll'uiecei'x

genero, como lhes cumpre em virtude

dicçõcs do seu contructo. ' ' "li“ i '1 l

Levantou-se um brado contra'os e

logo todas assinetas tocaram a rebatp, pro”:

do a sua prolnbição. Quasi todos 053011130)“W

maram parte nesta questito porque propdddç o

compromettimento dc multados interqu _e'nm

ataque ao direito dc propriedade julgnràm' I.

questão digna delles, em quanto que a podridão'

do tabaco, que infecciona :todas as dama, nal

u

J.

rc descuidada-pnrecerá, talvez, cousa“, cá

monta!
,' '.

Pede-se no governo a salubri'siçto

e indica-se-lhe o esgotamento dos ponteiros',

que isso é um grande serviço, ”a'va'liândoio' p'-

las enormissimns despezas que tem de fazer-se

no entanto esquecem-sc milhares de causos d'insai

lubridnde que podiam remover-se sem despc'zúii

As anctoridades policiacs inutilisnm na pra-

ça as frnctns não sasonadas, quando neste iner-

cado não hn monopolio, c por consc nencia'só

podem prejudicar aquelles que de suaqlivrc_'vofn_-

tado as escolherem. No tabaco não de liav'ep'-

escolha, todo elle é mau, com tudo no ,é obaêfr

vado e inntilisado! l E' que o contacto d'ott'r

baco um_ estado no estudo, cm quanto que as

vcndcdciras do fructn são pobres H _ _ l _

Esta distribuição do mau tabaco, que' occabior

na uma constante e qnasi geral inhnlação de prin-

cipios toxicos, podia o devia scr obstado por uma.

reclamação cncrgim do governo, porque para is-

so não são ncoessurias dospezus do tlicsouro, po-

rém, vidro meliora, proboque, deteriora sequer.

Embora o tabaco continudh ser fornecido

pelo contrario-nâo acabo essa mina que tonto

tem produzido - mas em todo o caso, deem-nos

tabaco que não nas envenene.

Esse descuido, porque todos ns gov'ernos

tem passado é preciso que acabe. Ideia favor

muito embora, uma voz que eom elle 'se nãd'pi'd-

jndiqne tanto a saude publica. " 'i' "

M

carabina, se aquellas velhas calças cimentos aih

m'inspirarnm mais sincera veneração que o :plans

dor de todos os nmntos, que d'hombroa res!! tem

pendido, .a começar do proprio Salomão. 'A

-- Que importa como so adorno' o corpo qn

tal espirito cnccrra?-E' Garibaldi!

Eram dez horas, e como na casa se f

á hora classica do meio dia, cada um de nós to-

mou a sua taça de café, e em seguida f'ui apre-

sentado pelo general à sua joven e .scams

filha- a signora Teresina, e menina de'T'i am

nos, e m que ao primeiro relancear d'olbo¡ se

reconhece a digna herdeira do sorriso fascinado¡-

de seu pai. ""j'Ji

Era regra invariavel na casa trabalhr-ld

áqnella hora, c por isso pouco se conversou. 0

general retirou-se ao seu gabinete, a menina Tc:

resina foi estudar musica, e outros, incluindo es-

te vosso crendo, ussarnm a entreter-se n'umn

construcção tosca. db pedra, destinada Ls honras

de muro do jardim, onde Garibaldi d'enxnda na

mão (porque as pás de forro não são conhecidas

ali) empregova boa parte do din.

A ilha está. dividida entre trez .proprietnrioa,I

mas a maior parte d,ella pertence a uma. senhora

inglcza, chamada Mrs. Collins. A residencia d'es-

to senhora dista duas milhas da casa do seu il-

lustre visinho, com quem (-llu vivo cm relações

d'intima omisadc; Houve porem um tempo em

que esta amisado pcrigou.

(Continda.) '

Ú



Damos cm seguida a representação que os

povos do extincto concelho d'Eixo remmetteram

ii camara dos srs. deputados :

 

Senhores deputados.

Os abaixo ass” adoâ'xmoradores nas fregue-

sias d'EierEirol,iOliveirinha e equeixo dó

extineto eoncdho (1%, d'Aveiro vi-

ram com a maior admiração e surpreza o proje-

cto de lci apresentado nesta camara pelo gover-

no, que a' rctexto de salubridade publica e re-

gular a cu tura dos arrozaes attenta formalmente

contra as garantias outorgadas pelo art.° 145 da

WLWL sem previa. indemnisaçiio

dos www; e importa comsigo a destrui-

çlo completa de cultura tão importante, prote-

.genaoribertamente a estrangeira, sem conseguir

MMM? _Algum _favorach á salubridade publi-

ea.

?r s dçputados, a questão da salubrida-

de n e m 1 economica, que offereee cam-

a lar considerações fovoraveis a cultu-

, ' malieiñrneste logar, e se espera, que

sçrgo devidamente apreciadas por uma. camara,

À' 'éqútendoycpucapacidades da nação, se não

' matar «siena panico, de que so-

.es cultura estão possuidos-os habitantes

. to o.: »i a HH. . -

o modo de Viver
V glad?, desconhededores _d

   

  

›

. .H 'Xi .

i'ura'es, e das praticas tanto des-

gd'quftras culturas.

, #ítem-ten?, que sp tem applicado a esta

'm eram_ putos ' antanosos e improductivos'.

'iiize _O ;sgcu ti'vadorcs ? Desseearam es-

' com 'nttcrros; precuraram, e abri-

. , . . _

nascentes dagoa de” tempos immcmoriacs

¡,q quorapmtas em movimento para

' 'É' jo'zâíeà, e finalmente fizeram ou-

“ v '6 .. '. .

em que dispenderam nnmonsos

BJ' to) u:: - .

't ;i0 djâd tem resultado um consuleravel

J" i" h .Íu . .

_fiquem e salubridade publica,
,.. e

' ';' Í isti'a da mortalidade.

- W” nen; sequer isentou a cultura do

@a àseqqenp, ou. a dos cultivadores que qlll-

¡,iyscmgar_cein tçrrenos 'não regados; e_ nem

'reforma Acpmpleta de salubridade

. › ›- s_ é wapenas 'mn retalho, com que

A , _ iu" ê'_'á' riqueza e fazenda publica

piñxiidinente o projecto não é igual

, "e”contmn butt-os defeitos obvios, que

p: ;21.39% r 'vossa sabedoria.

_m 1 ,po W_ ;amos por um momento, que os

, .

.I _í_ pantapos, mas inunto productivos.

lili'á, destruída a cultura, ficaremos li-

0 rn'u' '. |~- '

,y Q _BÀÇÃHQSÍNIW ficamos com_ OS mesmosv

“iq Amália¡ peiorcs emidições ; mas restam ain-

trõls'muitos iucultos ainda, e que só esta

e

  

   

  

 

       

  

 

   

 

L9 melhornrgmasue que o projecto não

#longa c'n'úifmeírar os estabelecimentos,

;Emgeqà 339593 culturas, que estão em mui-

"prteelçjrcqmstapciam mas de que ninguem

5,91 ,rubi-na.. 'que não site arrozaes i

bares eputados, attendei que esta im-

Redoute cultura (que em algumas partes data

de ' ceni annos) é quem está supprindo

_asugrandcs perdas, que temos soffrido nos vinhe-

doiã_'batat.an, e outras plantas em consequencia

¡neleçtia reinante, que infelizmente vao gras-

srçnÍÍqupmas_ a outras; e que a destrmçâo da

colina ;do arroz ataca interesses creados, e rc-

duzirnillhares' dc familias proprietarios e jorna-

j 'ipi '.pôbreza., á Amizcria, e á fome, que é o

pçior _foco d“ini'ecçiio, e origem de doenças; e

por its!) ' ncgac o vosso apoio a similhante pro-

jeigt4›_¡^evitai as tunestus consequencias, a que po-

des !ser arrastado um povo offendido nos seus di-

sagrados; e bem merceereis da vossa

patrrqhb_ dos vossos constituintes.

' ----.----

Is ;Emater approvado na segmula reunião

'grande assemblêa composta de cidadãos

_ . › ,r de todas as classes.

. Senhores. -A commissão especial, que ele-

gcstes em 28 de novembro ultimo, para ves ind i-

car;un o ,genero de monumento que a_ gratidão

ve erigir á saudosa recurdação das

virtudes' S. M. El-Rei D. Pedro V, vem hoje

eontmunicar-vos'o_ resultado dos trabalhos, a. que

Minuto de bem se-desempenhar do

Wo encargo, que recebeu da vossa honrosa

WWW A

m _, »sua primeira sessão, celebrada em 29 do

me: findo, a commissão especial resolveu logo

unanimemente nnnunciar em todos os jornaes que

.cresejando illustrar-se com o voto de todas as

, ' que quizessem eommunicar-lhe as suas

l ¡del! e' nlvitres, sobre o modo mais opportuno e

emitir-,ativo de exprimir e amor e saudade do

por¡ Won; receberia. até ao dia. 15 de de-

nepbro in usive qunesquer indicações que neste

”s V to a pudessem esclareceu»

1,3 ._ _ conñirmidade com esta resolução, foram

publicados os annuncios convenientes, em quasi

_'ns't'olhas periodicas da capital. Escusado é

,mr-vos, senhores, que esta resolução foi ins-

pirpdah nào “somente pela certeza do preveito,

wa39qrninissão havia de tirar de ser esclareci-

da, pelas indicações de muitas pessoas auctorisa-

das, o até mais competentes do que ella em as-

sumpto.,'de tanta gravidade, mas tambem pelo

desejo :que a _commissão sentia de ver por todos

os modus manifestada a opinião geral sobre es-

te_ ponto, em que muito importava ir de accor-

do com o'maior numero de votos, e com as idêas

do povo, em cujo nome iriamos fallar, cujos sen-

timentos cumpria, que Belmonte interpretasse'-

unos.
.

, Ed'ectivamente alguns projectos' foram re-

mettidos á commissão que os sollicitára; e todos

ellos salvo cireumstaneias secundarias, e part¡-

eulnridades de execução P0!.le reduzir-se a duas

classes distinctas: uns aconselham a erccçfio de | são decidiu logo e unanimemente manifestar-Fon'

uma estatua: outros a instituiçño de alguns es- que na sua opinião, o desejo deorigir um monu-

tabelecimentos de caridade, ou de 'instrucçüo po-

pular. A eommissão, senhores, não hcsitou em

preferir unanimemente o pensamento dos segun-

dos. '

Para regeitar a erecç'ão de uma estatua,

movernm-na: 1.° a idêa de que monumento des-

ta_ natureza participa o que quer que seja da os-

tentação' de'uma grandiosa vaidade, que de cer-

to não condiz com as virtudes pacificas, modes-

tas, e piedosas do monarclia, a quem pretende-

mos dedical-o; 2.“ porque uma estatua seria um

testemunho grandioso mas estoril da nosm sau-

dade em quanto que um estabelecimento de ins-

trucçi'io, ou de bcnciicencia, sem attestar menos

signiíicativnmente os sentimentos que o consa-

graram, seria ao mesmo tempo um testemunho

de esclarecida philantropia: 3.° porque a esta-

tua. representa a vaga generalidade de um cul-

to a qualquer grandeza humana, ao passo que

uma. instituição de caridade para o povo, retra-

tnria mais exactamente as nobres e prcclaras_

feições moraes, que distinguiram o Rei, que de-

ploramos. Em tim a estatua para corresponder

ás altas exigencias de um monumento de tal

ordem, reclamaria inevitavelmente a possibili-

dade de disposição de sommas avultadas, com

que a commissão não julga. prudente, que con-

temos.

Decidido. pois, por taes motivos, a eommis-

são a desapprovar a estatua, entrou na aprecia-

ção dos alvitres, que lhe foram ofi'ei'ecidos para a

fundação de um estabelecimento de instrucção

ou de caridade. Tinha alguem lembrado a cou-

vcnienciu do instituir uma escola normal de mes-

tres de ambos os sexos, ou exclusivamente do

serio feminino. Como meio pratico de facil exe-

cução, aconselhuva-sc que todos os fundos colli-

gidos da .subscripçiío nacional, fossem accrescon-

tados á dotação da casa pia, a qual, modificada

a lei que a rege, podia vir e ser não só, como é

já, hoje abrigo para orphños, mas ainda escola

normal, onde fosse educado um certo numero

de mestres. Esta Opinião desfalleceu, e foi por

fim desamparada, cm virtude das ponderosas

considerações apresentadas pelo digno membro

da connnissão o sr. José Maria Eugenio de Al-

meida. Com cñ'cito, uma escola normal como

parte, e parte importantíssima do systcma ge-

ral de instrucção publica, deve considerar-sc co-

mo encargo necessario do governo, sob cuja di-

recção immediata se ha de conservar: e tanto

assim o tem entendido os poderes_ publicos, que

nos _orçamentos estão votadas as sommas neces-

sarias para a existencia e pleno eàcrcicio de

uma escola desta natureza. Se tal escola até ho-

je não tem funecionado, e porque circumstaneias

graves e imprevistos tem retardado a sua com-

pleta organisação.

Além destas considerações para demonstrar

que a ' instituição de uma escola normal com os

fundos levantados pela subscripção publica, seria

dispensar o orçamento do estado de um dos seus

principaes encargos; accrcsce ainda que uma es-

cola desta natureza, não podendo subtrair-se á.

inspecção rigorosa do governo, deixaria de ter

vida propria e independente, e vindo assim a

confundir-se na genera'idade dos estabelecimen-

tos de educação official. Ainda mais: uma escola

normal não pôde nunca ser bem constituida co-

mo annexa e para assim dizer, continuação de

qualquer estabelecimento aberto á. miseria das

creanças desvalidas. A crcança, que é recolhida

na casa-pia allega como titulo á'sua .admissão, o

desamparo e a orphandudc; o alumno que con-

vem receber n'uma escola normal, deve jnstiticar

certo grau de merito relativo, que nem sempre

distinguirzi. os que a caridade publica asyla nas

primeiras edadcs. A escola normal, pois, como

escola de habilitação exclusivamente para os or-

bãos da casa pin, expunlia-se-a o risco de não

habilitar alumno dos melhores, is'to é, dos que

Coin mais proveito a poderiam frequentar, se po-

rém os seus alumnos fossem como convém, re-

cebidos em concurso publico, perderia por isso

esta escola toda a ligação logica e systcmstica

com o estabelecimento a que se acharia annexa,

e viria então a ser u sua existencia alii uma ver-

dadeira excrescencia, uma menstruosidadc admi-

nistrativn.

Por todas estas rasões, a. idêa de uma escola'

normal tambem não foi seguida, e a commissão

acceitou unanimemente o pensamento de ajudar

com todos os fundos a que possa elevar-se a. subs-

cripção nacional, a conclusão da obra de um hos-

pital, cujos fundamentos já estão lançados na

quinta real da Bemposta. Como se sabe este edi-

ficio de magnifico traço, e de aprimorada archi-

tecture, é de genero não menos monumental, que

uma estatua, é infinitamente mais util, e mais

piedoso que ella.

No assíduo e desvellado empenho com que

o sr. D. Pedro V, começou e proseguia na cons-

trucçño d'estc hospital, revelou não sómente o seu

ardente amor aos tilhos infelizes do povo, a quem

o dedicava; mas ainda extremoso aii'ccto que con-

sagrar-a a sua infeliz esposa, e a saudosa recorda-

ção que sempre conservou daquella de quem se-

gundo se diz, primeiro fôra o pensamento desta

piedosu edilicnção.

As informações que a commissão poude ob-

ter, vieram provar-lhe que a despeza necessaria

para concluir o editicio, provei-o da indispcnsa-

vcl mobília, e accudir depois á sua sustentação,

sc elevaria infalivclmente a centos de contos de

réis, e não estando já. segura esta crescida verba,

nasceriam d'ahi dilliculdades graves e irremedia-

vel demora na realisaçiío (leste tão querido pen-

samento do sr. l). Pedro V.

Em vista destes esclarecimentos, e das mais

considerações que vos ficam expostas, a eommis-  

mcn_to ai. saudosa recordação de S. M. El-Bei

D. Pedro V devia satisfazer-se'prestsndo um va.-

lioso auxilio para a conclusão do bos ital de

creanças já. começado na quinta real da ?lempoe-

ta, uma estatua (modesta) do men'archa, á entra-

da do editicio, servirá.“para attestar que elle foi

o seu fundador, e uma inscripção adquada indi-

cará a' parte e a intenção com que o povo entrou

nesta obra de pensamento real. D'csta forma,

neste 'picdoso e monumental edificio, ficará, per-

petuada a espressão de saudade e-amor do povo

portuguez: concorrendo assim para a realisa-

ção do desígnio, que resumiu na alma do mo-

narcha a lembrança afi'cctuosa. da esposa, e a

sua desvelada solicitude pelo povo, prestarcmos

culto respeitoso e dedicado á. memoria_ do Rei,

pelo modo que poderia ser mais grato á sua al-

ma modesta e beneñeente. Este alvitre, além das

rasões expostas, e que aos olhos da commissão

o recommendam, teria mais o predicado de pa-

recer cumprir um testamento de caridade, que

se póde julgar implicitameute dictado, não só

pelo sr. D. Pedro V, senão ainda pela esposa

que tanto amou, e d'esta forma recebe elle o ca-

recter ,sagrado da satisfação de uma. ultima. von-

tade.

A commissão julga. opportuno lembrar-vos

agora, senhores, a convenieneia de promover a

conclusão do monumento, já ba muito projectado,

para perpetuar a memoria do sr. D. Pedro IV.

E' uma grande divida nacional, que nos peza e

envergonha não termos satisfeito até agora. A

commissão pois propõe que esta assemblêa dirija

ao governo uma petição regando-lhe que'obteuha

a necessaria auctorisação para levar a. bom ter-

mo a obra não só projectada, mas para a qual o

paiz já. concorreu larga e espontaneamente. Con-

tiamos, senhores, que o governo acCcitará. sem

hesitação esta idêa, que, segundo as informações

recebidos, só depende de algumas formalidades

indispensaveis. Seria na verdade para notar que

o paiz deixesse esquecido o grande vulto do fun-

dador das liberdades publicas, na mesma hora em

que a sua gratidão tenta erigir um padrão indele-

vel no principe, que tão fielmente observou as tra-

dicçõcs legados pelo imperador dc gloriosa me-

moria. v

' Sala da commissao, 17 de dezembro de 1861.

«Antonio Maria de Fontes Pereira de illello,

Antonio Esteves de Carvalho, Fortunato José Bar-

reiros, Francisco Antonio Gonçalves .Cardoso,Luiz

Augusto Rebello da. ¡Si/va, José Maria Eugenio

de Almeida, José da. Silva Monst Leal Junior,

José dlrtriu, do Casal Ribeiro, Luíz de Almeida

Albuquerqzw, secretario.
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'PARLAMENTB

Camara dos srs. deputados.

Sessão 'de 15 de fevereiro

Presidencia do ar. Ferrer.

 

Aee trez quartos depois do !feio dia abriu-

se a sessão, estando presentes 60 srs. deputados.

Fei lida e approvada a acta da. sessãoante-

cedcnte .

Foi introduzido na sala , (prestou juramento

e tomou assento o sr. Ricardo uimarães.

A correspondencia teve o competente des-

tino. A

Mandaram-se communicar ao governo as sc-

guintes notas de interpellaçilo.

1.' .do sr. Thomaz Ribeiro ao sr. ministro

dos negocios estrangeiros sobre os motivos, que

levaram o nosso ministro encarregado de nego-

cios na côrte de França a impedir que dois indi-

viduos subditos d'aquelle im erio siiñ'ragaspem

pela alma d'el-rei o sr. D. Pe ro V.

2.“ Do sr. João Chrisostomo para tomar par-

.te na interpellação annunciada pelo sr. Sepulve-

da, Teixeira. ao sr. ministro das obras publicas

sobre assumptos que dizem respeito ao circulo de

Leiria.

O sr. Blanc mandou para a mcza uma re-

presentação d'alguns egressos das ordens religio-

sas, pedindo que se melhore a sua situação; e

mandou tambem para a meza uma proposta, re-

novando a iniciativa dium projecto de lei.

0 sr. Beirão, mostrando a importancia da

proposta do governo sobre os arrozacs, disse, que

depuis que uma connuissà'o de homens entendi-

dos, mostraram que dezesete hectolitros d'arroz

custavam uma vida, não se deve demorar a re-

soluçãodacste assumpto, principalmente, quando

aos pantanos é que é devida a morte de trez dos

nossos príncipes, que serviam de modêlo á Euro-

pa, e por isso pedia ás commissões respectivas,

que se apressassem a apresentar o seu parecer pa-

ra. servir de thema de discussão.

0 sr. Gomes de Castro disse por parte da

eommissão de fazenda, que ella julgou (lover e-

dir alguns esclarecimentos ao governo para diir

o seu parecer sobre a propOSta do governo rela-

tiva aos arrozacs e logo que elles venham, u

connníssão dará o seu parecer;,e pela sua parte

a sua. opinião contra esta cultura já está bem ma-

nisfestada na camara.

U sr. Feijó mandou para a meza uma repre-

sentação do cabide da sé dc Leiria, reclamando

contra a proposta, que reduz a quarentena todos

os fóros das mitras. y

0 sr. Quaresma disse que desejava vêr um

relatorio, ou discurso apresentado pelo actual go-

vernador civil de Coimbra na abertura da junta

geral do districto, por isso mandava para a me-

za um requerimento pedindo ao governo esse do-

cumcnto.

O sr. Gomes de Castro mandou para a mc-

za uma representação da camara municipal de

Espozende, pedindo a reforma das leis 'do recru-

tamento.

necessidade de.? dotar ,o '

*humano-inda rpelo Br. _Ayr

r' _liberdade dõ'pbmmcr "o-,d

  

 

   

   

  

"E ::hsm a att do governo para A

A de Esposende com

um barco de ,salva-vidas. '2

~O sr. Antonio de'Sei

za uma. nota para tomar

__ mandou para a me-

”rte na interpellaçlo

_ e Gouvêa, sobre a

inlios; e mandou pa-

da associação com-

'.

ra a meza uma' repr p _,

Erg-cial dedinho, p *tambem a resolução

este assumpto; “e por esta oceasião chamava a

attenção do governo para a necessidade de resol-

ver esta questão, porque o estado actual está

prejudicando a agricultura e o commercio.

O sr. ministro das obras publicas diese, que

sendo ministro começouse a discutir nesta ca-

   

 

*nas o prepararam o sr;aew

sentado como ministro, e não pôdêÕlMMppi-o-

vado em ambas as camara,-por ¡seg-fg¡ mv::-

da a sua iniciativa, cesta na'conminão, com a

qual está. prompto n conferenciaw-W

portanto assumpto, logo que para isso loja con-

vidado, e pedia mesmo;tw"e se reu-

nisso para este tim.

.-0 snsântmie. '

lavra sobre este usumpto, e tendo muito. sn.

deputados pedido @gualmenhjqplçgm_ el-

le, o sr. presidente de Mn, _quem

@fêmea ' ' 'n'-xar progredlir este_ I a¡ ;à pensar"“ ?têer

. .. i c . .z O p 0:4

 

neo. . ' " .

.o sr. naum saibamos' sua¡

este objecto pertencia. semi" ' ' '

quai communicarie as ohpgçy ;a

O sr. Pinto d'Araujo ped' da '

visse . uma
sobre o nego'cm 'às v n ps. "' ' '

Resolveu-so

O ar. Freitas Branco- chamou a sttcnção do

sr. ministro das 0ht“›.b” Wain-

de de se contmottM'higbül @Nautika-'nr

vegaçâo regula¡ a ”m4 »hehehhe -w iu¡

  

  

 

deira. _ »a . 'l .'.ubimbnrinz 1!!, n

O sr. ministrowdhsmhn¡ ' ' ' qn

tinha mandado-¡abrir comum:pr

ção, e não

companhia .do Porto tinha feito-¡Inalame

ra tomar esta ¡dom-n,

e brevemente trará'á eme-ud.; '_

te respeito: .. ' i- i .m r. › mini_ era-l

am . ação' da uu ,aviador ou¡

um( 'com WIP

59, sobre 'qmlmnjccqãedugittnàdmú (Jim:

das honteçiw..O sr.. presidente

' 1' "hão sdfr'ge n-tiram conjuntamente os lift¡

do requerido o sr. ;Genied'ãe Casiiiifb'nw d-

  

  gass'e a materia discutjdaàlpñpusã

por falta de numerohe_ 'r 1588 ui. r' l
. x c u' v na¡ u“k. f'

á votaçãoeste' requrimeu .- 'v' J“

Jul ou-séa * ' “Wa”,
.' 'v '

O 'r' Pi“w'âdràãgüqüêwãiüíw ui' l
tasse a_ camara se lhepennitti dariam¡ " 'p ica

'ão relativmne te Ji, nos: n -

?vinhos do Dodge; l q " na?? a) .A

Não houveweucimçnto. . ._ ,g - ...i

Entrou em'discus'sãq o” xiii¡ ' ,-

O sr. J. dc__'Car 310,' errei-Vc: "

Sant'Anna e Vasconeie, os, eo eo¡ Í

duram para a meu pr'o'_
I

missa? . , '
ó . - ' li ,. ¡ , . j ...i ,› _

ando sobre a materia do,

' A ' to e

.al-nt a

   

são feito algumas observa s _os rlz'

Serpa, João Chrysogtomo é milícia 1 ,A

publicas,osr.presid,enq dia _v 'M'

continuar a sessão, _poi-quer, o havia. na.

sala; e dando para ordem'do dem

'T

ra a continuação da que vinho ' l .939

l! l    
  

outras roiectos, levantou a e

da tar e. , o

“Brahman ' '
.-n- _vv-dr; ', “vei- o¡ d.›ii.;tia:

llllnlsterlodos n * 'em. .

ticos edb “na. a ~. .15-.

Querendo solemnisar a, ep'bdhà'üa mibhl (Iii5

clamação com um acto 'de' cleinbnêdl'tdu amplq

quanto seja compativel corn', a «lúmnçav'coúrl

mum e com a'di'sciplin'n_ do'exermto's hei poi-f

bem, exercendo uma. das~attfibui ' _do

moderador, quç me é milícia 'á' ave¡ “aludida

ouvido o conselho d'ês if o rea; W seguia!-

te : I - - JO

Artiga 1.° E' concedida amnistin z

1.° Para os crimes". deíwi ado

de imprensa, 'em quecsõmentõiíneji o mi-

nisterio publico; ~ '

23'.. Para os crimes de minah.

do perdidos a favor l da -fazenda 'é K as one

a. quem pertencer, segundona leis, os_ o 'actos

respectivos ao mesmo contrabando; “ ' _, _

3.“ Para os crimes de sedição ou usnidü

comuiettidos com o fin“: -de impedir'e

mento dos novos systemas legaesde' md»

didas, e de contribuições publicñsf -' l' "

4.° Para as contrate ' mais' e l

especial, reguladora dos remtiñrm

mentos scientifico's, aos mudam””

dade e (lc outros estabelecimentos de'insçrm

superior e secundtiFiaç' ' i ""5^**f5 1'_

5,0 Para os_ crimes desarmar-W

aggravada por alguma' das @MMMth

cionadas no artigo õ.“ da cartada lb! 00W*

julho de 1856, commettidon por praças* *'“fn'üt

do exercito, depois de haveremconcliã o seu

tempo de serviço; ' › ' "'Í'l”

6.° Para os crimes de pi'in'l'éirn 'é degdtidñ

deserção simples ou aggravada por Sifbt'rftçito oii

descaminho de objectos dai'ñiriendh; cúmutcttidbs

por praças de prct do exercito' ,ahtcrimetttcá

carta de lei de 21 de julho de 1856,. por praças

de prct do corpo de marinheiros dit-armada rea!

e do deposito do extincto, batalhão naval, expo: 



l e: 'i maisena Esta ainniàtia "só ::juan-citam¡

_
ü
_

.:M:
'obraspublicas

im que' eo apresentarem dentro de trcz

v maes tao-.reino, de Libro nasilhas arljzícentes, e

a

aos l por meiu :lc uma boa estrada :to mor-Amo tempo

à com o esteiro uawgnvcl de b'. Martinho de Sul-

f¡ reu e com o caminho de ferro do norte, que n'a-

quzmtuuo reino- qoellc ponto ou proximo a elle deverá ter uma

e ilhas adjacentes, desde a data em que este de-' estação.
'

ereto for publicado na ordem do exercito ou

armada; e, quanto ao ultramar, desde o dia em

que for publicado na capital da província.

Art. 2.” A's praças de prct não compre-

' _ l.° 5;“ do artigo antecedente, e

" s* «por crime de deserção simples,

on aggn de por alguma das circumstancias

mencionadas no artigo 5.° da carta de lei de 21

@min . e'bem assim ás sentenciadas

”ritnx'rrlgibilid'ade fica-lhes pet-doada. a quarta.
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EMC# pena, ein 'que form con-

Á'lilpmçnc.; de pratiquettiverem

' - ' d ' ' li fi _ ..
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h Mdotempo em _ comissionados.

Q unico. São exc " da disposição

WIde crime de falsidade, quebra

kms, r ocda falsa.

âpeuas correccionaes de prisão

  

  

r sentença passada. em

j . exc _ eu e .um. annotficam

. di, ç excedam, fica-lhes

ành'o itas penas.

»A ea «dos dois antece-

' ”chbendidos os réus

' r .. eveondemnados por sentença passa-.

tiverem' 'obtido .commutação, ou

'manada ellos impostasmem aquel-

M , ' r r dddimüdoa--pela parte oñ'cndi-

dh w ~ Wmsobütb pqúiondnsta. - . .,
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report' . 0,,tenham .assim entendido e
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entar. _aço,cin'l2_ de'fe'verciro de .1862.

- ' fguá¡ de [muié - Alberto Antonio

Mmdhok- Antonio José d'Aw'la _

(WMWM-› Carlos Bento da

Velloso de Horta.
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.z ,És :laminas: 2-* Srcção

.__ , do _33 diptrs'cto, mineiro

”4:3 ”t amboo'atfamàcedençeg ' _ _

l . í "É mina de cobre

'- ' m ._ L (Juntada com grande

'* . ¡,011le

.. emu; e 40,00 m-

s, _ quer fer-

. __,_1n,eripres. à ga erra de esgoto,

, a, extensão._maxima de 552

r' j 3 l algmbmultimo. Hoje continua-

“ _ofundggem ,dos poços prin-

l .que das Carvalhos), e

É“1,4800 ¡neta-oa, isto o', 198

.5' ~ .. l
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., _ ,. I; ?punido nos trabalhos dos

_ ' - ta. to para. E. como para O. do

intro: princi :tes que aqui

um, l caber: o_ 1,10 ,do Ilibinho, o novo

; , mundo, um uco ajusante

_' _'. «- ..gamer-'gem ireita do rio, e

00|. em d'estes tem-se encontrado

61600 under-es, que em alguns pontos

ea¡ grana; proiundidudes se apresentam al-

_ '4" 98. 1_ ..I

'terraneos continuam a ser

; :quando que satisfazem

-. ut _i 'ensa eng' e sçgur nça e condi-

_ 'v #O peãücmde na¡ boa. ven-

o' conveniente cnxugo _os trabalhem

A' ventilação é perfeita, contribuindo para isso

Motos-mo» meteram aberto, e a acer-

tahdisposiçâo ue se_ l_hc_s_tcm dado.

_' Tinto os 'an guide na extração, como

o esgoto o' o tamento meclianico do'

tdos moiitadõs da maneira co-

' ' ' ultirpamentc. Esta 'mina occupou

_i _o anhp'de, big), _320 pessoas, não con-

l'ps'chrtciro'd'ein ',gados na. condução do

porto: "B. Martinho de Salreu,

Owpala.Aveirr› e d'ahi para In-

¡later-ra, 'Il condução do carvão de pedraque

. '_ ,Mame dqferro em ,bruto e ma~

  

   

 

   

  
  

 

  

    

 

  

 

(nl)

I _Qi mina importa., ›

ei do' 'inlnerio extraida e expor-

' ' ç superior a corres on-

“,GIWAÓO'ÍBÕS mas nem por isso o Ben.

r'mw. .
L A 5%infei1ur (“aperto de 10:0005000

?'Çigrnuuiçãbí'foi porém devida a duas

. › cidbíülprilneirhe' principal foi a baixa.

qn¡ »Em o . -Ídáeebre no mercado; e a

Minie¡ 'dll quantidade do mi-

nas', *,ppràmqira qualidade em relação

A - graças nos mercados de Li-

_ . V inieii _fazem sempre_ uma» grande dif-

, .Wàitbu baixar o imposto propor-

euhigh:: 8411354?” - ao z ae -se e commumca a

em i estrada de Coimbra ,no qi'orto por meio

u l@da maeadgmisada de 5 kilometres de

y cbns'truide â' cus-ta da mesmo . mina.

d deverd'deiitro de pouco tempo com-

muniüf _com arqueiro' 1651:¡ construindo por con-

ta. (lombada 'Mbergariá a Nova e o porto de

Wu
"o

1 ,Mancini não'poupa despeza para se collo-

«calm melhores condições economicas, e de cer-

to MWM; muito. logo que esteja ligada

1
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¡Môr9016876 réis) foi a maior, .

Ó Esta estrada deve ao mesmo tempo benefi-

ciar muito as outras minas do concelho de Al-

I bcrgaria, que terão. em S. Martinho dc Salreu

l um porto importante, quer se trate da exporta-

ção 'ou importaçào pelo. barra do Aveiro, quer

pela do Porto.

A maneira satisfatoria com que o jazigo

do Palhal continua a. apresentar-se tanto em di-

recção como em profundidade, é uma. segura gn-

rantia para o progresso' deste estabelecimento

mineiro. Se as circumstancias quo eu indiquei no

ultimo relatorio a respeito do _jazigo metellifcro

do Palhal o tornavam importante, muito mais o

tornam as circumstancias que ultimamente se tem

dado, como a existencia de um novo meio rico

na parte occidental da galeria de esgoto aberta

sobre o iilão Bastos, e o npparecimento de um

bcllo exemplar de prata. roxa (sulfo-stibiureto de

prata). ~

O cobre cinzento vac npparcccndo em mui-

tos pontm, e isto não deixa de ter muita-impor-

tancia, att'endendo a que é um minerio que con-

tém uma. forte percentagem de “cobre, e que mui-

tas vezes contém uma percentagem apreciavel de

prata.

O exemplar de prata roxa, que cu mesmo

encantrci entre os exemplares dc cobre cinzento,

subiu do quinto andar dos trabalhos abertos so-

bre o lilito Bastos, e este facto é de certo impor-

tante, porque alcm da novidade, pois é o primei-

ro exemplar dc prata que nas nossas minas sc

encontrou, faz nutrir ugradavcis esperanças a

respeito do futuro deste _jazigo metallifero.

Mina do Carvalhal _A lavra. d'esta

mina de chumbo, parece querer entrar em um

periodo de actividade. Como eu annunciei a v.

cx.“ no ultimo relatorio, os trabalhos que nesta

mina tem havido limitam-se unicamente a. traba-

lhos de exploração, feitos com o intuito de estu-

dar o andamento e riqueza dos numerosos ñlões

que nesta concessãoiexistem, añiorando nas duas

margens do Caima; tem sido numerosos estes

trabalhos, mas geralmente infructiforos.

O ultimo filão atacado equc :diora proximo

aos moinhos de Santo Antonio na margem direi-

- ta do rio Caima, é de todos os lilõcs atacados, o

que tem dado melhores e mais constantes cara-

cteres, e por isso trata-se de desenvolver sobre

elle os respectivos trabalhos. '

Sobre este filão ha hoje !aberta uma'galeria

de avanço e esgoto de 98 metros de cómprímun-

to, e um poço de 22 metros aberto segundo a

sua inclinação. A

Este filão é de chumbo, de direcção'proxi-

muucnteEO, e tem apresentado em partes al-

gumas concentrações de galeria quai¡ sempre a-

companhada' de uma quantidade consideravel de

blenda (sulfureto de zinco) e pyritos dc ferro e

arsenicaes. Em todá. a profundidade do poço a

massa do filão tem sido sempre mais ou mc-

nos metallísada. _

Nesta mina tem trabalhado constantemente 18

operarios, e hoje trata-se de montar, apezar das

escabrosidades do terreno, um malacato de c -

vallos que poderá servir provisoriamente perua)

esgoto e extracção. '

!lina de Tclhadella -E' uma mina

de cobre concedida por decreto de 2 de abril ul-

timo a. Hermann Lourenço Fewerhcerd. Situada

nas margens do rio Caima e contiguu á mina do

Palhal, tem como esta a vantagem do poder dis-

por de um motor gratuito dc grande força, que

as aguas do Cnima lhe podem fornecer.

Entre os diversos tilões que nesta concessão

se notam c que aproximadamente seguem os trci

rnmoa magneticos EO, (NE. SO.) e (NO. SE.)

só os da direcção EO. teem apresentado indícios

mais importantes do riqueza, facto que se tem

veriiicado tambem na mina do Palhnl, que con-

tém lilõcs dos mesmos systcmas.

Em dois dos ülões da direcção E0. que atra-

vessam o leito do rio Caima, odiei-ando cm am-

bas as margens, ha hoje tralmlhos activos, e pode

dizer-se, que com tão bom resultado que apczar

dc ser uma mina. em começo dc lavra, _já cs mi-

uerios que se vão cxtraliindo pagam uma grande

parte das despezos feitas com os trabalhos que se

vão executando.

Os minerios consistem cm pyritc cuprica,

cobre cinzento, oxidos negro e vermelho do mes-

mo metal, que depois dc seperados de rocha. es-

toril são quebrados.e enviados para Inglaterra.

Durante o '- ultimo, anuo trabalharam nesta

mina 15 opcrariosphoje este numero está quasi

duplicado. ' '

Segundo as disposições que vi tomadas vac-

se tratar de montar o systcma de esgoto e lava-

gem do minerio nos dois campos de lavra, por

ora distinctos, estabelecidos, um sobre o Caima,

e o outro sobre o ribeiro de Telhadclla, aiiiuen-

te daquelle. '

. (Continua.)

E

nunca

Dos jornaes do correio d'hontcm extrahimos

o seguinte:

' Lê-se no «Populo d'Italiao, periodico de

Nspoles:

No domingo houve uma grande demonstra-

ção popular, para. protestar contra as palavras

do cardeal_Antonelli. O nosso povo não faz sc-

não repetir o protesto que fLZ Garibaldi, na lo-

ja de «Foi-estoria», quando declarou que o papa

era o genio do mal. Hoje, 7, principiou a. mani-

fcstação da universidade. Os estudantes percor-

reram n. run Toledo, com bandeiras tricolores
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A «Gazeta 'de Makai» 'publica directos do-

cutnentos ofiiciacs rotativos á expedição hespu-

nhola no Mexico. '

_ O general Prim, conde de Runs, diz que' a

confiança que inspimvaln as tropas, c o conven-

cimento de que eram absurdos os boatos propnla-

dos Contra os licspunliocs pelas anctoriiludcs mc-

xicanas,' faziam renascer a couiiunça, e que al-

guns voltassem a seus lares, não duvidando 0

dito general (Luc, pensado algum tempo, deixa-

va a povoação de manifestar hostilidade pas-

erva.

O capitão general da ilha de Cuba, sr. Scr-

rano, da conta, com a data de 24 de janeiro, ao

governo de S. M., do estudo. dos negocios e ope-

rações militares em Vera-cruz.

No dia 1.“ chegara. ali o paquete inglez de

Tampico com 150 hcspanboes cicpulsos d,aquclla

praça por seu governador no termo de 24 horas

e ficavam preparando a sua viagem mais 50.

Entende o sr._ Serrano, que a occupação da

Tejeria e Medellin pelas tropas expedicionarias

é importante, não só porque distribue as forças

em pontos mai saudaveis que Vera-cruz, senão

l tambem parque, ela'rgun'do a. zona de occupaç'ão

I permitte a. entrada de comestíveis no praça e a

:requisição de gado. _

Entre os documentos apresentados nas cama-

ras inglezes sobre os negocios do Mexico, acha-

se um em que o embaixador hespanhol, em Len-

drcs, justificou o terem-se as tropas hespauholas

adiantado nas operações do Mexico. Nesta nota

diz o representante de l'lcspanha, que as ordens

e instrucções novamente enviadas ao general

Serrano e expedidas por via de Nova-York che-

geram já. tarde ao scudcstino. ' ,

Nos documentos a respeito do Mexico, tam:

bcm figura uma carta de lord Cowley ao conde

Russell, em'que sc dá conta de uma conversação

havida entre o embaixador dc Inglaterra e o sr.

Thouvenel, sobre a candidatura do principe Ma-

Ximiliano.

Segundo parece, lord Cowley quizera conhe-

haviam entabolado negociações entre a França e

a. Austria a respeito do urchiduque. O ministro

dos negocios estrangeiros respondeu negativamen-

te, e disse que taes negociações haviam sido ten-

tadas por alguns mexicanos que tinham ido a

Vienna.

aIst0, observa a «Patriep põe termo aos

commentarios dos _jornaes, e prova que o gover-

no franch não se afastou um só momento do

lim que se propoz desde o começo. A sua parti-

cipação na expedição do Mexico não foi motiva-

da senão por interesse de seus nacionaes, e pela

sollicitude quo lhe devia inspirar a deploravel

situação do povo mexicano.,

Cartas da Havana. dizem, que senão descan-

çava «ali nos aprestos e auxilios para os expedi-

cwnarios. _

A administração militar d'aquolla colonia

recebeu ordcm para alistar uma brigada de

muares, afim de enviei-as a Vera-cruz. Tambem

se estavam preparando carros e carretas, apro-

priadas ao serviço que devem prestar.

Pela corvcta de helice de guerra dinamar-

quezalícíndul recebera-se a triste noticia de que

a nau ingleza «Conquermyn de 100 peças, que

navegava dc regresso ás Bermudas, depois de ter

deixado tropas na Jamaica para a expedição do

Mexico, fôra abandonada definitivamente, depois

de esgotados todos; os esforços imaginaveis para

a salvar. ' ~

Parece que sc havia cxtraliido de bordo a

artilheriu e quasi toda a equipugem da nau.

i A respeito do movimento commercial de to-

da a ilha, sabe-se que não era muito animado,

fazendo-se mui limitadas transacções, que não pas-

savam das necessarias para o abastecimento da

ilha. A situação dos Estudos-Unidos intiuia bas-

tante n'csta paralysação. '

Uma carta de Pariz dá alguns pormenores

sobre a tomada. du cidade fortiticuda dc Bicnlioa.,

na. Cocliinchinu, que assegura a posse definiti-

va daquclle paiz.

Os postos avançados das tropas alliadas eram

objecto dos contínuos ataques dos annamistas,

que se tinham estabelecido em um acampamento

cntrinchcirado na cidade do Bienhoa, e foi preci-

so decidir a sua tomada.

O contra almirante Bonard poz-se em cami›

nho, no dia 10 de dezembro, á frente do corpo

expodicionario que constava de 3:000 homens,

ao mesmo tempo que uma divisão do canhonei-

ras se adiantou nos canaes que cercam a praça

e a cruzam em todos os sentidos.

O ataque principiou no dia 15, ao amanhe-

cer.

Por volta das oito horas da manhã, as ca-

nhoneiras de vapor dc primeira classe :Aualan-

chan, «Alarme» e «Fusée›, e as de segunda clas-

se n.° 19 e 30, adiantaramse até 480 braços

das fortalezas e romper-am contra ellos vivissimo

fogo.

Os annamitas responderam com grande vi-

gor, e duas horas depois a Alarm, crivada de

balas, foi-se a pique. Os fortes que fcchavum a

passagem foram tomados pelos marinheiros fran-

cezes aos gritos de «Viva o imperadorlr

Em quanto se passava isto no canal, as tro-

pas de terra lamçavaln-se sobre os fortes hostili-

sados durante uma hora pelo fogo da artillicria,

e as columnas tomavam por assalto a cidadolla

que dominava todas as obras de defesa.

AÍs quatro horas, o exercito annamita

começava aretirada e abandono da praça,deixan-

do nas mãos do inimigo numeroso material de

guerra.

No dia seguinte, um corpo dc tropas fran-

ccr a o inião do sr. Thouvenel e saber se se
i .

|

l

3

\

gritando: «Abaixo o papa rei! Vira G:.rilml- rezar. composto do regimento 101 de linlm. 11..;

"tn_'mihi'us do pé o, dois bntulltõcs dc infanteri-z .ir-

mm-inha, foi mandado cm perseguição do axei-«ui -

nnnunnta.

_ Está. explicado o augmcnto do corpo expo-lê

cmnnrio franch no Mexico.

O governo imperial julgou necessario o I'

:Lugmcnto cm mansoqm-ncia do' precipitação Cu'n

que andou o ::tenor-ni .Su-rrunn, capitão general vit

Unha; acto impensado quo poderia seriamente ar

ri-:car a empreza, augmcutando as didiculdadm

da situação. .

_ Além d'isso, como os exercitos aliiados do'

vmm penetrar no interior do Mexico, o impor'»

dor Napolch niio desejava que o corpo expodi

cionanio franch estivesse em posição inferior :2 u

exercito hespanhol, nem que .corresselo'risoo-:dm

scr compromettido. ' ' -'lv .
'as

  

' NOTICIÁRIO' '

Tempo. -- Continua inconstantcfse nin-

do-se a um dia ameno, outros' tempestuosés.gsm

irregularidade tem produsido algumas N'ôqdliittà

nas povoações visinhas da' cidade. u F' '7“' . ,

ç clulnta Geral. _"Foram,.convpcadlis”tii

membros da _junta geral, "para se téhnirémiib id*

dc março, aliin de so proceder á noui'édgd'fgübid

VO conselho dc districto. _ .

Faltü'de pollcla; - Pedimos á *suc'toríz

dade competente, que proceda nós exarñàdm#

sarios para evitar apropagaçiio das modiêtiuãdí

ncrcas; sem esta medida os clfeitos do

vão longe. 4" r““ ""l',! “' “i

Falleclmcnto. - Fullcceu "no 'aih ?É

sr. Francisco Manoel Loureiro, vereadbrldii' ac l

camara. Entre as muitas razões pela: ' une““

falta do sr. Loureiro se faz sensivêl',“ urti

d'elle ser o unico relojoeiro quebáhifdêatal
dade_ 4 t' 'n '3 :li .;_ 0M

Almanach Postal-Com' «arranjos

ver a luz da publicidade, _logo qudbaíd admite:

ro d'assignaturas, que posslam cobrir tliâebl '

d'impressâo, um trabalho, cujo auctor 5'11"

amigo e patricio. ' ' ' M“" "

As rasões expostas no principiodo abriuch

que o. este respeito vae adiante n51 sec 'to com -

tente, são muito _judiciosss, ctanto oll ','Lc'onr .ai

indicação d'algumas materias, de que “8332;

tar o almanach, são de sobejo para compro? É:

a sua necessidade e utilidade." ' " a." WP*

Recommendamos pois a leitura dd “mw

É¡ pedimos tambem a assignàtura de eo'

icação. « . . s. ' ” "E

Mlssu. _Vai_ a junta de pardêhiã'ü fre-

guezia. da Vera-Cruz, mandar dizer Boi' Mod“

domingos e dias santiñcados, rm capelia'ae ea

Senhora. das Arêas, esperando que 'ati-11k

das embarcações, que ferquennilinha'riossa barra,

a quem ella mais aproveite. _ não delinrhdfdf'êon'-

correr com a esmola de 246 réis por vi ' cer-

tos dc que os sobejos serão 'áppiicedq'á

festividade annual daquella. Senhor# 'Mw

mostrará.
« ' a ..da ,,¡J'Jiuà

node de tirar o _cheiro suilphiu'çq

zo ao Vlllh0.-De La Bourgogne't'ramicrefd

o Portung Os seguintes periodos d'uina earth;

que aponta o modo como se consegue o nitidpilm

mento do cheiro sulphurozo introduzido nc'Wrihó

feito d'uvus cnxofradas. ' ' 3“ i" ¡'*l' l

«Segundo Lu. Bou-rgogne consiste“e didi¡

cesso cm fazer passar o vinho infectado',H hip'

da dorna, utravoz de uma bomb'nfdhl@highl

(camila) que eu imaginei e iiz construi'i'dlv 'fd

este tim. Esta. bomba. compõe-se do um' i." l N

u saber: um -tubo ordinario de madeir 'ôcd'qõii

do lata, com uma' bôca larga, e munitSÉnÍe'd li

torneira destinada a. abrir e fechar 'à bit

ao liquido; em segundo logar -de uma mudo ili'd

composta de duas nrtcsz 1.“ o tubo curvo Iiasi

até formar angulo prccto,i,cujã animam-têm?

rior se introduz na abertura' exterior do pipa;

2.“ na extremidade solda-se um scgomcnto do

csplicra cuja face inferior chata é furada com

uma infinidade do pequenos oriiicim, como o

o ralo dos regcdorcs. Posto este instrunnnto em

acção, quando a torneira se abre, o vinho naipe»

elle cm jactus numerosos, e sob a fôrma de'uma¡

chuva excessivamente tina que é rcccbídi: Itú-lb

cipiente adjacente do qual se tira depois pm'vmeic_

de um balde, a lim do o trasfogar purao -tu'eh

ondelse dove conservam-"m ..~.'- 'Í- xl '

A desinfecção prodxiz-ee'pclo inodomogaim

o gaz acido sulphydrico, especilicadnluentelumio

leve do que o ar atinospherico, no ¡animam-Ion

que o vinho vem atravessar oa oriticioe do 'Joga

mento da esphera, achandocse quusi completo.“

to livre, volatizase e se espande na-dtmphei's;

e o vinho vai já privado de qualquer cheiro.“

quando cai no vaza recipiente. 'ñ '› .um

Esto processo simples, ecunomico,e proanpjp)

que consegue perfeitamente o now Em, devil¡ scr

posto em pratica por todos os oenologdcos .pi-ca»

nizados até hoje. Não e precise sendo moedas,

fazer um tubo armado, de torneira, muito mono-s

mico, cujo modelo pesso apresentar, e as que

prestarei todos os esclarecimentos, queiee descia

jurem, relativos ao seu estabelecimen-w e estou

certo que todos os víticultores bãoÍ do obter oct'-

feito dezejavel. › t n: --Ã ~« I'

Poderá. acontecer, especialmente em-rcieção

nos vinhos obtidos de uva, que' tenham sido

muitas vezcs enxofradas, e com grande t'onça, e

sobre as quaes o enxofre se tenha demorado mui~

to, por causa dos vento:: ou da chuva.,'qun“mmt

primeira operação desta passagem ao 'ai', por

meio deste tubo de oriiicio¡ não lhe tire compim

tamento o mau cheiro, em rasão da demaziada

quantidade de hydrogcnio snlphuroao, que 4se

houve formado durante a fermentação vinhoza;

   

.3,31., .'

_ então submcttcndo-se este vinho a um segunda



operação, se poderia decerto chegar a um comple-

to resultado, que nada deixaria a desejar.

Mas, talvez se diga, o vinho desinfcctado por

este mcthodo não corre o risco de sc azedar, to-

mando o oxygcneo no .ar atmospherico?

A isto responderei que efi'eetivamcnte assim

poderia ser, se bem que este phenomeno não tc-

nha sido observado até agora por aquelles, que

teem empregado este ,processo de desinfecção;

mas, para maior preeisaçüe, seria bom queimar,

segundo o antigo systems., nos toncis, que devem

conter o vinho desinfectado, algumas mcchas

enxofradas, para. alli desenvolver ligeiros vapores

do acido sulphurozo, por meio da combinação

do enxofre e do oxygcnco do ar atmospherico.

Deste modo, pode-se estar certo de evitar

que o vinho azede, e que se lia-de obter comple-

temente o vinho que se dezeja, isto é, que se pro-

_duzirá um vinho que, sem nado perder das suas

propriedades physicas etiiiimicas se conservará.

muito “bem, e será. tambem procurado para o com-

mereio, como qualquer outro.:

Ea'llecimcnto. -Fallcccu em Lisboa o

patricia_ o sr. Fernando Manuel Homem.

Deixou nesta cidade viuva e 6 filhos menores.

'Cuica-antes. - Informam-nos de que

ultimamente 'ahi para a gandara do Passo ug

amigos do plheio tem procurado aliviar que

passa do _que leva nas algibeiras.

' Se é verdadeira a informação que nos deram,

em .uma das ultimas semanas foi ali assaltado um

;homem por dous d'esses meliantes, e em con-

cegnencia d'isso os povos d'aquellas circumvisi-

_ _ _ ' A reuniram-se e deram uma busca ao

pinhal, que, como era de esperar, foi sem resul-

tado. _Ha dias, porém, parece que lá foi roubada

tinham_ uma mulher, que depois foi encontrada

mauietadq a um pinheiro.

h _. Damos esta noticia com reserva, e com cer-

00 ç nto, porque os salteadores de estrada não

nice?tl deste epocha, e' era preciso demaziado

atrevimento para dous ou trez individuos virem

assaltar_ es 'viandantes em uma estrada tão fre-

.quentada, Em, outro tempo consta que era ali

ct)th @mono e terrivel, mas depois que se fizera

o nova estrada, não havia noticia de mau encon-

tro por aquelles sitios.

' ' y No ~entretanto examine a auctoridade se a

noticia tem_ ,algum fundamento, e se o tiver pro-

videmio, slim de serem sem demora capturados

ou tgp? atrevidos, e limpa a estrada, para o que

hoje he “sobram os meios. Se o povo de per si

pode roecder a estas diligeucias com proba-

'_ e successo, pode e deve fazei-o a au-

etdrldade. ' i

', Elçlçfo-Debaixo deste titulo escreve-nos

!qn nosso. assignante o seguinte 2

. _'sYçriñcou-ae no dia (J em S. Pedro do Sul

“da, ,prpcurador á junta geral do districto, que

éMG _Tcoqcelhos reunidos de Vouzella, Oli-

vçilfa redes, e S. Pedro do Sul.

to¡ muito_ disputada esta eleição entre os

_qmng dos douseándidntos, os srs. João de Mello

', Cunha, 'e dr. Manuel Corrêa d'Ulivcira,

_ddmlms 'dor em Vouzella. '

c: .Houve trez escrutínios, e mais um quarto

, iluminado, sem haver'entre os eleitores, amigas

_ daquelles cavalheiros, a menor desconfiança l

ç ._- _Houve trcz empates, tendo cada um dos

cisndidatos 17 votos, sendo a final conferida a_

o procuração ao sr. Abreu e Cunha, simplesmente

maisvalguns annos. '

i . bones queo sr. Abreu eCunha tomara ar-

- ' !kkk 939Mb!) .pelos interesses districtaes najun-

4 @na sentimos que a idade delle tirasse este

_ " sr. dr. Corrêa d'Oliveira, por lhe re-

; con mcg muitos recursos, illustração e dedi-

cação'pctriotica para nos garantirem o melhor

. demth daquelle honroso cargo. Não perde-

ainda a esperança de o vermos eleito»

* *

 

CORREIO

LISBOA 23 DE FEVEREIRO

(Do nosso correspondente.)

Por me ter sido impossivel ir á camara no

dia em «que lhe escrevi a minha anterior corres-

ndencia, deixei de participar-lhe que o presi-

do conselho de ministros tinha declarado

m dm casas do parlamento que o gabinete

pañr¡ a demitido, e que s. ex!, d'aecordo com

o sr. visconde de Sd, esta" encarregado de for-

mer a nove' administração.

Esta. .noticia não deixou de causar extrunhe-

u o 'Inn grande impressão, por que se sabia que

e ministerio n80 se retirava pela votação da ca-

non» dos , e por certo a demissão apresens

Mecansa alheia aquelle aconteci-

“o. Os commentsrios, as combinações, os boa-

tos, e as complicações de crise começaram desde

lago e tppareeer e a tomar corpo.

' - Cada mn explicava como melhor lhe parecia

ea convinh¡ a crise ministerial, tirando as indi-

cnglu que mais favoreeiam os seus intentos, ou

uüsâziam os seus desejos.

Houve oque sem mecstumaacontecer quan-

do se declara oñicia. mente uma crise ministe-

rial, mas com a cireumstancia d'uma scisão na

reabriu, que immediatamente se manifesta.

Havia amuos, appareciam relnctancias, fal-

tou-sc em pressão, denunciaram-se despeitos, che-

gou-se até a faller em traições.

Corrigido no dia 21, soube-se que o ministe-

rio estava definitivamente recomposto da seguin-

te forma: a

Presidente do conselho com a pasta dos es-

trangeiros o sr. ma uez de¡ Loulé ; ministro do

reino o sr. Anselmdtdosé Braamcamp; da justiça

o sr, Gaspar Pereira da Silva; da guerra o sr.

visconde de Sá; da fazenda o sr. .Joaquim Tho-

¡na! ¡Abo d'Avila; das otras publicas o sr. Thia-

go Horta, e da marinha o sr. Mendes Leal .lu-

nior.

Na qualidade de correspondente cumpre me

o encargo dc ser fiel e exacto informador dos

fucios, sem me prender por aii'cições ou antipa-

thias individuaes ou politicas. Por isso, devo

dizer-lhe francamente que esta combinação mi-

nisterial não foi geralmente bem recebida; mas,

apezar de não estar ainda desvanecida a. pouco

favoravcl impressão que produziu, é certo que

esta muito attenuada depois das declarações foi-

tas hontem em ambas as camaras _pelo ministerio,

mórmcnte na parte que diz respeito á. solução da

questão das irmãs da caridade.

Na sexta-feira, os ministros, que tinham ido

para Caxias, não poderam apresentar-se nas ca-

maras, porque a sessão foi encerrada das duas

para as trez horas da tarde.

A da camara dos deputados encerrou-se em

consequencia d'uma proposta inconveniente do

sr. Silva Cabral, que, com o caracter irascivel

que todos lho conhecem, não poude resistir a mos-

trar promptam'ente o seu despeito, dizendo que a

camara não devia ter atteuções com quem não

as tinha tido com ella. ' ç

O presidente, vendo a tempestade que se ia

armando, por que as palavras do sr. Silva Cabral

iam produzindo uma suppliea frizantc, deu a ses-

são por acabada. Este procedimento da camara

mostrou sue a maioria estava em hostilidade con-

tra o ministerio, mas foi um acto que revelia

uma grande falta de polidez.

Os ministros não podiam deixar de ir ao pa

ço, e os deputados deviam ter em consideração a

distancia em que hoje se acha a residencia de_

cl-rci. ,

Na camara dos pares, o sr. visconde de Sá

participou ue o ministerio estava formado, e que

não podendo os seus collegas vir tão cedo como

desejavam, fizesse o presidente o que intendesse.

O presidente fechou a sessão.

Os ministros compareceram hontcm nas ca-

maras, e em ambas foram recebidos com frieza.

Depois do presidente de conselho declarar que es-

tava formada a administração, e dizer que o pro-

grannna politico continuaria a ser invariavelmen-

te o mesmo do gabinete transucto, cada um dos

ministros tomou a palavra, e deu cathcgoricas

explicações acerca do sou pensamento politico c

governativo. Tiveram alguns apoiados, mas pou-

cos.

Na camara dos pares repetiu-se a mesma

seena, sendo ali mais pronunciada ainda a attitu-

de hostil.

Por convite do governo, a maioria reuniu-se

hontcm á noite na secretaria do reino. A sessão

durou mais de 3 horas, e concorreram a ella per-

to de setenta deputados.

Entre estes e o governo houve as mais fran-

cas explicações, e os ministros sahiram da reu-

nião mais contentes do que para ló. tinham_entra-

do, pois parece que ficaram desvanecidas algumas

susceptibilidadcs, c sc reconheceu que a scisão da

maioria era um suicidio,e a morte d*um partido

e d'uma situação politica. _

Entretanto, a desunião existe, e o gabinete

não pode julgar-se muito _seguro ainda. Ila repu-

gnancias n'uns, e desejos em outros de fazer uma

fusão do partido historico com uma parte do par-

tido da regeneração, sacrilieando alguns homens

desta parcialidade, e cortando pela raiz as com-

binações dos regencradores eom o partido conser-

vador, ou cabralista, a que o partido historico é

hostil, e a que não são demaziadamente añ'ectos

alguns vultos da regeneração.

D'isto se depreende facilmente a neceSsida-

de de organisar em partido liberal forte, que aca-

be com esta amalgamação e confusão que tem

morto os partidos, a pente de tirar-lhe os elemen-

tos e condições dc per si sós poderem formar go-

verno.

Ahi deixo a exposição dos factos. O proce-

dimento das camaras parece-inc muito cnconveni-

ente, por que para conservnrem a sua respeitubi-

lidade e dignidade, e para darem ás suas dilibe-

rações o caracter d'imparcialidade e insuspeição,

cumpria-lhes esperar pelos actos do governo, e

aprecial-es, não o recebendo no primeiro dia, e

quando não praticou acto algum por onde possa

ser julgado, com tão visivel hostilidade.

Tanto n'uma, como n'outra camara está for-

jada uma grande intriga, á qual não sei se o go-

verno poderá resistir. Ha descontentes, ha. des-

peitados, ha amigos dos ministros que sairam, o

que se julgam trahidos, não fallando no estado da

camara dos pares, que não serve para governo

nenhum.

Desde honth á noite que se falla muito na

sahida do sr. Thigo Ilorta. Este cavalheiro é

muito pundonoroso, e parece resolvido a. sair do

ministerio por haver alguem que pensa que atrai-

çoou os seus collcgas que sairam. Conheço o sr.

Thiago Horta _ha muito tempo, e fazendo justi-

ça á lealdade do seu caracter, estou convencido

de que é incapaz de eommottcr uma deslealdade.

Parece, porém, que não obstante as declara-

ções feitas hontcm pelo sr. Horta, os seus actuaes

collegas e alguns membros da maioria não per-

dem a esperança de que desista do seu intento, e

que continuará. ainda no ministerio.

No parlamento nada se tem feito nestes ul-

timos dias, apenas se tem discutido a lei de es-

tradas, cuja resolução vciu demorar a'crise mi-

nistcrial.

A'manhã começam os trabalhos regulares,

se d'hoje até lá. não houver algvmia novidade.

r O sr. conde de Thmnar, ao finrlar a sessão

d'hontom, fez uma proposta para que se dessem

maiores dimensões :i camara dos pares. Esta pro-

posta era allusiva á foi-nada que se espera, e foi

fci ta n'Lun sarcasmo, impropriu em qualquer mcm~

bro daqucllu casa, mas muito mais naquclle ca-

valheiro, que tantos pares nomeou cm quanto foi

ministro.

 

E' por isso 'que elle quer que se. esqueça P04

de, porém, desengannr-se de que nlo Mm à

ninguem_a sua sombria historia politica. ~ r-

 

ANNulllelOS

PUBLICAÇÕES mvznsas.

llhllllNllÍill POSTAL

Por Jose Mal-la \'erlsslmo de Mn-

raes, director do correlo de \'a-

lença do Minho. '

Sendo certo que uma parte das correspon-

dencias que são lançadas nas caixas das esta-

ções postaes não chegam ao seu destino, por os

remettentes lhe não saberem dar a verdadeira

direcção ; é tambem indubitavel, que as faltas da

entrega aos destinatarios, alem de poderem ocea-

sionar graves prejuizos, são, quasi sempre, attri-

buidas aos empregados do correio, embora elles

estejam innoecntes.

Para. ver se se pode obstar, quanto possivel,

a este mal, vae publicar-se (logo que haja nume-

ro de assignaturas sufñciente para satisfazer ás

despezas da impressão) um ALMANACH POS-

TAL no qual se hão de encontrar, entre outras

cousas, o seguinte :

I. - Os mappas dos portes que devem pa-

gar, não só as correspondencias do reino, ilhas,

e'provincias ultramarinas, mas tambem as estran-

geiras.

II. - Relação das estações postaes que es-

tão auctorisadas para segurarem dinheiro - das

povoações para onde se pode mandar até 100, 50,

e 255000 rs. , - acompanhada das instrucçõcs do

que deve fazer a pessoa que o remette, no caso

de se lhe desencaminhar o vale que tomou.

HI.- Resumo d”alguns artigos do regula-

mento postal, que devem_ estar ao alcance do pu-

blico, dialguinas anotei-idades e empregados ju-

diciarios.

1V.- Obrigações dos capitães ou mestres

das embarcações, nacionaes ou estrangeiras, na

occasião da entrada ou sahida nos portos do rei-

no, c mesmo'no caso (l'arribarem.

V.-Dias em que chegam e partem de Lis-

boa os paquctes das dilierentes carreiras, bem

como aquelles em que toca na barra do Porto o

paquctc inglez.

\VL-_Relação de todas as freguezias e povoa-

ções importantes do reino e ilhas .adjacentes -

concelhos, districtos, e províncias a. que perten-

cem-estações postaes por onde se lhe deve di-

rigir a correspondencia_ se teem correio diario

ou em quantas vezes por semana, e a que horas

chega:

Finalmente, tudo _que for d'utilidade publica

e diga respeito ás repartições do correio.

O a Almanach Postal › formará um volume,

em 4.” francez grande, de mais de 200 paginas,

nitidamente imprc5so em excellente papel.

Assigna-sc e vende-se por 500 reis - na di-

recção do correio de Valença, e em outras mui-

tas do reino e ilhas.

 

Âmeza do governo da santa casa da Mizc-

. rieordia desta cidade, no dia 27 do cor-

rente mcz pelas 3 horas da tarde, á porta

do celeiro da mesma santa casa, ha de fazer

arrematação do trigo gallego, tremez, mi-

lho centeio e feijão,recehido dos foros ven-

cidos no S. Miguel do anne proximo findo.

errem editos de trinta dias a contar da data

de 11 do corrente, a chamar todos os credo-

res certos e incerton, que tenham direito ao pro.

dueto dos arrematações que fizeram Manuel dos

Santos Gamellas, diesta cidade, e Antonio Simões

Dias, da Póvoa do Paço, na execução que a

Fazenda Nacional moveu n. José Avelino de Al-

meida Gusmão, (Testa cidade, cujo producto se

acha em deposito, o venham fazer dentro do

dito praso, com a pena de serem lançados, e

se julgarcm livres e descmhargados os bens ar-

rcmatados cuja execução correu no cartel-io do

escrivão .Nogueira, cujos bens arrematados são

uns foros impostos na ilha denominada a Man-¡an-

na, no limite da Povoa do Paço.

 

vende-se em Agueda, por preço commo-

do, um pianno propm para estudo,-

que foi do falleeido padre Domingos José

Rodrigues da Silva. _ '
,O

CM.“ ECONOMICA DE M'Elllfl

A direcção da Caixa Economica

d'csla cidade. faz publico qnellm l'oi

presente 0 testamento dclosé l'laci-

d0 da Silva, da villa d'Eixo, concelho e

julgado d'esla cidade, instituindo por

seu universal herdeiro a Manoel da

Silva, da mesma villa, que hoje recla-

ma em vista (la referidadispnsição les-

lnnmnlvrla, os depositos pertencentes

n sen llillecillo irmão, e que existiam

. mms/in *í '

na mesma caixa no valor de 4008000

reis. ^ '

-_ A 0 que se annnncia para meias

pessoas. que porventura-sem '

com #direito aos mesmosd ""'o'

venham deduzir no prazo MMM

da (lala d'este annnspio, os

qnaes serão elles entregues aoth
' 3'] ' nto-..4

ro reclamante Manoel_ da_

Caixa Economica lts tamo

Fevereiro 00.1862.“

ll¡- r

I'm-!c a'

mm m mm m '
Manuel¡ Antonio Loureiro de Manila,

_ da eidade de Areiro, como

l'lO do aharracamento da Feira“'dorMãrá

ço,-faz público a todos os feirantesque

tenham de concorrer á dita Feira no

corrente anne, que até ao died?- de

Março devem dar rte a crie'iannun-

ciante dos lanços e barraca,'i"_de_ 'que

precisam para suas lojas, ;M60

os generos que expoem á 'vem-m

pena de que não o fazendo'

terão direito a pedil-o, pensaram**

condições do seu contraem mag”:

municipal d'csta cidàde. 4 ' “

  

Mr. Cereghettí .Domiriiqdc,

euro-_Faz saber ao publico' A '

gar a esta cidade a exercer¡

tista: Algumas pensou diria', se

dentes cariados mai in¡
a! .a .“ ' 1 - l

n o os quero tirar; porém, ,e le v

extrahil~os nando nào doem; '

em tem in :tunning-!0,0 ?perdiqu

sempre professores mpues para““

ção, tão facil como c ani'illnoicptd;l 'i

trahe sem causar der á pes-oi' i6

jeitar á operação. As pessoas'viz

tes sujos devem mandar lim

sa do seu estrago é a pedra q“:

taro corrompido.

Todas as pessoas que se qu'dd

seu pre~timo devem procurel-o'Í A ::Em

Pereira, na rua do Alfenai "1*“ " 7°."" ,

O annnnciantc deh!“ "Md

um até dentadura completa. . ' '

eseorbueto em dois dias. i' " ç ,
“J.

    

  

  

  

5 e

lá.

;kgs-

Pereira a Filhos múmias

bacalhau ingles. importado!“

clamcnle da Terra Nova.: en'-

morlo. o .

.,1 ..l ' '2

  

 

     

 

\ fábrica de fundição ddedleiá

l dade do Porto, continua a encarrer

se de toda e qualquerencommenda para

as obras do seu fabrico, em ,que cada vez,

mais disputa a perfeição e eommodidad

de Preços; - ' “mta" '-"v

O extraordinario consuminqêdc todas

as qualidades de noras'de'fe' 3;_ "nomi-

nadas-Estanca-rios- , 'das - ..de

_ ferro para poços de qualquer altura,-›- e

fogões de fogo circular para'eosinhaàbsão

a prova mais importante; _fossas ?seus

productos satisfazem _á _ldadê

para os consummidores. .u .l ¡riu-t ., .

Fabrica obras de metal e sobrede

qualquer feitio, e sinos por aanação;;-e

como a sua fundição é mana;

fazer qualquer encommendãíçeni'muita

brevidade; - e seu gerente. azemeàá

de mandar conduzir as obm:wende

sejam destinadas. = V '; I?" a ›" '

Nesta fábrica ha para vender' um

coupé novo, ainda em bruto, eidois usa-

dos, mas em bom uso. 7 . Í.. '

Luíz. Fon-aún¡ do Somfnu.

  

 

aiiisrbiisaimnmr '0. da Silvana-:Pimatel

  

Tnb. do Bleu-leio de Avai-C:  


