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politica interna

BOLETIM

Falla-sc nas nomeações para a

secretatia dos negocios estrangeiros,

que sc diz est-:io feitas , c proximas

a serem publicadas na folha ol'liciul.

Afora isto não lia outras novida-

dos.

--Ncm no Diario, nem nos ou-

tros jornacs hn nada interessante.

--_-.
-_'

A arborisação do paíz tem sido, se

niio completamente esquecida, pelo menos

sensivelmente dcscurada até hoje, não

obstante scr reconhecido o alcance (lul' as

mattas exercem na riqueza publica, e a

inllucneia que tem nos climas.

m decreto publicado com data de

2| de setembro do corrente anno, leva-nos

a crer que este ramo dc serviço mereceu

séria nttenção do cxm.° ministro das obras

publicas , e dai-nos esperanças de que sc

cuide systcmaticamcnte da arborisacão

deste reino, que para isso se recommenda

com a sua variedade do solo e amenidadc

dc clima.

O relatorio que precede o decreto

mostra evidente e cloquentcmente a im-

pertencia e necessidade da arborisação do

paiz, e as medidas tomadas para levar a

effcito tão elevado pensamento inculcam

os bons desejos que animam o ministro

que as determina.

Resta que os estudos que vão prece-

der a medida sejam meditados e profundos

para que a grande obra de que podemos

esperar resultados de vulto não sáia rachí

 

tica e infczada.

Com effcito trata-sc nem mais nem

menos que de determinar quaes os terre-

nos onde a arborísaçiio t': necessaria e util,

comprehendendo ; as areias moveis do li-

toral com suas zonas de abrigo ; os terre-

nos marginaes que requerem revestimento

florestal ; as cumiadus das montanhas ;

as bacias onde se formam as torrentes ;

as charnccas incultas c despovoadas, e cm

tim a area c natureza das mattas não

comprehçudidas nas liypotheses anteceden-

tes.

Já se vê que a medida é extensa e

complexa e que por isso mesmo os estudos

cm que ella ha de basear-se não podem

deixar de ser correspondentes. Ile muito

que a necessidade daarborisação subsistia;

preferimos que continue por mais algum

tempo se d'csta dclonga resultar o aperfei-

çoamento e bom exito da medida.

Aos homens da scicneia está encar-

regado o estudo preparatorío da arborisa-

ção. Da sua competencia faz-se esperar

um trabalho completo, e na sua activida-

de e bons dcscjos conliamos a ponto de

acreditar que d'clles se não faça esperar

mais que o tempo preciso para o cabal

desempenho da sua missão.

#E

.folhetim

Ultlll. COMO llll ALGUMAS

ko 'um um'iqo, Mauad Bautista.

(Vem do número antecedente.)

'VIII

A fama do attentado escandaloso,

ninguem imaginava traça de Lucm›'

sendo João Gomes indi-

gitado, Como malvado e indigno de ser

mulher, mumtme de

O pac da joven, quando as tes-

temunhas do facto, lh'o rcferiram-franziu

'o sobrolho, e aniarclleceu, envergonhaudo-

se de lhe ter falhado o calculo. julgando

o noivo um rapaz de boas qualidades , e

qllB

da, correu logo,

esposo de qualquer

Lucinda.

,incapaz do commettímentos taes.

' Lucinda, depois, conversando com

elle, disse-lhe :

- Vê, meu pac, que esposo me des-

tínava ?

- Nilo me falles n'ísso, filha l. . . . .

Agora o que resta é entregal-o á. Justiça,

para ser punido.

-- Não , meu pac!

8363.

Cada uma das indicações feitas no povos, respeitando os desejos dos que

decreto merece egual cuidado.

De um lado são as areias soltas

que reclamam abrigo que embarace as

suas correntes destruidoras; de outro as

margens iiuviaes que esperam revestimen-

to tiorcstal que dirija as correntes e im-

peça a sua impctuosidade ; aqui as mon-

tanhas cscalvadas que precisam arboredo

que previna os dcsmoranamcntos que as

correntes oI-casionam ; acolá as baixas

onde se formam as torrentes que precisam

dc arborcs como diques naturacs para m0-

dificar a violencia das mesmas torrentcs ;

em toda a parte, em tim, a. necessidadedas.

mattos e a escolha das ill'bOl'Gi que as

hão de compor.

Medite-sc tudo , palpem se bem as

necessidades ; não esqueça todavia dc at-

tender- se a que as arvores devem ser esco-

lhidas, tanto pela natureza de terreno em

que hão de ser plantadas ou semeadas,

querem conservar a sua autonomia.

 

como pelo uso que podem de futuro pres-

tar; uso que varia tanto quanto variam as

diversas industrias dos povos das circum-

visinhanças.

Aproveite-se tambem este ensejo para

fomentar a scricultura, plantando amorei-

ras que, os resultados hão de bem dizer

os esforços empregados em industria nova

neste districto, e mais que muitas outras

lucrativa e pouco trabalhosa.

___.____-_--
--

Consta-nos que as eleições muiiiri-

paes já. serão feitas pela nova lei, para o

quê em breve se darão as convenientes

instrucções aos governadores civis.

Parece, porém, fora de dúvida que

terão logar para janeiro.

-_--I.__-
_

O Campeão responde ás arguições,

que fizemos á camara municipal deste

concelho, pelo modo inconveniente porque

se houve na consulta sobre divisão admi-

nistrativa, com tregívcrsaçõcs transparen-

tes e mal cabidas , torcendo como lhe

api-az quanto escrevemos.

E' sestro quo ha muito o acompanha.

A discussão séria e placida não é o seu

forte. A' falta de argumentos vem os Am-

brozios, Lamellas, gêtas e quejandos atro-

pellar a verdade, e contorcer os raciocinios

mais bem pcstcs. Seja assim, já que assim

o querem.

A questão é das mais simples, e nem

é preciso ser publicista de polpa para en-

trar nella.

A camara municipal reconheceu o

principio dc que os pequenos concelhos

não vivem sem o sacriticio dos contribu-

intes; devia portanto na sua consulta pc-

dir tanto quanto julgasse conforme com

o pensamento da lei de administração ci-

vil quando isso não importasse graVe

transtorno para os povos anncxados.

Mas o sr. M. F. em vez de estudar e

remediar as necessidades do concelho , ii.

frente de cujo municipio sc acha, e esque-

cendo os principios dalci que approvou com

o seu voto, escutou antes as vontades dos

”fd-_
U_-

 

-- A ultima propozição annúo, ii pri-

meira - não. Querer. . .

- Perdoa-lhe, meu pae, que eu tam-

bem lhe perdôo - replicou a joven de joe-

lhos e com as mãos erguidas. --

Que gíria de rapariga! é realmente

1mm, como ha alqumas!

Prosígâmos.

No dia seguinte, apoz os factoa refe-

ridos , recebeu Lucinda a resposta á sua

carta ; dizia assim :

a Lucinda _A tua carta veiu para-

a lysar-me na alegrias do coração. Melhor

a fôra que tu me mandasscs um punhal,

a para pôr termo a esta vida, que me

u ha de, em quanto viver', scr pesada e

cx atormentadora.

« Vaes ser esposa d'outro l. . . Oh l

« mal haja o momento que teus olhos sc

c ñxau am nos meus, c que eu senti no

a coração o reverbero do teu amor!

a Adeus, Lucinda! Adeus para sem-

a prcl. . . Tua imagem será sempre comi-

o¡ go, ainda além da campal

(i Vou já. partir por esse mundo fóra

a: não posso... não devo tornar a

q vêr-te l. . . Quando esta tc for entregue,

u já eu estarei a muitas leguas de distan-

a cia l Adeus.

 

Deixe o pobre

bruto! O maior castigo é entregal-o ao

desprcso, e rasgar as csmipturus de espon-

c 15 dc outubro de 186. ..

Luíz do Castro»

Y.curvar.

Postos estes principios , que são do

proprio Campeão, a consequencia logica é

- a camara de Aveiro andou mal, porque O Campeão doe-se na questão da

conheceu as necessidades do seu concelho, distribuição da contribuição predial ; pois

c despresou-aw para lísOngcar vontades e tenha paciencia e sotira como poder as

conveniencias de cencclhos que lhe devem consequencias da falsa posiçao em que o

ser estranhos.
collocou o seu caro proeurador a junta

Mas o Campeão depois de estabelecer geral.

esta argumentação, diz-nes sem rcbuço, Como já não pódc argumentara cor-io,

que a (”amam de Aveiro pedirá pm'íl 0 Bell entrctcm se com banalidadcs, inventando

c »nccllio freguezias com uma somma de quando de todo o drsampuram as razões.

fogos de 31000-
Confessnm que as matrizes sito, em i

Não n05 Parece pOSSlVCl (1110 Os 1'03- alguns conccllius. um problema, c todos se

przitadores das vontades dos outros consi- esforçam por justificar a junta geral que

gam um tal tim sem contrariarcm \'lsltlltOS, t nnou por base dc uma divisão do contri-

quc todos representaram no sentido da sua buição um problema l chm graça os sa-

conscrvação, galvanisnndo os seus recursos bios da V.-ra Cruz.

municipacs, e oñ'ereccndo se a todos os sa- As matrizes não são um problcnm,

críticios.
mas um trabalho descgual e pouco consecu-

Seuz'ío Vejamos. c'oso. Em alguns concelhos, como Aveiro,

Aveiro conliua com os con 'o'hos de por exemplo, arbitrou-se á propriedade o

Ilhavo, Vagos, Oliwira do Bairro. Aguada seu verdadeiro rendimento ; em outros 'l

e Albv-rgaria. A qual destes concclhOS quiz avaliou-se pela metade. Assim o rendimen-

a camara tirar 32000 fogos ? A Alborga- to collectavcl representa a verdadeira ri-

ría diz o Campeão, que não, porque este qneza do concelho n'aquclles c metade

concelho deseja conservar-sc ; a Agueda, d'ella nestes.

menos , porque tambem deseja conservar- Esta é a verdade c as suas consc-

sc e separarsc de nós por limites natttmes; quencias verdadeiras cm toda a sua exten-

a Ilhavo, pcor, porque como term grande sito. Feita a divisão concelhia pelas matri-

c com recursos , mais no caso está de ser zes segue sc que os proprietarios de Avei-

_k

attcndida; a Olivc-ira do llairro, do mes- ro pagam porporcionnlmcntc o dobro que

mo modo não, porque todas as freguezms oa de Albergaria ;

0 , menos conselho de estado mandou tomar em con-~

representaram lee'n conservaç:

Nariz e Palhoça; resta Vagos - e ticamos sídcração

sabendo que a camara pediu este conce-

lho.

Se assim fui, houve contradicçiio, por pricdade ;

que Ilhavo não podia preencher os 3:000

fogos , que a lei marca, sem Vagos, e se

o fez esqueceu os seus principio“, porque sc produzem

e é por isso que o

a população dos concelhos.

Não se diga que a população não c

base para. julgar do rendimento da pro~

é base, c base segura compa-

'ada com a importação c exportacão das

substancias alimentícias que na localidade

O consumo está na razão

 

Vagos tambem reagiu contra a sua am- directa da população; logo por esta se

quilação. pôde julgar da producção e conseguinte-

E' isto o que se deduz logicamente mente da materia collectavcl.

de quanto sc tcm dito, mas que o Campeão

procura sophismar a todo o custo. E',

pol'ém, errado o caminho

é verdade o que dissemos - pois bem,

publique o Campeão a consulta e com ella

prove que

o que nós asseveramos. A coisa é facil e

o seu resultado prolicuo. Por que o não

fazem ? Que repugnancia haverá. na publi-

cação de um documento que faz desappa-

rccer todas as duvidas restabeleccndo a

Verdade com toda a lucidez ? Não sabe-

mos.

Depois da consulta a representação.

Foi ella um acto da camara sincero e

necessario e não um serviço tardio e so-

pliistíco ? Na representação sustentaram-

so os principios da consulta, e renovaram-

se os 'pedidOs que a junta geral havia

contrariado ? Se assim é, porque nos não

convenceis do erro publicando a represen-

tação ?

A repugnancia que mostracs em um

acto tão simples e trivial compromette a

vossa causa. Quercis ser acreditados? Para

que então escondeis as provas írrcfragaveis

do que dizeis ? Appareça a verdade, que

  

   

  

   

   

   

  
  

   

  

 

__--_-
--_____

 

CCDNCLUSÃO

Foi pois desfeito o casamento de Lu-

cinda com João Gomes Carrapato, que

ainda não teve coragem para. esmagar as

esperanças de ser esposo d'ella. Já. é fir-

meza e teima de rapaz! Eu é que ,a se

fosse mulher, nunca lhe pertenceria, só

pela circumstanciu de elle ser carrapato.

São passados tres annos.

Lucinda vive triste e _solitaria em sua

casa ; e não passa. um dia, sem derramar

amargas lagrimas , que lhe teem sulcado

o rosto, que não parece de_ uma joven de

22 annos.

Seu pac , 'á mais que uma vez , a

interrogou sobre se pretendia tomar estado;

porém ella, com os maguados olhos fixos

no chão, apenas tem sempre dicto: _Que

aquelle será. o seu estado, até ao final

momento --.

De Luíz de Castro nada se sabe;

apenas ha quem diga., com pequeno funda-

mentos, _ que elle fôra para o Brazil.

Misera Lucinda! agora que vias ful-

gurar risonha a cstrella da tua esperança;

e que scntias pulsar livre o teu coração

-és privada. da ventura, que -- promma

- te sorria l

Resigna. te, c espera !

Outubro 9 de 67. J.

PIII.

que segue Não divisão subsequente; nem

0 principio que vigora para a divisão

por concelhos não podia vigorar para a

é applicavel

nem necessariO'

As matrizes tem uma estimação apro-

é verdadeiro quanto diz 0 falso ximada do rendimento collectavel nas di-

versas freguczias e logares que compõem

os concelhos. O escrivão de fazenda que

deu o alamiré aos louvados deu o mesmo

em toda a sua circumscripção.

A divisão da contribuição por popu-

lação no concelho dava em resultado todos

esses disparatcs que o Campeão não duvi-

dou apresentar e confundir, por ignoran-

cia ou má fé, com o que aconteceria na

divisão do contingente do distríelo.

' O caso d'Agueda engasgml os delfen-

sorcs esfalfados do sr. padre Goes, c para,

lhe evitarem as consequencias alteram os

f..ctos segundo o seu muito louvavel cos-

tumc.

A distribuição do contingente, feita

ha dois annos, seguiu. o mesmo processo

que este anno. E' verdade que o sr. Ca-

mizão, então delegado do thcsouro, pro-

poz uma alteração no rendimento collecta-

vel dos concelhos, mas a junta geral re-

_rf
-_-

_Mu-
ñ

Êanatleo da queima de

cadavcres

Um medico mexicano teve a ideia mais

singular que se pôde imaginar. Note-se

que se chama D. Miguel Queimado. _Re-

quereu ao governo supremo do Mexrco,

que lhe fosse permíttido queimar os restos

mortacs do imperador Maximiliano. As ul-

timas linhas do requerimento diziam as-

sim :

«A queima. é a ultima formula das

a honras funebres. Quando o corpo cessa de

l crepitar,ha a. certeza de que a alma voou,

a e evitam-se assim os perigos analogos

G áquelles que apresenta um enterro preci-

a pitado. Proponho, pois, que o governo

a supremo me entregue o corpo do falle-

s cido principe Maximiliano, para. reduzíl-

c o a cinzas, a fim de que se cumpra a

c palavra de Deus z Lembra-te de que

«és pó e em _pó te voluerás. Depois

q de bem incinerado o corpo, metterei o re-

a siduo em uma urna decente, que será

« transmittida á. familia do finado.

c arte de queimar os corpos».

O Correio dos Estados Unidos que

« O abaixo assígnado está conven-

c cido de que essa experiencia feita no

a corpo de um personagem celebre exer-

a cerá boa e alta inñuencía no fututo da

l-Imços
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em frente della sempre nos costumamos a geitou o trabalho por arbítrario c fez a

divisão pelas matrizes.

Em summa - pódem cançar-se es-

brnvcjnndo por todas as fórmas ; o que

não conseguem e rclmbilitar o procurador

s junta, o sr. padre (iocs, que na mesma

occasião votou contra o engrandecimento

do concelho que representava, e se oppoz

a que a contribuição do mesmo dcsccsso

dois contos de réis. Y.

+

as¡ni a lc .u r: \l.ll.| lu.

Sn. Rumores.

Anadia, ll d'ottttibro

de lõtii.

'l'inlia-mc jzi despedido da discussão

e não volto a clla mais. l'lnlrctnnto -lcsc-

jando conservar os svus leitores :to facto

dc uma questão pessoal, que d'ali nasceu,

venho pedir lllO a publicação da seguinte

carta, que nesta data dirijo ao Cunímbri-

Ç censo.

aAtihdid, 11 d'outubro de lráli'i'

Um pouco tarde tivo coube-Ím'mto

da carla, que v s." publica no sru n."

2:108, e que sc diz assignadu ¡clo sr JoÍo

Baptista Cancva, da Mealhada. Entontro

alii as seguintes palavras ›-. Contínuo o sr.

S abnt com os seus ¡usa/ms, eu rcgtu'raí

ainda os meus primo/pos (rcljltcagãu, naus

se s. s.“ não ¡Iciwur o seu campo, pode ser

que ucceíle u provocação, e ouvirá cousas,

(le que não Im de _Í/'O-S'lltl' - posso arqu-

mcntar com factos c docmuenlos, que tenho

cn¡ meu por/cr. z

Ha aqui uma insinuação desfavora-

rel ao meu caracter , que não devo per-

mittir que passe desapcrcebidu. Nos tri-

bunaes e na imprensa desejo provar uma

explicação. Venho por isso pedir a v. s.“-

que no primeiro número do seu jornal

publique esses factos , de que não hei de

gostar, argumentando com os documentos

que possue e deve publicar.

Quando s: ameaça alguem por aquella

fôrma é necessario não recuar, sc esse im-

prudente vem voluntariamente expôr-sc ás

furias.

Aguardo a sua rcsposta.»

 

Tal é a carta, que dirigi ao 'Com'mbri-

censc, de quem espero uma explicação

completa. Não cxtranlio o azedumc' da

discuss-?io ; - mas creio que chegando-so

a uma questão d'lionra nenhum jornal dc-

ve deixard'annuir a seriedade, que o caso

ethc.

Informarei do que cc30rrer.

ALEXANDRE DE Susana.

Tendo sido Deus servido chamar ú sua divina.

presença, no dia de hoje pelas 7 horas da manhã,

a eum.“ er.“ D. Candida Carlota Couceiro ; seu

filho Francisco Manuel Couceiro convida a todas

as pessoas, que queiram assistir ao oñicio fune-

bre que se ha de celebrar em presença do cada-

vcr, para que tenham o incommodo de com are-

cer na egreja parochíal de S. Julião de acta

amanhã 19 do corrente pelas 10 horas da manhã. ll

 

as esta noticia, diz que Juarez, depois de

haver deliberado com os seus ministros,

indeferiu o requerimento.

_deh-_-

Viterbo

A província pontíñcia de Viterbo, in-

vadida pelos garibaldinos, tem por capital

a cidade do mesmo nome. Os summos pon-

tiñces tem contribuído muito para o seu

engrandecimento e prosperidade. ›

A cidade de Viterbo viu dentro dos

seus muros a eleição para o supremo eo-

lío de Urbano IV, Clemente IV, Grego-

rio X, Martinho II, João XXII e Nicolau

III. Alguns d'estes papas e outros tive-

ram n'ella a sua residencia. Os cavalleiros

de Jerusalem estiveram n'ella depois da

perda de Rodes. Tem a cadeira episeopal,

que data. de 1015. A sua cathedral ergue-

se grandeosa sobre as ruínas do celebra

templo dc Hercules.

A província de Viterbo tem 128:324

habitantes. Pertence-lhe Acquapendente,

com 4:711. Esta povoação está edificada

no declive de uma montanha cheia de

bosques, na margem do rio Puglia, a pou-

ca distancia da fronteira da Toscana.-

Tambem Canino, invadido elos ga-

ribaldinos, pertence á província db Viter-

bo e tem 1:439 habitantes.
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aNa rnudrugalrr de Õ, chegaram os i _sírio mtrtngoira de ;o aintnrmn do apro»

s'utrrrnte oo tlmntro, nes cafés o n”..utrus lí: se cm uma folha thirgrrgeirn que

lugares pul›lirrni~§, a tiro do não dar ora-a- t u coarmi viro inrporial do exposição rrrrin-r-

Sião a vonllrelm rom o porn, attcndendo nal do l'aris

a que estas colli~õos podem ser I'aisrau

rpm atoiorn o inor'ntliu. Todos us' (luis no

Blforiturun primos, mas pair-ue não ter pt)

dido ainda capturar-se um unico chefe o-r

influente.

m Cut'tido do riu-sgmtns, regressou CA-

MÚES n Portugal, aonde chegou em abril , esperados rafa: ç--s para u atla'pru de Bu-

llo 1570. ' gnoroa. lrrrrncrliatarnunte ou pow-rum as

A prima-ira edição dos Lusíadas foi trupm um nrurrhu onntru na garibal-linos

publicada cm 1572 Dwde logo tote gran- que se tinham ferril'rernlo no t'OnVerrlO _do

do nut'eituçt'tu , e tanto rpro Innr'nceu sor o b'. Frarrciwn, onr Puhrre e em l'uggrnscro,

por-ta premiado eum ›r,po-tnrpre mc~quinhu, ulturua situadas além do vid-rd".

pr-usão do - 15,50001'éir, - durante tres r A's 11 horas da manha l'mupnt't o

Urna divida de hu parto troa ser'nlos '-

acaba de scr paga por l'Ortrrgal rwr'ouho-

cido ao'snblirno cantor' de suas glorias

Divida »agrada ora esta, que. na (lr-scen-

dentcsdus lreroicoa (lesr'obt'itlnreo das In-

dios oito podiam por mais tempo tm- em

trrruginutt lltll «'(rrrnrtrso do

nrnlherv-s bonitas, Rendo o primeiro premio

um pur' do _Winning avaliados um CUUZUUO

liam-os (perto dn- orrtu contos de réis).

rpro um r-vlobro diarnarrthtu turn L'Xpmlnü

armou.

em Ill““ Vlil'lllP.

“'a v-ânjpesto por aquelle mesmo motivo.

aborto aero sentirem nas fact-s o pejo da.

ingl'lttirlãn.

Que venha hoje n estrangeiro a por-

gutltal'-IIOH polo iuionltIn-'ntu (pru I'r't'Ol'tle '

n gratidão dos luius para com o son im~

 

mortal cantor; :pie nós lhe respondr-remos

com ufaniu apontando-lhe para u praça de

LUIZ Dl'i CAMOES.

Tur-dio vriu o rrcmrlrecimerrto da pu-

triu , mas não por isso menos valioso e

espontanoo; o o nrrthuaiusmo (lo povo pur-

tngnez, similhanlo á lavo do volt-?ro por

largo tI-rnpo reprimida, irrnmlwu violento,

o tocou quusi as raias do doliriu em o dia

9 do pre-ente urez.

E' que elle sentiu, ao solvrr esta di-

vida, desfeito o lalinu da iargratiduo, corn

que o havia verberado o irnnrortal (iar-

rett.

E' que elle, (inacendv'nto (los bravos

heroes, que primeiro oo<arurn uÍ'frontur as

irao do oceano , ainda nr'ro !fortatio pulos

qurlhas dus naus de nação alguma, vinha

prestar o seu pr'eito e l'nt'ouiwrrirmurto au

cantor d'usaus façanhas sem nome na lris-

toria, que encher-um de assombro o mundo

inteiro.

Íunri'ws foi granito, e a sua maior

estatua origin-u elle a si rno~mo nosso livro, r

unuos ahi Corre corn o 'que hu trezentos

nome do Lusíadas,

CAMUES foi nm genio providencial:

quando ns desgraças da patria estavam

prestei u aniquilar a grande obra do Af-

fonso Henriques, ergueu-so ulle e cantou

ao mundo os "08'er grande foitua; rei-or-

dou-Iho os grandes serviços , prrstados ris

scicncias , ás artes e ao commorcio, por

este reino de tão pequeno peso na balança

diplomutÍCo, mas cujos obras ewredcm tudo

giruuto #serum todos os outros reunírlns ,

segundo a opinião insuspeita de Rory de

Saint-Vincent ; e o mundo ouviu-n oxta-

siado, e a não ser elle proprio testemunha

dos furtos, preconisadm pulo poeta, julga-

ria ouvir um canto' da «Illirr<la».

E se não Obotunte a sua voz, Porto

gol não pôde deixar de se envolver mar¡-

bundo uu mortallra, que lho fôra talhrnhr

nos nridos plainos do Alcaeer-Kibir, pôde

comtudo o grande cantor fazer calar burn

fundo o patriotismo no peito dos portu-

guezes , exprobrando-lhes a sua cobardia

com o example de seus antepassados.

E Portugal resurgiu, ergrrendo-Pe do

seu somrro de sosserrtu unnos , as cadeim

que lhe roxeavam os pulsos forum quebra-

das, eos desci-admite* do Goma entoaraur

um bymuo á liberdade.

0 nome de LUIZ DE CAMOES hn.

muito que, por conuerno unarriure do todos

os sabias, occupa urn logar muito distincto

entre os mais festejado» opicos. Homero,

Virgilio, Tasso, Dante e Milton, de certo

que_ não despresam n camaradagem do

poeta portuguez; e m Lusíadas apparer-r-m

sempre na livraria do homem do lettras

apar- da sIllínda», da «Erroidun, da «Ja-

rusalem Libortrrdru, do squerno», e do

«Paraizo Perdido».

E a prova do elevado merecimento

deste poema está na grande arceitaçao que

tem tido , atravessando trezenton anuos

upar dos monumentos Iittorarios das nações

mais cultas, contando-se janeasentu traduc-

çõen em diversas linguas du Europa, e

oitenta e quatro edições portuguezus i

A_ data do nusttimento de LUlZ DE

CAMOES tem sido cansa de grande oon-

troverniu, não se achando ainda troio ave-

ríguada a verdade neste ponto. Querem

uns que o poeta nascesse em 1517, e ou-

tros , entre elles o sr. visconde de Juro-

menba, que tem feito profundos e eruditos

investigações sobre tudo o que diz respeito

a CAMOES, em o nuno de 1524.

A propria localidade do seu nasri-

mento tem sido contestado , disputando

esta grande gloria Coimbra, Santarem e

Lisbon. A opinião mais seguida dá-lhe hoje

esta ultima cidade por berço.

LUIZ VAZ DE CAMOES teve uma

esmerada edueaçi'ro litterarin, chegando a

cursar os estudos da Universidade. Que-

rem alguns que foi em Coimbra , durante

o tempo que ab¡ esteve estudando, que o

poate se apaixonou por D. Catlrarina de

Athaíde, dama do paço, que elle nos seus

Horses encubria sempre com o auugramma

de Netbercia.

Estes amores foram a eaugn de todos

os grandes desgastes de CAMOES, e que

o ;levaram a abandonar a patria , embar-

nando para. n India ; querem alguns que

cumprimento de degredo, que lhe fôra

-' Durante a sua estada na India não

houve infortunio que não viesse provar

aquelle grande genio. Ás oalumnías, levan-

tadas contra a sua probidude, seguia-se a

prisão e o desterro. Foi em cumprimento

d'ume'd'essas iniqrras sentenças, que tendo

.glufragndo o navio, em que seguia viagem

_ ”ordem do governador da India , CA-

ÕES salvou n nado o precioso thesouro

deçmenusoripto do seu poema, de que

parapente grande parte em uma

, que aindslvlroje se venera em Ma-

seu.

 

Og ultimos urrnos du vida dr' LUIZ

DE CAMUEÊ "slim do. tal fór'rna escuros,

quo ainda ao não pôde descobrir o que ha

do \'l'l'dndn em tudo o que se ullirmu a seu

l“t!.~'l›elttr. Parece, porém, fr'n'u de duvida,

(pro viveu pobre e mim-ravrlrncnte.

' Morreu em 1079 ou em 1580. Esta

nltirna data pur-'ecc ser a mais provavel

depuis do qw- a tal respeito escreveu 0 sr'.

visconde dia Jurornenha.

E perto do trem-ntoi annus .são pas-

sados erro que ao grande poeta fome tri-

 

irritado o devido pt't'ito a seu alto engenho.

Á geração :rt'tuul roubo e~tu grande glo-

ria. Ufunomo-nus eum ella, o uprcndâuroa

u ser gratos para com todos os grandm

humana, que tem produzido este abençoado

torrão de l'ortrrgul.

. F. e Castro.

_MW-t

Sr. redactor.

Mealhada, 10 do outubro

 

  

   

     

   

   

  

   

   

  

de 1867.

Tambem agradeço a V. o obsequio

da pltirlinuçiio da rainha resposta. ao sr.

Alexandro de Seulnu. Li a carta, pela qual

s. s.“ se despede da discussão, que eu Ró-

munto tri-.via sujeitado ricerca da divisão

do territorio outro Águeda e Coimbra.

J'á ronutavu, que o ra'. Seabra eo re-

_ tiraria, pnrqun lhe soriu ¡rupowivel susten-

tar no verdadeiro campo do raciocinio u

indicada quando; mas nunca imaginei ,

que s. sf* fizesse a sua retirada no maio

de injurias , em nada proprias do. son ea-

ruetr-r , :Laser-orando, que idea¡ offensuu

para rotuliar no campo dus iuvectivus,

proprias da minha eseólu.

Os meui esur-iptos, e os do sr. Seabra

tem sido lidos per muitas pessoas, e não

rir-ndo a. s.“ n verdadeiro juiz appello para

o publico, que avaliará com imparcialidade

a ditfurerrçn entre u minho oscóla, e a do

ar. Snaln'tl. e

Não sou reaponsavc'] senão pelo que

escrevi , e assignei , e declaro debaiXo de

rniulra palavra do honra, que não tenho

parte directa, ou indirecta, não vi, e não

li um só everipto duque-lies , u que o sr.

Seabra se refere. _

Quer-ur portanto que eu carregue com

a responsabilidade alheia , será no pensa-

mento do s. s.“ um furto argumento para

a sua retirado; mas no pvnsumonto dos

que teem visto e lido as nossas considera-

ções , ni“ro passará de um invento, habil-

mento aproveitado para cohoncstar a sua

fugido do verdadeiro trampo da nossa

questao : o publico irado julgar-nos.

Poço a publicação desta¡ no seu illus-

t'udo jornal. _

Ancoite V. os protestos do minha

consideração, e sou rom estima.

_ De V. 851!.

João Baptista Cunene.

 

Étifteratura

HISTORIA DE PORTUGAL a

XCVII

Notaveis leis de l). Fernando I

Nus ordenações (in reino deparam-se-

nos irrofragnveis provas do muito tanto

politico de eI-rei l). Fernando l; e como

de poucos são conhecidas as nntuveis leis

deste monarcha, pura aqui tr'alrsorevemou

algumas que mais servem para nos dar a

feição d'aquelln época :

1:” Vendo que no reino, por falta

de ordem e policia, escaceavum alimentos,

ordenou que todos os que tivessem terras

fossem obrigados a lavral-aa.

2.° Mandou que as lavouras come-

çassern em certo tempo e que fossem com.

tr'airgidos, quando assim fosse mister, os

filhos e notas dos lavradores a seguirem a

profissão de seus paes.

3.° Não permittirr que as (igrejas ou

ordens comprassem propriedades sem li-

cença de el-rei, e reservou-se o direito de

fazer cantadas.

4.° Aos mercadores estrangeiros es-

tipulou como haviam de vender e comprar

as suas mercadorias.

Essas leis que ahi deixamos exaradas

e que hoje, olhadrrs pela scienoia e pela

pratica, são sobre ociosns, prejudiciaes,

eram, em tempos em que o predomínio do

clero e dos nobres estavam ainda robus-

tos , arrojos administrativos, que são o

mais eloquente elogio do reinado de D.

Fernando.

(D. de Notícias.) (Continúa)
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O «Jornal de Roma) faltando ricerca

de Varias escaramuças entre os guribaldi-

nos, expressa-se nos seguintes termos, com

relação a um combate, que ultimamente

teve logar em Baguorea, e unico digno de

mencionar-se :

 

  

    

 

  

   

   

   

  

   

  

  

combate, quo foi onearniçado. Os nossos

bravos sold-ul H, dispostos um tinun colu-

urnus, uniu de zuavrra, orltru do tropas

do linha, vencendo todos os obstaunios

derrotou ri bay-mota os guribaldruos e or

dcs.d~j:rrarn do Sllus posições,

r nhão, dados no

« as tropas rerrnir-:e-ln'ro prrrrcipulma-nt-r

«Eis a ordem do dia nos Soldados

pontiIi--ior :

«Ana primeirm quinze tiros do 0a-

tastr-llo de S. Angulo,

«As duas uma, lttiir'us entradas! du ' u no Prnr'io, no Capiturio, Grrrnicnlo, em

cidado, estavam furltntlna pur foi tea barri-

cadad. Or ;garihalrlinns por (lr-traz destas,

I'Úlllril'ütlhst!, prvpul'undD-se para¡ Imvu r0-

siaterroia, mas a segunda companhia de

granadeiros levou rl'asrulto esta-r dnua po-

sições, (loncnrbuscundo us adversarios, que

fugiram para u cidade, fUI'ltítlth-“e as por-

tas e estabelecendo-sc nas euaas prnxinraS,

para ahi continuar a torta!

«Trabalhou então a artilharia, e de-

pois do algum trios de canhão dirigidos

principalmente contra a porta da cida te,

ouviram-se gritos de: Viva Pio IX! e

viu~se muitas bandeiras hrarrem a agitar'-

se. '

s ,ossou irunrediatarnente o fogo, e

abertas as portao, ornhw de povo chi-ie do

i alegria \'i-.Irnm receber' as tropas as quotes

or'cnparaor a crdadc, completamente evo-

cuuda puloq gnribaldinos que fugiram na

direcção da fronteira.

«U combate durou até 1'¡ 1 lroru e

tres quartos da tarde. Os guribnldinna que

contavam quinhentos homens, tiveram 70

fóra de combate entro mortos e feridos. e

além d'isso llO tir-,ararn em poder das

nossas tropas. Entre soldados e odieines

tivemos f) furidos. _ '

«A Columrru do tropa de linha estava

sob' as ordem do ajudante-major Zanetti.

«A rolumna dos «zuuvos» eob as or-

deus do capitão Legonidee. A columnu

Azzane-i dirigia o atarpre.r›

Atteudentlo a que é a questão romana

a que mais prende us uttençõos ainda

transorevermnm do Jornal de Rama os

Seguinter em-larerimcntos :'

«AguirpI-ndentn, tendo sido abando-

nada pelas nossas tropas, quo ncr-Itrliulll a

Bagnoroa, foi rutwupada por alguns guri-

baldinos reunidos na frontuira. Quando

d'isso se soube urna colomnu de gr'uerrnres

e de trepa de linha partiu n fazer urn

reconheciun-nto n'estc ponto. Mas oa gari-

baldínm depois da requisição de rivoree

tinham abandonado a cidade antes da. ehe-

gadu de tropa.

«Da banda de Sabina outros grupos

de gnribuldinos atravessaram u frontoiru.

Depois do caso de Mur'iooru apresentaram-

so nas visiuhanças de Monte-Redondo e

de Pulrrrn--ar-a. O capitão Urdli, :í frente

de um destawrmonto poe-se cm movimento

para os rI-pulqurx A's sois horas (lu Inarrllii.

de subbado, encontrou oa junto a Mnntvii-

bretti, e upoz. curto combate pol-os em

retirada.

«Ficaram prisioneiros o capitão Tc-

nessiui e dois garibaldiuoa Arhuvu--re neste

bando Menotti Garibaldi que fugiu u

eavullo a toda u bridu. Tiveram os guri-

baldinos nesta esunramuçrr alguns mortos

o feridos, tornaram-sc as devidas disposi-

ções para. recadhcr uns, e soccorrur ou-

tros.

«Sabe-se tnrnbem que um outro bando

se fórma nus lugares da provinciu uam-parta

de Sabina Hub as ordens do Menotti Guri-

buldi para urna nova invasão.

«Muitos jornaos italianos (lão'inolicia

da invasão da província de Froüiuone. l'ó-

de ser que casa invasão estrja ou rar-nte

dos fuutan'B do movimento, e que os «eus

orgãos na imprensa ntrchipodammrtn o no-

ticiurn. Mas d'eata calamidade está por ora

livre esta provincia, e gosa da maia per-

foita tranquillidrulo. São vgunlmr-nte falsas

todos as outras noticias dadas por e~vse~ jor-

nues, referindo se a victor-ias gurilialdinas

ou ri agitação de nossas: pnpuiaçõus.

sl'lr'a o Coronel Sulornona, deputado

italiano , que vomrnundavu os vulrrntarios

guribuldinos em Bagnortzu, sendo n'r'ssa

acção gravumento ferido, diz a aPrcsw».

«Urna folha napolituna diz que parte

dos revnlto~ms teem espingardas dhrgulhu

de fabrica prossiana.

«A (rCorrespmrdeneiu de Heepunhu» diz

que o partido muzziniano em' Italia pru-

curu reatar -o tio da conspiração COntru u

santa sé. Mazzini acaba de escrever uma

carta., na qual declara que havia previsto

os acontecimentos, e em que diz quo se

deve Colher dinheiro para. por meio rl'uma

activa propaganda :rcoatumur' o povo á.

ideia de republica, unica acocitavel, segun-

do elle.r›

A «Gazeta de França», extruetundo

0 artigo, diz :

«Não dar-ri certamente o sr. Nigra a.

let' 0 artigo do ¡Dirittwo ao murchal Niel,

que tão grande parte tomou no cerco de

Roma, eque foi depor as chaves da cida-

de eterna aos pés de Pio IX, exilado em

Gueto. Mas os nessas officiaes dovem co-

nhecer este nero insulto junto a tantos

outros»

Diz a «Gazeta Piemonteza» de 10

do corrente :

«As tropas estão nos quartois; não

saem Rendo a render as guardas ou para

patrulhar. Todas us guardas foram refor-

çadas. Foi ordenado aos otiiciacs da le-

t! S. i'ialro in Montorio, Subiu u praça

a dr-l l'upulo, e a praça Unlonirrrnn

Ed-revr-ru de Roma ao «Mr-moriul

Diplumrrtico», que u pri-«ão de Garibaldi

havia tlcandn muito satisfeito o governo

puntilicio O cardeal Antunnelii rlogiou o

vigor pnliiit'o do presidente do conselho

de italia, admirando n valor ci'viCH do ur'.

Ratazzi. Diz ainda o riu-amo our-¡repou-

(lento: que mn Roma se uvnliunl us ditliunl-

dades um ?pre o ar. R'rtuzzi turn a i'lt'lill',

e que de llltlttCil'a ¡tlglllllü St) ltl'OClll'tl llllg- l

rrrerrtrrlas.

tiariehaora

Pagou-se a dívida

  

'l'é que emtiru a nação portugueza

Urna divida antiga pagou,

Ao pru-ta, que tão inspirado

Em seus versos a pulriu cantou.

Elevando uma eatatna de ,ln-onze

AI) ponta

Mo~tra assim que rcr'ordu esses fr-itos

Do lreroe que asaombrou as nações.

_que_

A Salgada para o Egypt)

Dn Jesus o nascimento

Tinha sido unnunciudo

Pelos magos a Hc-r'odos

Que o seguinte ha decretado:

a Do Bethle e seus snburbios

c 'l'odu o ¡nr-nino que houver,

e Deve, por cute dor-reto,

« Degoludo pareceu»

?réndo que assim morreria

Das nações o desejada,

Poiu do trio cru morticinio

Não seria exceptuadu l

Joseph, avisado d'isto,

Por um anjo lá do ceu,

Refrrgiou-se no Egypto

Cum Maria e o filho seu.

E só drpois que o tyranno

Da morte o nojo levou,

E'que .lou-ph e Llarin

Cpm seu filhinho voltou.

w

A uma rosa

lia pouco, meu, to crus

Do meu iardirn a mai-r bella ;

Mm agora desfolhadu

Como és triste, tiôr singollu l

São assim do mundo as cousas;

Tambem á rstrr-lla brilhante

EspesHa nuvem lho offusca

Seu brilho de diamante.

Tambem a mulher formosa

Perde 0 viço, pv-rdo a côr,

So o Coração lhe courprinre

Dilacerante arrnrrgor l

Assim pois, oh ! não lamentes

Tua sina, triste flôr ;

São u-sim do mundo as cou=as ;

Vem após o riso, a dôr t

 

Se lu sorriu-secs . . .

Se tu sunbosses, donzelln,

Qu des' que to vi, te amei;

Que de teus olhou no fogo

Niurn instante me abrazo¡ ;

Se soubesses qucmon peito

Ardendo tudo ficou,

Quando errr tous labios divinos

Mcigo sorriso brincou ;

Se a violent-iu soubesses

Do amor que ainto por' ti,

E o fuga que mc ConSnInc

Desde o instante em que to vi ;

Julgo que, virgem formem,

Seria tou coração

Tambem no fogo ahrazudo

D'urnu sincera paixão ;

E sería esse sorriso

Que nos teus labios passmr,

UI““ pl'Uva de que nl““th

Tambem era quem to amou.

Mas eu sei, meiga douzolla,

Qu' esses tens labim em flôr,

Entre abriu-os um sorriso,

Como sempre engarrador l

A I'ornmçito do iury, que foi te'io fut'il

para os outros (“UHUIII'SU'I, apresentou grun-

(ir-s dl“it'llld-Nil'B para nato porque tudo o

mundo qui-riu ser jurado,

(la jurados do grin o I buscaram o

«eu direito na (-onrpvtr-rn-in que tr-eln t'ntll

bons err-ditos ('ornn peritos em pintura,

osr-nlptura o 'maria/...e

Us tlu grupo II podium para serem

aggregados no pr ¡rm-iro como cntrhccndurul

de cnr-ndr-rrrnçño o plus-(im.

Os do grupo Ill diziam que ni'io se

lhea podia negar riu-uuuleruauto nm logar

no tribunal, (lr-vendo ~nr logic-aun-nto rol-

lneadu n rnuiirl'r na elnase 11.“, -nrorrcís de

luxo.

Qu do grupo IV nllr-guvarn em furor

da sua aptidiio que na realidado a nrnlhr-r'

lrnuita ndo é ltttlin do que um ali/'crio uc-

ccssorio do ensinar/o.

A ¡'l'utençño dos jurados do grupo

V ora rgnalnrenlc séria; vstribavannae

em que sendo a mulher' por' tt'lllpt'l'nmellttl

hulril na exploração das minas (drarnarrtvs)

o da nrotullnrgiu (ouro o prato). entrava

muito naturalmente no (Inatitt) tina balua-

trius eaztrrurtl'wrs, nnirrnrntr- porque :r rlasso

46,“ tumbI-rn fallu d(- ¡In/lts.

Oq jurados do grupo VI sin-tentavam

iptu Fondo tuo iit'quvrrtmnr'nln u molho-r'

um I'ustr'unwuto de mçu c prever!, deviu

ser' considoradu t'nrrin mnrfrfml util'.

(Ja do grupo \'ll (prnriam (tllttãflliho

cotoidururrlu como ?nã/lu) c ral/'mutirer

Os du grupo \'lll (li-r-mrianr do urn-

do seguiutr-z Estando (lr-linirlu o homem

como rrnr animal. . . l'ar'irrr'inntlut', u mulher

per tem-c cvidr-nteromrte :i llnssu jnriadicçño;

sobretudo a nrulhur bonita pvrterrce ao

o homem rrnr animal, não esta provado

que I'ar'lm'inc sonrprn.

Os do grupo IX, mais guluntnudores

do que todos os seus “diego-I, I'er-lamnvurn

 

u nnrlher bonita eurrru _jlôr de adorno que

Citroen do estufa.

Em fim. Os do grupo X expozer'am

que, estando encarregados dejulgur o¡

trajes populares, e sabendo qu'.- lru puizes

onde n bullo err-xo desconln-re u uso da

folha dc vide e de ligaviraptinham tanto

oo rrrais direito (iu que os outros grupos

para firm-rom parte (lo buy. >

Ora, u expmiçño abrange 95 elastica,

e calculam-ur, termo médio, trcz jurados

para onda. uma, o que (luriu um uu'ópugu

de perto do 300 Illt'llth'O'4, que. permittiunl i

(Bm-opcional pontualidade na assisti-ncia ás

ses~oes.

Finalmente, todos ns jurados vieram

a r-srnsar-de do intervir no voncurso, por-

que se lhes prrrtir-ipou que aa maia lindas

rnulhí'l'es do mondo tornariam parto n'clle,

mas só por maio dr: ¡Jrntogrup/u'u. Quando

os jurado* tal sunbvrum, vingarnnr-ao do

rhuwo decidindo que a vr-nr-r-d'mu tcrin

direito aos brincos, do 6002000 franco!,

mas só reproduzidos em vidro. Depois

d'e~to desrurlacn, não ae póde crer que o

concurso se verifique.

 

. .

Tinturaria

('hrronlca. -- Diz o Trídmm Po-

pufur, de Coimbra, que e~|o anno o r-Ilr~0

do prinrr-ir'o anno do faculdade de direito

é upunns de vinte o tantos estudantes!

- Coimbra divertrwe Acham se rrli

_ urna oxr-rllentc companhia de ruvalli-

uhua ; qnadros plasticos ; o~Â bwjj'os 'madri-

le'ños , var- huvrr luz clrlctrira e touradas.

_Alta novidade l uma.“ o ador'aroia

leitor-:rs : O nrrlir'iul'lk'ltt faltaria a um dever'

su não so uprrçmse n dar-lhes a mui.- pal.

pitanto nova quo nos círculos da moda ao

upr'ngnn para o inverno. A revolução d'os-

ta vw. opera-ve no4 penteados.

V r. rx.“ trtvttr n cwolhr'r outro o

penteado á Bismurfs. Urna vitoria (descul-

pem u phrase) muito parecida com ttln pn-

tc de r-or'vo'a (borrt-,vnlr-,nriu para a oorn~

partição); os caln-llos em dr'aalinho, por-

que. o grande politico pru~siunn pouco se

r-nrbnncm'a. l'antuudu L'ongnsso de Gene-

bra ; rabellos irriçadoe, com ¡ôpna e moita,

tudo rlr-rgr'rnhadu, e com o mais ridiculo

e ostr'avugantn feitio rpro vv." imaginem,

pois no tal congresso, chamado dc paz, us-

sentou nl't'niunn a. . . parvoice l I'en'eado t

á Chussepot, um penteado ponteagudo ,

para festejar a invenção das ar'rnaa d'agu-

llru, e... etc., etr'.QItrt' dizer_ vv. em“,

com n seu apurado gusto, e com ente tosco

exemplo, imaginarño rrrn penteado tiro chic

e setlut'lm', que dealombrrná quantos até

lrnio conhecidos, e easu será opeirleado

Futuro.

- Não está muito sereno o horisonte

para as partes do Rama, Italia, Alietnu-

nha e Inglaterra. Os animou andam muito

alvorotadov.

- Projectarn-se na capital corridas

do cavallo-r. Sorri organisnda urna comtnis-

são, presidida por Si A. o infanto D. Au-

gusto para tratar du organisuçñu du souie<

r dado que dirija estes trio populares e en-

Alberto Carlos Freire diOZiveíra. l thusiastas dirertiruentos (hr França o In-

nowo grupo, vi~to que, embora .ou-ja como '
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pilllfl't'rl, r- qur- tanto teem ountrihuido pa-

ra o npuro das raças varallaros.

Achamos a rculisauào d'esta ideia mui-

to boa.

_.. Por toda a parta se ialla em le-

vantar estatnas aos homens illoatres e ce-

lebles. Decididatncntc o Net'lll-I XIX é o

quc' vem a pagar todas as dividas l

---() reinado peitmn-n ao :mnuncio.

Depois da sua introducçâo nas ropaa dos¡

chapeus, nos livros, etc., nn- , só faltava ¡

vêlms nos pano-ns dm¡ thvatros. Pois lá vi'tu

pespi-gar so no do thnatro da Trindade de

Liwboa, para, emquanlo os actores se ca-

racterisam, estarem os expr-ctndores en-

trotidus com a proclamação do eXi-o-llonto

pain alentejano, bom mexilhño frito, deli-

ciosa pinga, e outras variadas cousas, que

devem ser hcm intcteasanto".

Só falta vêl-os pintados'nas pedras da

rua l

-- Foram mandados nun-char a toda

a pressa para o norte dc Inglaterra, por

('nnsn (lo movimento iraniano, os regimen-

tos highlandcrs Õl, :36, 80 c 72.

É Circula actualmente na Allomanha

ul"“ lllÀOl'lalnilçñU l'Xl'ltiHHlU L'Ulltrü il Fl'llll*

ça o espirito nai-ional.

- Es ?io-w. promovendo urubu-_ripçünq

om Florença, Curiuva. 'l'urim, Milão, Na-

pnlcs, e outras cidades il'ltalia, para so:-

corror os feridos du insuvrt-Êgño romana

-- Continuam a GMMSS'HH' a< noticias

(ll.- R-nnn Um (lu-spaclto de Florença, do

9, diz quo não houve nnnhom aContvi-i-

lllt'nln importante depois do cmnbato do

B'lgnnrt-a, mas quo cniilinúa a insurioiçño ,o

on¡ diversm pontos. As tropas voip-entra-

!lili Cl" ROllla Não “HH llUlllCil'M

U gore¡ no pontiiicio resolveu conside-

rar pl'irioucil'tn do gut'rrn os t'(›l]ll¡¡\il'l|ll'8

que não parti-açant ao actual territorio ru-

Ilt:\lt(),›0 rebelde-4 o ri-Its d'alln traição os

insnrgvntcs apanhados com as_ :umas Inu

niños; cxtcs serão julgados por conselho-i

de guerra.

O «Jornal de Napolew (liz qu:- parto I

(las insurgentes trem armas (lingulha la-

'lJricadaa na. Primain_

Escreveu¡ ao uPungnlu», do Napalm,

que o filho de Garibaldi, Ati-.nun, chegou

a Viterbo disfarçado em padre, n qno to.

mou o commando d'uma columna tl: 000

 

homens.

O ¡Diiitton publicou o seguinte ma-

nifesto :

«Aos italianos l

Os nossos irmãos vortem o seu nan-

gnu cm nome da Italia e do Roma. E~tu .

sangue ioipüo (li-veres nos italianos.

Interprctnndu a ronsriercia nacional

e necundando o convitu (lo gnneral (lari-

baldi, os abaixo assignados amiuncinm que

se constituíram cm comício cent: al de soc-

entrou.

Vira a Italia l Viva Roma!

Assignadm z -- G. Pol/ncicl'ni -- F.

Crisp¡ -- B. Cni'rolí - L. Ia Porta - O.

Oliva - 1". da Bom' -- .L. MícelL»

O «lllomorial Diplomatith desmonta,

que Com a viagem do sr. Nigra a Biarritz

'Ru tcnham ontubolado W'gociações entro a

Fiança c a Italia, ' para ser modilii-ada a

convenção dc 15 do sctctnbm, c que o di-

plomata italiano t'lltl't'giHSB ao governo

i'ranccz nina nota n'aqurlle srntido.

O «lllcuiorial» ni-crtm't-nta q'lc cm

Paris nño se espera nenhuma connnnnica-

çño do gabinete de Florença a tul respei-

to. .

A «Frances anuuncia que está regu-.

lado entre u Italia e a santa sé o act-ordo

relativo ti. repartição da divida pontilicia.

_Este nono tem havido uma invasão

extraordinaria de almanaks por dá aquel-

in palha l E' um louvar a Deus l

Vr-jam - Almunak de Lmnbranças

-- Progresso - Taborda - Antonin

dro - Camões - do Jardim do Porn _

Familiar -do Campo de Malian as - Ca-

choh-tas - etc, etc. . _

-- Tom tido grande extração os taes

cainliciros, que ordem Sem liquido l O gaz

sempre tum sido naun¡ du muita ratico.

E' um nunca acabar do bcrnurdiccs tudo

por cansa do tal gaz!

Noticias lillcraI-ias. - O sr.

Camillo Castello ll'auco anda :t publicar

em follietins no Commercio do l'orlo um

sou exculleuto romance, denominado O

Senhor do Paço de Ninães.

Tambem acaba de ac publicar a Bru-

:ea de Monta Cordouu. do mesmo anutor.

Ni¡ noite de terça-feira foi lida a uma

aelccta reunia'loem casa do dinimto ponta

o nr. Mendes Leal, a traducção de sr. Cas-

tilho do Tortufo, de Moliere.

Está a aahir o volume de poesias

avulsas do nosso particular amigo o ar.

Thomaz Ribeiro.

lindas. --- Os trajes, em geral, diz

o «Jornal _do Commercio), couwrvum as

fórwis de que por vezes temos feito dea-

eripçi'to. Nada hn do novo que mereça cs-

pecial menção.“ MadameRaymood dá tra-

tos t't imaginação para. oifereuor algumas

novidades ás suas leitoras ; mas a moda

caprichosa- contraria a boa vontade da di-

ligente senhora, que se vinga em slygma-

'tisar os fatos curtos.

O que por toda a parte se vê é_ que

o luxo vao attingindo proporções desmedi-

das. lia alguns jornaeis francezes que, re-

ferindo-” ao tempo passado, lembram as

leis sumptnarias d'outras eras: quevatara

vam a liberdade de coinmercio. Parece

impossivel que 'ainda 'haja no seculo XIX

ll-

 

alnum curriplor publico, embora provin-

I'iann, quo se lembre de tão absurdas ine-

didas economicas.

Porcina'Mt-lo a historia dos seculo-1

XVI e XVll venms Com admiração a por-

tinncia com quo Oi nois (lc França se oc-

i-tlpavam t'm ruin-until' o lux'i ur) vast-ia.-

rio. o a tmlzgnitim-ncia nos evih-itos. Hoje

muita arauto ¡miguth 'lili' .sc-ria tt I'a'I-¡zt

n qua <i- ¡le-:i attribni' IU'lnlell'l lr-,nrlmu-iu i

geral do¡ Cu~luhws para a utipci'iinnlnde;

-- e por que razão 0'! reis se emprnhaVam

mn cortar-lhe o progresso, sem pensm' que

iam extinguir uma das maia importantes

fontes do Commercio. Será possivel que a

descoberta da America viesse n'aquella

época dar no _luxo um grande impulso ;

mas o que nos parece fóra de duvida é

que já cm todas as classes npparecia o

de~ejo da egualdade, que an levava a pro-

curar com dosrelo os odornos da nobreza,

aliin de atenuar ou destruir as distincçõus;

bom como estamos porsuadidos de que a

unica intunçilo com que os reis procura-

ram modo -ar o luxo, era da' a cada clus-

Re os dirultos e o train que lhcs competiu

por ItnsI-.iuluuto. Nf'n) empl'eltcndcrcmos

aprofundar aqui estas questões ; o o nosso

fin¡ I'oi mais o ICiul'll'-|105› a factm histo-

ric-os do que fazer nina dissertação :is nos-

sas leitoras.

0- fatos do que as senhoras u“am

nas sur'i'écs do campo não, pouco maii ou

metres', inli-ntiras :ii tail/:Has que desprcve-

mos no nosso artigo mbrn o baile que

houve nu paço de Bulom. Apontamos, so-

bre todos, com type de oh-ganoia o dc

aprimormlo. gmto, a toilette: de S. ill. u

Rainha.

As fazendas do~tinadas para os bai-

los do etiqueta na rôrte são todas tecidos

com oiro ou prala; as florei para os cn~

feitos d'csses ventidus teem folhagem do*

mesmos motaon.

lla uma grande quantidade do lindo-a

paletota ligeiros o (le fazmidas imper-

nu-arr-is, que huju é grande moda trazor

dobxados, sobre o braço esquerdo ; _e

quo ,só servem em occaaiao dc começar a

t'lluvor.

Infelizmente entre nós as fazendas

impormeavcii não hão-(ln tor muita voga; _

aninbilidndc c doçura niio tci-m rivaes,

parece que por isso !mesmo tomem derre-

Iu-r-so Rol) a influencia do qualquer erva-

lho, não obstante o guarda-chuva natural

ou pmtiço de quo usam, essa :ronda-posta»

sobre a ullrn, ondc podem trazer encerra-

das todas as cartas, todos os bilhetes-

dnce-, todos os «portlet-i» dos seus apai-

xonados.

Infautceidto singular. -O

tribunal criminal (lo governo do \Vladi-

inir (Russia) julgou uma causa, qu" so;

pode consíd~-rar como unica no sou gone» '

ro, diz o mesmo jornal.

Kurnin, filiado na seita do Salvador,

matou seu tilho e olici'eccu-u CHI-Bacrlllclo

a Deus.

A seita do Salvador é uma daq mais

fanaticas e conta numerosos adherentcs.

A sua doutrina consiste na nugaçño abso-

luta de todo o bem sobre a tetra. Um nd-

herr-nto d'csta Feita não possue nada n'es-

to inunda, contiformo as suas idéas, tudo

quanto o cerca representa o mal persona-

lis ido Estes piim-ipios levam naturalmen-

te os ¡nliclimis dcsvairadoi a actua de lou~

i-a don-Spcraçño. Segundo ullm pensam, Ó

um (lover implorar Continuamcntu por to-

dos os meios a miscricordia do Salvador,

pois só elle nos pódc ajudar a ganhar a

salvação.

O acenando, do 57 nnnos de cdadc,

matou seu lilho, que apeter contava state

anno4, convencido que e~te acto seria agra-

(laVol ao Salvador. No inturrogaturio Con-

ii-asm¡ o crime por untn forma: :Em uma.

noitr, hunln'ando-me que ogeneio humano

ia dentro eu¡ ponta) perccer, tire pi-zar tão

profundo quo não pude dormir. Levante¡-

mw, antendi todas as luzes diante das ima-

gens dos santos e paz-me do joolhm n

orar forrcronimcnte, pedindo a Deus que

mc salvasso a mim o a minha familia.

De repente lombrni-mo de salvar meu

lilho da. r'ornlomnnçíio eterna, porque como

esta cioança era muito formosa e dimen-

volvida,recici que depois da minha morte

fosse presa do info-rito. Dacidi-me por isso

a immolalvo ao Senhor. Fit mo nostm idôas

continuo¡ a orar. liemlvi então, se a idêa

da iinmolar meu lilho a Dem me viesse do

lado direito punha-a em oxuctt 37m, mas se

viosse do lado esquerdo desistiu desta tan-

gil", l“)l'qllc, ”Fglllldo Os ¡IU-“SUS PI'ÍÍUÍJltllH

religioSoS, o pensamento que vem do lado

(lircilo é do anjo bom, e o que vein do

lado e<qnnrdo é do diabo.

O pensamento vein do lado direito,

entrei alegro no quarto onde durmia meu

lilho ao lado do minha mulher. Porsundido

que esta se opporia ao sacrilicio, mandei-

a ao mercado. Logo que minha mulher

rain, acordei meu lilho 0 disse-lhe : -aLe-

vanta-te e vcslc a tua camisa lavada» -

A creança obedeceu, deita-a sobre um

banco , e dci-lhe muitos golpes no ventre

com uma faca. A victima estorcia-se, e

para pôr termo aos scus horríveis soli'ri-

mentos rnsgttci-lhe o ventre d'alto a baixo,

 

' ci-.iISou uma pt'oiund-i impressão, 'sentiu

ll") ll'tHIlOl' por iodo U CHI'PO, M imã““

perderam o morlmclttu 0 uma proslt'açüo

geral o ii'z ruir dcjur'lhos. Então pediu a

DHIH que recebesse com IniSericordia este

sacriticio. Kursin continuou : «Quando

meu filho nndava em raugnepntron minha

malhar, qua vendo rate esperta-ndo vaia

saia acntid N. LUVRIIIPhü e disse-lim : Van

á. ::actividades o corda-lhe tutl i: o que

tir. loi uma inata nos santas.»

'Kurriu foi preso, não quiz tomar

-aliniento algum na prisão, e morreu de

,serum pagos cada um dos ditos tres an-

ipor quo as damas portuguezas, que na I ta foita em sua nome,

 

e ¡ne-uno assim não morreu logo. Isto pas-

sou-se antes do nascer do sol, por conse-

guinte ás escuras. 0.1 primeiros raios do

Sol alumiaram o rosto da inuoceute victi-

 

fome anti-s de ser julgado.

Documento Importante. -

Agora que o paiz pagou ao immortul Ca-

mões a divida contrahida hu porto de tres

eeenlos, é notavol o seguinte alvará pelo

qual cal-rei I). Sebastião cont-eder) ao poe-

ta 155000 réis,annuaex e durante 3 annos

sómente, que foi tudo o quo aquelle aran-

de engenho, que todo o mundo nos inve-

ju, obteve no «cu tempo.

«lâu el-rci faço saber aos que este

alvará virem, que, havendo reSpcito ao

serviço que Luiz deCamõcs, cavalheiro

fidalgo de minha casa, me turn foito nas

partes da India por muitos annos, e aos

quo eapero que ao diante me fará, e a in-

formaçao que tenho dc sou engenho c ha-

bilidade, e a sulñcioncia quo mostrou no

livro que foz das cousas da india: hci

por bem c mc praz de lhe fazer mercê (lc

quinze mil reis dc tença em i-ada anno,

por tiempo dc tres annos somente, que co-

meçarão do dum dias do nto'. dc março

d'cste anno presunto dc mil quinltontos

'si-tonta e dois em diante que lhc liz esta

mercê, e lhe ecran pagos no meu thosou-

I'Ull'l) lllól', Ill¡ Cl“ qllülll FG“ Cill'gt) scr-

Vll', Chili¡ UID (103 Íllllltl tl'PH attltos COI“

Cortidào do F'aucisvo dc SI-qacirn, escri-

viio da matricula dos ll]l)|'il<ltll'0<l do minha

cant, (le. como olle Luiz do Camõws reside

om minha rôrto. E portanto mando a D.

Martinho Pereira, do meu cousa-lho vrdor

da minha fazenda, quo lhe faça :isentar

no livro d'ella estes quinze Inil réis no

titulo do tlwsourciro mór, para nclle lhe

nos Com a cortidilo acima declarada, e este

alvará quero que valha como ne fosse car-

scm embargo da

ordmiaçño do 2.“ livro que dispõu o cou-

trario. Simão Borralho a foz em Lidioa

a 28 de julho de 1572 E eu Duarle Dias

a ñs esm'ovcr » (Archivo Nacional, Liv.

(ln l). Subttstiãu, pag.

lTnIa applicação particular,

da lulssmhl no seculo XIII. - O

iilustre anctor da Via souterruine, o (l'ou-

tras obras do igual valia, L. Simoain,

diz a Gazeta de Partugul, communicon ú.

rcspv-ituvul sociodadadn do. geographia du

Pariz, algumas particularidadns ricerca da

uma applicuçño particular da busrula, eu¡

Italia, no seculo Xlll.. Ri'fcrc-sc Simoni"

ao emprego da bussola no levantamento

das plantas.

A natal-ez: do instrumento usado,

diz o sr. Alfredo May, uilo póile deixar

duvida alguma, porque a bllíñlllñ, no do-

cumento consultado pelo rcfciido escriptor,

é designada polo nome de i-alainita, pe-

dra ntngnctira, quo é o nome dado pelos

italianos ao ¡man natural.

Um do: jazigos de ferro da ilha de

Elba, aquulle em que sc encontra o mine-

IlO magnetico, é designado pelo nomoja

zigo da calunu'la, c a calamita ó para 04

mineralogistas italianos o minerio de fer-

ro oxidulado magnetioo, aquclle que se

cortava cm agulhth e em barras antes de

serem conhecidos os processos de magne-

tisaçño do ferro.

' A hus~o|a ara oliicialmeute empre-

gada no seculo XIII no levantam-.nto das

plantas das Illinois na Toscana. A pequena

rcpulilir:: de Massa Marítima ou Massa.

das Marununas, que não se (ltht confundir

com a do Ma~sa Carrara, tinha, dcsde

aqnolla epoca, roguladoas suas explorações

por uma lui espacial,

Accroscenla Sintonia que consultou

em Florença uma. magnitica cópia, d'csta

lui, cm pergaminho, e executada com bella

lctra gothioa, tendo a data de 1325.

A lui original parecia remontar do

anno 1200 a 1250.

Eis em que termos, em um dos artigos

da lci, a bussula é relatada n proponto

do levantamento das plantas :

e Omnia partita. . . debcant calami-

tari ct cum calalnita signari. . . et scriba-

tur... ad quem ventura partita respi-

ciumt. .. que calamita et artilicinm cum

quo calamitsbit atare debeat penca came-

I'IUS COIIHIIIHHBD.

O que significa; ,

«Todas as concessões. . . devem ser

cadastradas e delimitadas com a bussola...

c'esm'evcr-se-ha. . . a orientação de cada

limite. . . a pedra tnagnetiea, e o imtru-

meuto com que se operar de'verii ser de-

positado junto dos camaristas da commu-

na».

Diz Sintonia, terminando as conside-

rações que acima compeudiamm. «Se des-

dc esta épora, isto é, desde o seculo XIII,

a bussola era einpregada no levantamento

das plantas, com mais subida razão o (le-

vêra ella ser na naVegação. Creio, pois,

eu¡ que a maxima parta dos historiadores

erram, attribuiodo ao gentilhomom napo-

litano, Flavio Godin, que vivia no come-

ço do seculo XLV, e que sempre me pa-

;ma.»
receu um personagem legendario, a in-

i. Kursin declarou que esta vistalhe vençño da bussola. E' mister remontar

  

   

   

  

 

    

  

   

 

   

   

   

   

   

    

 

  

  

 

mais além, tanto mais, que os marítimos

proveliçaos o italianos o os cruzadaspare-

cu tcrom (empregado a bussola tio mar

desde 0 seculo XII; não quiz, porém, fui-

lar senilo do quo conlr-ço bem ; isto é, do

emprego parti-unlnr e 6"¡ to da busãola dra-

dc o seculo Xll».

A questão que as reflexões do Simo-

niu suggereni, é uma d'aqnollns .-in :pn-

nnura se ha lt.' (-nnc-lnir svnão "ont outila

luñlil'vn, e") (ilHtlllU Não ll¡l HIUIHHUVHÍU*

historieos aufiinic-ntcs para assignar a data

precth do primeiro uso da huasola na na.-

vegaçño, do homem que a inventou, e do

povo na Europa que antes do que todos

os domain, com excepção dos chinezes, o

empregou.

Foz (ll) Vouga. -- O estado con-

corre eom 2275000 réia para a obra, que

se mandou fazer, da desnbstrucçño da ria

d'Aveiro, junto ú Foz do Vouga.. Sub-i-

dinm esta obra as camaras municipaos

desta cidade, Estarreja. e Orar. '

Notícias da Bairrada. -- Ao

«Correio da Europa» escreveu o ar.All›a-

no Coutinho, o seguinte : l

«De pouco interesse não as noticias

agrícolas, que hoie posso dar-vos. Conclu-

iu-se a colltcita do víulm, prosnguc-ue na

dos milho-i, c principiaram as podas.

Nada tenho a acrescentar tia rainhas

anteriores cerrcspondcnciae sobre os pro:

ductos lot-ace. '

Não ten] llllviilll PTÔCHI'H. INI?“ 03 "Oq-

sos vinhos, e nem isso admira, visto que

inda não estão apurados.

O que se vende a ramo é pessimo ;

isto é, de vinho apenas tem o nome. Ain-

da asom, está caro.

Não tendo havido procura para os

nossos riuhos, cstti claro que não temos,

por ora, preço regulador.

Segundo as ideias que vogam geral-

monte, parece-nie que o mercado abriu-.i.

de 36 a 455000 réis por pipa de trinta

nllnudue da nossa modidu, alguma Cottaa

maior do que a medida do Lisboa.

Noite momcnto não ha falta de bra-

ços, e os praças dos _iorualciros teem abati-

do um pouco.

Pago aos homens, a podar, 160 réis,

ás Inulhcron,cm dilierentos serviços, a 100

réi<; rapazes e raparigas de 60 a 30

réis; carreiras, 800.

Nm preços dos cereaos não tem ha

vido diti'uiouça. Mais para o norte do paiz,

segundo me consta, tem jzi. descido o pre-

ço do milho, pola grande abundamda que

houve d'vllc, u axei-,limites cnlhcitas.

Dou-vos uma dcaagradavcl noticia.

Chegou _já a «escravatura branca» a esto!!

sitios l

Ila dias appareccu-me aqui um aa-

patciro de Famalicão, homem de cerca de

quarenta annos, casado, com mulher e tres

tilhos, a pedir-me uma cOnferencia. Prom-

ptiliqnci-me logo a ella, e o pobre ho-

mem declarou-me que, infeliz na uniu pa-

tria, tinha resolvido procurar melhorar

sorte no Brazil, apt'0\'citatitlo wma grau-

do fortuna de um seu conhecido que lho

pagava a passagem».

Podia-mo o meu voto, e alguma cou-

sa para uma subscripçño para a mulher o

lilhoe.

Pedindo-lhe eXpliL-,ações da tal «fortu-

na» (pm «o mnpurrava para o Brazil»,

mostrou-me o bom do homem um recibo

de viagmn paga na galera cEuropav, sur~

ta no Douro, e os papeis Correntes para

tirar passapoite. .

No recibo dizia-se, aque era passa-

gem livro, e nilo engajamento».

Além do recibo de viagem paga, já

reconhecido no POrto, disse-me o pobre

artista, que o seu conhecido, e. . . «amigo»

se facultavn a dar-lhe algum dinheiro para

a familia, entre 45800 a 8,5000 rs. O re-

cibo de paesagcm ora de 285000 rs.

Depois que examine¡ toda a papela-

da, perguntei ao bom homem se tinltu

assinando alguma declaração do divida.

Disse-me, que não ; man, que o sou. . .

uatnigo», que lhe promcttia, além da

«fortuna» realisada já em Portugal de

pagar-lhe a passagem e aoutrm muitas»

no Brazil, lhe diasora, com clieito, que

havia do assiguar um. papol para. pagar

ltl fóra as quantias adiantados.

Esforcei-me então por fazer ver a

esta pobre victima de uma das amis tor-

pos especulaçõna a scrtc desgraçado que 0

esperava, se acc-itasse os «favores» do seu

amigo.

Expliquei-Ine o que eram esses «favo-

resn. Disso-lhe que, ae os aproveitassc,

de homem livre que era, passava a ser

escravo-que tudo aquillo era uma inta-

me tranpolinice, ou mais claramente um

negocizu' (le homens como se negocia em

cabrito', bois, parem e burros.

Disso-lhe que não lhe faltava trabalho;

mas se quizosse ir para o Brazil, do quo

eu não o diasuadia como o não aconse-

lhava, tratasse de arranjar dinheiro e fos-

se como homem livre; offereceatlo-me,

como de facto me offoreci, e franquiwima-

mente a dirigil-o no embarque e a prote-

gel~o, quando resolvesse a embarcar como

homem livre.

Aconselhei-o a fazer entrega do re-

cibo, e a dizer a quem lh'o tinha. facultado,

que não prcisava utiliaal-o.

Depois do grandes esforços, Consegui

convencer 0 pobre homem, do mal quo ía

fazer, e promctteu solemnomente Seguir

0a meus conselhos, o ncceitar o oü'ereei-

mento dos meus serviços. Não tornou a

' (lllu lira¡-

 

  

 

     

   

   

  

appai'ocei-.ino, pru-:o que «t'ci'onsirl rarlu)

polo ongodo da passam-ui paga o dos tao¡

8;)ÚJU .cn para a familia l

Não ¡lira-i hoje o notno do «engaja-

tlor», r-spv'rando que niio continuo em tão

iul'aon- Ill'gl) io ; tuas, publical-o-hei ainda¡

¡tulir'in de que não dcsi~te da

l"“t'ltha do «negociar escravatura

h'anra» e meus visinho! peço que

não o doixum suduzir pelas enganosas

[Multi-Sin; dos ncgociantnade :arne hu-

manu; quo vá par: o Brazil ou para.

parte do mundo, quem

S'Hl

:l'h'

qualquer” outra

quizer, mas não como eacutvo, e me oite-

rnçn para todos o-i possiw-ii c~olarecímcn-

toa, n até para guiar n proteger aqui'lloa

que libeirimamonte, o pulos sous proprio¡

l't!l'll|'~'0*, quizerrm ir para n llrnzilgtonde,

se ha innnen-sos elementos (le riqueza na-

tural, se ..ao Oblom thr-souros, como por

ttllcilllltt, se gruta muito, por que é paiz

caro, e, para apurar-so alguma fortuna, é

necessario immcnso trabalho e riscos, e

«pilsinl' 'HH' Inttllnu lll'lVHçõH*D.

E, depois, um homem do certa eda-

de, e carregado de familia. não é o amis

proprio para aVnnturas. Dt'ixem-tts para

os rapazes livros l

l'reriuo do caso da escravatura

branca na Bairrada as aut-toridadcs com-

pctontns do Aveiro o Potim»

lomo este ha muitos outros casos

ian-liztnrnto l

Recurso. - Pulo ('(ttth'lllO d'csta-

do foi provido o recurso em que era rc-

currentn Joaquim d'Almt-ida Lnal, e recor-

rida a camara d'dgln'da, pola deliberação

que prohihiu no logar de llibeiro de Bul-

liar a conservação do rnbanltus de cabras

dc mais do truz cabr-çus, rurogaudo e an-

nulando o accnrdão rcvorrido.

Quitação. - Polo tribunal (lc con-

tas foi j'lluntlo quilo para com a fazenda

nacional, .lodo de Pinho e Freita“, pela.

rospnnsabilidade de rccnbcdor da comarca

d'Aguvda, dead'- 1 dc julho do 1365 a 30

de junho do 1800.

Companhia de mineração.

- Lô-se na Revolução .'

Foi organisada uma companhia ou

sociedade anonyma com a denominação

de companhia do mineração Pintor & Piu-

drllo, dc responsabilidade limitada, caio

lim principal o a lavra, cxtrnçiio e venda

do mineral das minas do Pintor e l'indcllo,

rom-alho do Oiivviia do Azemeis, districto

de Aveiro ; a acquisiçi'to de outras quacs-

quer minas ; a organisaçiio e exploração

du todos os mnina de tramporte que possam

ser legitimamente estabelecitlm para deson-

volvcr orendimonto das mimo; tt acquisiçño

e eXploração de todos os terrenos, matas,

ofiiuiuas motallurgican, fabricas de machi-

nas, nu quaesquor outros estabelecimentos

que venham a ser posteriormente adquiri-

dos pela sociedade ou tomados du arrenda-

mento e destinados ti exploração das ruínas

pertencentes tl mesma sociedade.

A duração da companhia é por cin-

coenta aluno* c a sua sede ó em Lisboa.

O capital social é de 279005 réis

representado por 150 acções de 180,3 réis

cada uma. '

O conselho de administração é forma-

do polos accionistas: Oaliurnu Sampaio,

Eduardo Goudohanx, Harvinson Shaw,

Manual Luiz Ferreira, George Chastcr e

Ayres Pedro Affonso Moucht.

No tim dos dois primeiros annos o

conselho será renovado todos os nnnos na

terça parto dos seus membros. ,

Monumento do llnssaco. -

Diz o Jornal do Connaercio, qu» o sr.

ministro da guerra encarregou o sr Joaquim

da Costa Cast-.aee, do continuar os trabalhos

para a t-.oastrueçito do momnnonto do

Buasaoo, enuetado em 1862, por ordem

do sr. marqnez dc Sd da Bindoira, então

ministro da ¡nosma repartição.

Segundo ouvimos, o ar. Fonte¡ igno-

rava o quo ao passara alquelle rcqieito, o

tendo noticia pelo artigo que o sr. Cascaes

publicou em a Revista Militar, de que se

tratava da erevçi'to do monumento, e que

havia trabalhos feitos pelo sr. Cascaes,

chamou este, e encarregou-o de proseguir

niellcs.

Muito applaudbnos a resolução do ar.

Fontrs; e particularmente lonvamos a

espontaneidade com que a abraçou.

Bem contente (leve estar o nosso

amigo o sr. Cascaes por ver realisado

aqui-Ile seu empenho, cuja iniciativa lhe

pertence.

l'rala d'Esptnllo. - Tem dim¡-

nnido alguma cousa a concorrencia de ba-

nhistas d'aquella tao aprazível costa.

Pulo movimento que se notou ali este

anpo, facihnonte se conhece o augmento

mi que aquella povoação vae, e muito será

pura untilnnr que a companhia real dos

caminhos de forro trate de lhe proporcio-

nar as maiores commudidades, não nó no

tempo da quadra dos banhos, mas todo o

anno, pois é bastante desenvolvida a sua

industria piscatoria , e extracção do oleo

(le peixe.

Escola Industrial. - Abriu-ae

effectivamcute a escola industrial, na noite "

de terça-feira.

O nosso amigo o sr. dr. Sá recitou e

discurso inaugural, singello e eloquente. -

As aulas são em dias alternados, sen-

do a de portung ás aegundus e quinta¡-

feiras ; a de desenho da terças e sextas, e

a. do geometria ás quartas e sabbadns.

Generos. - Tem descida bastante _

de preço alguns general.

 



~

 

Representação. - Em nome ,

da necessidade e utilidade publica,

representamos a camara a conve-

nieneiphda organisação da nomen-

clatura. das ruas, e numeração dos

pre%s.n

'ta*,recommendação reprodu-

zil-isâiieiiios ate que sejamos atten-

didosíg 'e

S'e o não formos, dírígímí-nos

ao sr. administrador para. que faça

cumprir o que a lei marea..

Nossa Senhora da Boa Wla-

gem. - Em additamento tl. noticia que

demos a respeiio desta nova festividade

de domingo, temos a accrcscentar que o_

fogo preso é no sabbado á noite, sc o

tempo o permittir, e que a conhecida phi-

larmonic'a - Amisade - tocurá ali va-

rias peças, o que deve attrahir muita

gente.

lila de grande gala. - Fui nn

quarta-feira o 20.” unniversario do fan-¡tis-

 

simo nascimento de S. M. a rainha a ss-

nhora l). Marin Pin de Saboya, por cujo

motivo se fecharam as repartições publi-

car, repieuram os sinos dos poços do cou-

celho, qitr-imaraIn-se alguns foguetes, e~tew

ve hasteado nn all'undcga o psvdhão nacio-

nal, e á noite illuminarmn-so alguns edifi-

cios publicos.

As calçadas. - Estilo pensimm

as calça-las das princlpaes ruas da cidade.

Quando pensm'á a camara em avi mun-

dar concertar radicalmente 'P

Falleclmento . - Falleceu esta

manhã, apoz alguns dias dc crueiantes e

acerbos padecimcntos, a cx.“ sr.“L D. Can-

dida Carlota Couceiro, mãe do nosso ami-

go o sr. Francisco Manuel Couceiro da

Costa.

Era a finado senhora de muito virtu-

de, e exemplar mãe de familia, c d'uma

educaçilo esmerads e trato franco e deli-

cado.

Teria 70 annos d'cdade.

Acompanhâmos a sua illustre e cons-

ternada familia em tão doloroso trance.

E' de pasmar! - As mais vezes

quando se aproximava a e oca›das elei-

ções é que o sr. presidente di¡ camara e

seus agentes desenvolviam maior zelo em

tudo; ora nota-so o maior desmazelo pelo

cumprimento das posturas municipaes.

As ruas servem de pasto a quantas

animacs ha, e ainda as mais frequentasds

são despejo para muitos particulares.

Tudo mostra a necessidade da mu-

dança, pois esta gente está. gasta, e muito

gasta l

Audienclas gel-aos. - Como

previamente noticiámos principiaram hon-

tem as audiencias geraes, sendo julgado o

reu Antonio Simões Cravo , desta ci-

dade , por em tempo lhe suceder de-

sastre de matar uma cresnça com o carro.

Foi absolvido.

Para a exposição. - Partiu

homem á. noite para Paris, por via. d'lles-

punha., o nosso amigo e college, o sr.

Agostinho Pinheiro, que depois de visitar

a exposição universal irá a Londres, e no

regresso tenciona viajar pelo visinho rei-

no.Acompanha o o sr. Jcão N.Rebello Val

lente , dignissimo presidente da camara

de Oliveira d'Azemeis.

Foram alguns cavalheiros, e a direc-

ção da associação dos artistas despedir-se

do nosso amigo á estação.

Chegada. - Chegaram hontem a

esta cidade, vindos da capital , os nossos

amigos e patricios os srs Antonio Augus-

to Coelho de Magalhães , e José Martins

Raposo.

Aquelle notavel e distincto advogado

vem defender o sr. Jacintho de Brito, de

Sozs, na causa que se ha de julgar na

proxima quarta-feira.

Acha. se hospedado em casa do sr.

Mendes Leite, ao Seixal.

Doe-lhes a consclcnola. -

Aos taralhões da, Vera-Cruz já não falta.

susto pela. reeleição do seu capitão-mór.

Comic vêem proximo o occaso do astro

!reader-eram, 'á estes canibses vão fazen-

c previsão e pedras, para o mimosea-

rem.

Estamos nos predispondo para. ver

ainda os pomadas floresta“ de cá da terra

a sstrangularem-se uns aos outros, como

os ratos da fabulsl

Beellrso. - Pelo conelho d'etado

foi denegadooprovimento ao recurso inter-

posto por 'Ma Días da Fonseca, viuva

de José Gonçalves Paquete, por seu filho

João, da freguesia d'Anta, concelho~da

Feira, afim de que o respectivo mano'

recrutsdo fique sujeito do serviço do exér-

cito. '

_Leollegh de Nossa Senhora

da ”Lapa - Este collegio, estabelecido

no Porto, acaba de fazer acquisição do

nosso amigo e patricio, o sr. Artur Rava-

re, manoebo de bastante merecimento, e

que foi premiado este anno na academia

polyteehnics da mesma cidade, para reger

a aula de geometria e methematicas ele-

mentares. i

O seu merito é-nos garantia do apro-

veitamento dos alumnos.-

Notlclas agricolas. - Com a

chuva. renovaram as hortaliças, que estão

'muito viçosss e promettederas.

_ Nos dias em que o tempo estíou, não

deram os agricultores mãos a medir na

sementeira das ervas.

Tae a “1510!“ I _Sabemos quo o

sr. ministro do reino trabalha na divisão

territorial deste dis-tricto.

   
,yr-V.

' Nlãl'll0l406l0

Consumst est !

Palavra sublime, proferida em hora de accrba

agonia, pelo augusto Rcdemptor da humanidade,

_tn ¡espriines tudo o queo coração pode sentir na

mais dolorosa etílicçãp.

Eu tc venci-o, divino pensamento, que á mi-

nha alma constcrnada e triste vens recordar o

trance supremo da maior angustia : em ti, digo

tudo. Commmalum est !

D. Maria Loura Moreira, da villa. dc Mira,

acaba de succumbir victima d'uum ati'ccçào pul-

monar. E foi na madrugada do dia 12 do corren-

tc que o expcctro pavomso da morte lhe despren-

deu o ultimo tio da existencia.

Esta senhora, dotada dc cxcelicntes virtudes,

soli'reu com resignação de murtyr, por espaço

d'um nuno os mais duros psdeeimeutos.

Ao seu ineonsolnvel esposo e nosso amigo, e

sr. João Moreira da Costa. e Silva, e ao seu ex-

tremoso filho, actual administrador d'aquelle con-

cclho, damos os mais vivos pes-'amos : c pela il-

lustre ñnada elevnmos uma fervoroso prece ao

Todo Poderoso, para que sua aims descunce na

mansão dos justos.
,_

Aveiro, 18 de outubro de 1867.

' A. F.

_-

P

@Estreia ha @apital

(Do nosso correspondente)

lisboa. 13 de outubro

Nos arraiaes da opposição começa já.

a dissipar-se a ideia. de que o sl'. duque de

Loulé abandono a situação.

Uns dizem que s. eu'l se mostra re-

servado, outros frio, e alguns ainda que

s. em“, conhecendo as difliculdudes do es-

tado actual das coisas, não julga convo-

nicnte aceeitar n responsabilidade da di-

recção dos negocios publicos.

Nós sempre espcrámos esta soluçilo,

e sem que por isso queiramos que nos ca¡-

ba especie alguma de gloria devem os nos-

sos leitores ter observado que qunai Bem-

pre, ou pola maior parte das vezes, deli-

rimos ou acontecimentos politicos como el-

les teem de se resolver.

Ainda ultimamente uma folha da op-

posição dizia que todos haviam notado a

separação em que o sr. duque se nmntivc-

rn dos ministros no baile real, fallando

apenas com o sr. Corvo.

E' preciso conhecer muito pouco o sr.

duque de Loulé para querer tirar de uma

circumstancis, talvez lillm do acaso, sim-

plissiina, - illnçõcs que não entram em cn-

beças de ninguem.

E' o sr. duque de Loulé um dos mais

delicados cavalheiros que honram s ñdal-

guia portuguezu ; e quando por hypolhese

s. ex.a estivesse mal com os ministros, nilo

Seria por actos de indelioadeza publica que

lhe mostraria o seu desagrado.

Se o sr. duque intender dever sepa-

rar-se da situação, ha de manifestal-o por

outros symptomas que não aquellen, pero

que alguna, com uma innocencia digna de

pasmur, assim o teem considerado.

Se quizessemoa repetir algumas bal-

lelas, tlirialnos que n'estes ultimos dias

tem novamente corrido boato de crises,

formando-se ministerios e crendo recompo-

sições, chegando até a dizer-se que o sr.

conde d'Avila não partia para o seu des-

tino, por isso que devia entrar n'uma d'es-

sas organiseções. Vejam como até a poe-

sia invade os dominios da politica.

A reforma du secretaria dos estran-

geiros centinúa a ser objecto das discus-

sões gcrncs, insistinth muitos em aiiirmar

que ella tem sido motivo de sérias diver-

gencius no seio do gabinete; que houve-

ram transacções áccrca das nomeações para

diversos cargos, e que mesmo assim cus-

tava a resolver alguns dos cavalheiros, que

se sentam nos conselhos da corôa, a vota-

rem por certos despachos. Isto é o que se

diz, assim como ha tambem quem aiiirme

que tudo isto silo pias invenções, que não

tem havido no seio do gabinete o menor

reparo ás nomeações que o sr. ministro dos

negocios estrangeiros projecta fazer, e que

:Judo tem corrido no mais perfeito ecogr-

o.

  

Parece, segundo as noticias mais au-

ctorisadns -que correm, que as nomeações

spparecorão por estes dias na folha oiiicial,

e pela fórma seguinte :-- Secretario ge-

ral do ministerio o sr. Emilio Achilles Mon-

teverde; director geral da direcção com-

mercial o sr. Duarte Gustavo Nogueira

Soares ; director geral da direcção politica

o sr. Miguel Martins Dantas ; ajudante

do procurador geral da corôa junto do

mesmo ministerio Antonio Augusto Tei-

xeira de Vasconcellos; primeiros ofiiciaes

na secção politica conde de Thomar (An-

tonio) e Jesuino Martins ; primeiro oHicial

da secção commercial o par do reino Eduar-

do Montufar Barreiros; primeiro oñicial

ns secção dos consulados Caetano de Ma-

gulhi'ies.

Acerca do facto que se deu entre os

empregados da alfandega grande de Lis-

bOn e o agente do' ministro heapanhol, diz

a Revolução que a razão estava toda da

  

      

  

   

                        

    

   

               

  

  

   

 

   

l"z 0 5°“ '1““1'""*l"l“l"l“ ""l'C'É-'*"" “""'l' i.“ do proximo Inez de novembro as de . Pinqleír0& C.a - "-

ni-tro d.- Hcspuulia os Vulllth-i so dcpou ..Maçôcs d“s “hmm para a Cobra, ç,

de feitaa \'erilivaçño do estylo.

A Revolução faz algumas observaçõe-

paru mostrar quo não tem umnparaçño o

.igor que se (lá nas casas liscaos (le lies-

pnnhu com o que se obverva nas do l'or-

tngal.

Jum oiii-im, tem sido geralmente re-

pl'ofntlo o prum-dimento do sr. ministro

(l'llcspanlnu. O caso deu muito que faltar'

e o sr. Nazareth tem sido elogiado pelo

dignidade c lirmeza com que rcpi-lin ns

insultos dirigidos pelo mini-tro heupunhol

aos empregados Bilball'W'INH da nll'and-'gm

Comvém smnpre não deixar passar sem

corrcclivi¡ certos GXCOSSUR de pessoas, que,

mesmo pela pesiçiio quo ooo-Ipnm, se dr-

-vem mostrar delicadas e dignas.

Não obstante ou rumores que se es-

palham parece que o incidente mta termi-

nado, fil-ando illibado o procedimento dos

empregados fiscui's.

Visto tratarmm da alfandega, devo

acrescentar que se projectar“ alli grandes

Inelhormnentos. O sr. mini~tro du fazenda

fez convidar a direcção (la msneiaçño cem-

mercial de Lisbori, para que,jnnta com o

sr.1ler'ivtor (ln alfamlega,dcei1lam
quam são

os melhores meios para isolar Completamen-

teo ediliciodu nll'andega.^ direcção da as-

sociaçilo annuiu ao convite do ministro e

nomeou para a representar com votoderon-

tiaoça os srs. Antonio da Custa Carvalho,

Guilherme Candido Borges de Sousa, e

José Pedro Collares Junior.

Foi nomeada uma commissiio para

duro seu parecer sobre qual será !Mais

conveniente para a cnvullnria pol-tugueza,

se o seliu frances, se o inglez. Oi selins

inglczes sempre foram considerados os mo-

lhores e dilicultosamente poderá ser oxoe-

dida a sua perfeição.

Esteve muito ('Oncorridn n met-peão

no paço no dia dos :Hinos do S. M a ¡tai-

nho; npresantaram-se ao bvijamñe o nlpn-

rante inglez e os commnndantes e os nn-

inediutos do todos os navios do guerra in-

glezes suites no Tejo, ao todo 9 offic-iaes.

Por esta oceuaião viu-so que tem melho-

rado muito a saude (le S. M. a Rainha,

pois que assistiu de pé á falta e ('el'cmo-

niu Não «lb-tante diz a Epocha que n prin-

ccza Clotilde, espoza do prim-ipe Napo-

lcito brevemente chegará a Lisbon e que

a causa principal (la sua visita é o serio

cuidado que lhe inspira o Inclindroso cs-

tado de saude de sua augusta irmã.

Tendo o sr. miniser do reino (ln-li-

berado que sejam admiltidns na escola

normal de Marvilla :'30 a 60 nl'nunos, mr-s-

tres pensionistas do estado, foi prorogado

o praso das admissões até 15 de novem-

bro.

Os requerimentos" para os admissões

devem ser acompanhadm dos respectivos

documentm, e enlrugar-so hão o mais bre-

ve possivel na secretaria da escola nor-

mal, a tim de que haja tmnpo para se pro-

ceder no exame preparatulll). __

Os candidatos derem apresentar cer-

tidão de idade, pela qual próvem que já

contam 17 nunes; devem cgualmentc sa-

ber doutrina cln'istñ, lêr, escrever, e as

quatro operações fuudamcntues de nrillnue-

tica, etc.

Consta que a casa Alfred Laming 8'.

.', de Lowlrca, vae estabelecer no pro-

ximo inVcrno uma carreira de navogaçño

com vapores dc grande força e amplas di-

mençõcs, entre os Açores e os portos in-

glezes.

Em quanto a noticias externas pnl'cco

que nugmuntu muito na sua importancia n

revolta nos estados pontifieios. O muncro

de guerrilhas crescia consideravelmente, c

a guarnição de Roma já se vira uma Vez

obrigada a subir, com quanto voltasse im-

mediatamente para a capital ; isto pelo tc-

Inor da aproximação dos sublovados Liqucl-

la cidade.

Diz-se que nos conselhos do impera-

dor Napoleão se restabelcccm os principios

da. paz. Isto, porém, está. em completa op-

posiçño cum os' geraes armamentos que se

notam por toda a parte. e :r s

,E s _a

BARRA nl; nv[emo

EMBARCAÇÕES ENTRADAS EM 15 DE

OUTUBRO DE 1867

PENICHE.-Cahique «Bomfim e Almas», m.

M. Fernandes ; peixe.

Não sshiu embarcação alguma.

Em 16 e 17 não entrou nem sahiu embarca.

ção algums.
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ele cartorio do escrivão Nogueira,

P na execução que a fazenda nacio-

nal move a José Maria dos Santos

Freirc,desta cidade, se ha de arrema-

tar no dia 27 do corrente mez uma

casa torres, sita na rua de_ Sá, que

por bem conhecida se não confronta,

avaliada em 383400 rs. onde o mes-

mo executado trabalha como fogue-

teiro. ' ” ([3 4)

  

   

     

  

  

  

  

dos respectivos juros do presente se-

mestre. Na mesmo repurliçào se for-

necem as relações impressas.

Aveiro, li d'outubro de [867.

O delegado do [besouro

l

.Ii Pedroso «Í'O'íuw'rm (130)

___________.___
.__- 

'ele curtorio do escrivão Lello Ri-

beiro, na execução que a confraria

(lo Santíssimo da Vera-Cruz, desta ci-

dade. move a Anna Clara (l'AlmCida. -

viuva dc Antonio dos Santos Freire.

e filhos desta mesma cidade; se hu

de arrcinutar no dia 3 de novembro

do corrente anno, nas sullas do tribu-

nal deste juizo de direito. pelas l l bo-

rns da manhã, uma quinta site nn Pz'c-

za Pequena, que consta de tcrru Ia-

vradis, e vinha qpnrle do nascente

com os herdeiros (le Ignacio Xavier,

e do poente com com a estrada publi-

ca; avaliada cm liivSOCU rs. (139)

________.____.
_____

esé Reynaldo Rangel dc Quadros Ou-

dinot, legalmente habilitado para ensinar

particularmente alguns proparatorios, con-

tinua a lcccionar este anno as mesmas

disciplinas que nos annos anteriores c por

os nn-smos preços.

   

nem pretender comprar pc-

dra e tijolo pôde dirigir-se

ao Terreiro a casa do 0x3““ sr.

-viscondc d'Almeidinln, onde se

rende por preço razoavcl.

SABONETES

DE _,

ALCATRAO

ro SL C.“ - debaixo dos

n.o 13

   

Estes cxcellcntcss abonelcs, que

tanta procura tem tido pelas suas ap-

plicaçôcs mcdicinaes , contim'iam-sc

a vender na antiga loja dc A. Pinhei-

Balcões

VENDE-SE stearí-l

na de 4, 5 e 6 velIas,

em cada pacote na loja '

rua dos Mercadores:

 

  

 

  

I l . l ~ ' ..I

G- JOZEAU, FAltMACEllelÉO .à

125. lmnlevnrnl &luar-.nto, em I'Allls.

Este medicamento. une mereceu on elogios da Aca-

demia imperial de Medicina dc Parts. cm tam. a re<

commcndnçzio dos medicos cspccincs do PAIIIB e de

Lommss, hcdesde mais de *10 annos. otratumenln o mais

facil e. agradavel dc tndns as molesilns contnalosas.

Os doentes-window sem l-opuunnnciu c Milão-sc

M'gurmlnu contra toda volta da nmlcstin.-A tirnm ea

marca de Fabrica podem-so garanto-o das imltn ~ocs trou-

dulenlas. Acha-sc em todos us l'lmrmacius do inverso.

AGENCIA
DO

CLERO E PROFESSORADO

 

ronszca à SALLES

llua dos anquciaos, “21)7, 2?."

Promove com a maior solicitndo o

andamento e resolução (lc todos os nego-

cios dcpomlnntcs da Santa .SÓ, Num-intu-

ra Apnstolica, das Camaras l'Ít'i-lvsiistii'as,

Secretaria de Estado, 'llribunat-s, ('ainarus

Municipacs, Cartorios de todas as fregue-

zias do reino, etc , a troco de uma I'('lllll-

neraçño modica, muito inferior :i que cos-

tuma arbitrarsc para os outros estabele-

cimentos dcsta natureza.

O cscriptorio está ubcrt'o desde as l)

horas da manhã até :is 3 da tarde.

l'l' rejn'csnntunte desta agencia mn

Aveiro- lc'. |'. IB dc. Magalhães.

O PANORAMA

Semanal'lo do llltcl-nlul'n

e lnslrlu-çño

 

Publicou-St' 0-12." nuuwro do 2.” ro-

lnnu- da Õ a helio, contendo \'hllnR antigos

o adornndo eum duas gravuras, a 1.“,

Duhndciras scdn, c a 2.“ Um quadro do

Pan-iu.

Subscreve-sc no cwripturio, lypogm-

||llin l-'Ianco-l'ontuuui-zn, run (lo 'l'hcsimro

Velho n.0 O - Lisboa, onde dqu ser di-

rigida toda a t'tll'l'eslmI¡(lt4lu'ltl, subscrita ao

¡|(lllll|Il-'ll';ltlltl' (inata folha - [Miguel ¡50a-

res ¡Horde/'i'm

Ansignalura por nono_ _ . _ , _ _ . [$300 réis

E~tmnpilllutl0. . . . . . ÍÕÕÍiO o

» Sniinedm. . . . . . . . .. ;56:30 »

n ' Estnulpilhntlo. . . . . . ;Si-HU o

O importo é pago adiantado.

Vende-sc mn todas m livrar ins do cos-

tume. --- Numero no acto da entrega ou

avulso 30 réiu.

No Ponto- As-igna-sc c vendo-sc cm

casa da Viuva Moié.

a_ com
Cillll'ÁNlllii GERAL llll SEGUROS DE TODAS AS ESI'ECIES.

O prog¡'cs<iVo desenvolvimento que se manife-ta nos seguros (le fogo olhei-!lindos em

tmlo o pair. por esta vasta Companhia, prova exubernntomcnto quanto todos 5,, ,gm

convencteuilo (lie que nas companhias (lo seguros se encontra uma \'u1'(l¡u],.¡¡«a g“mmm

contra o riacoulo fuga, cujos fnnextiwiiuos estragos tantas vezes tem reduzido á mi.

seria familias que autos viviam nu opulnnciu ou ruin-alimlas. l'or isso quem haverá.

que mediante nina lua¡gnllicantissinm quantia, paga annualumnlc, não quuzm gugu_

ra- as suas propriedades, mudo-us (leste modo no abrigo do risco do terrivel c distrui-

(lnl' elemento ? Só ll"" “"gllgc"°¡“ delxlll'ñt) tl" H fazer as lleozoas (lou ignorou¡ o

modo simples de eliminar me“ “49g"l'05› "'"xlm", l"”l" \lt-"'Ui'lllngmu (liminuta quo su

paga na Companhia União, percentagem incompnravelmcntc menor do que em qual-

quer outra companhia.

Quem “Heim. effectum- qualquer seguro se dirigirú no agente nesta cidade

João da silva Mello Guimarães, que se prestará n dar todas os esclareci-

mentos que sejam pedidos.

'Lia Companhia toma tambem seguros marítimos e Hllvincs, ch", p,,,,,¡¡c,_õl,s

limite farol-aveia, e administra a grande Comppnhia (_) I'OILVII: DAS p'AMIIJÀS',

que so tem ttthltUtJtldl) nos seguros de supcrvu'cin-ms mutu'as, pulos resultados quo

tem auferido os seus BncÍoR.

Tom“ Reg-Mpx; (le vala, para o caso de morto, c tambem de.nupcrvivcm-iu, do-

se, pensões, annuahdudes, etc., a prcuno lixo.

  

88

o systems.

caixa. está enrolada.

i Este remedio é universalmente reconhecia como o mais edicaz que se conhece no muu.

do.Não ha senão ums. causa universal de todos as doenças, isto é impurezn (lo sangue ( ue é

u fonte da vida.Esta impureza depressa as ro'etiñca com o uso das Pílulas de Helllolway

qunes, obrando como (lcpuradcres do estomago e intestinos, por meio das suas proprio:

dades bal-amicas, puriñcado o sanguo,dâo tom e energia nervosculos, e cnrijum todo

l

“1

Elias exeedem qualquer outro remedio em regular a digestão. Opernm da maneira a

mais sadia e eñ'ectiva sobre o ligado e rins, regulam as secreções, tortilicam o systems í l

nervoso, e enrijam todo o corpo humano. Mesmo aquellss pessoas da mais delicada consti-

tuição podem, sem receio, experimentar os seus cil'citos saluturcs e corroborantes regulando

as dóses conforme ás ínstrucções que se encontram nos livrinhos_impressos em que cedo

UNGUEN'I'Í) DE

A scicncm da medicina nao produzm, até hoje, ¡emedio algum que possa ser compara-

do a este maravdhoso Ungucnto, que se assunelha tanto ao sangue que, na verdade, fór-
1 '

n o

me parte d elle, e, Circulando com aquellc fltUClO Vital, cxpelle toda a materia impura , c

limpa todas as partes attectadas, e cura qualquer sortc de chagas e nlceras. '

Amplas_ instrucções na língua Portugueza vão juntas á capa, pote e caiam

Acham-se avenda, em caixaçle potes, nas rincipaes hoticas de todo o mundo, e na loja

   

Pllilllids E lllllülldlll'll llülililiWM
PILULAS DE HOLLOWAY

nOLLowar “

    /

parte dos \ditos empregados,'e que a me-

lhor prova d'isso é que o minis'tro hospe-

nhol se irritou mais contra o seu agente, d f d d

do que contra os proprios empregados tiso a un a a com assentamentf) e

caes. ' ^ Coupons podem entregar na repartição

Diz a mesma folha, que a allandcga de fazenda d'cstc districto até ao dia

do Proprietario, o professor clloway, n.° M, Strand, Londres. |

A' venda na. casa. da sr.“ Viuva. Barreto - rua do Loreto - n.“

28 a so - Lisboa ”
h

("í -- 53-““sz ~ ' -4 ' 3'

 

s possuidores d'inscripções de divi-

 

§ Este bem conhecido nguento é_infallivcl na cura da Escrofula, Cancros, Tumores,

Pernas chnguentas,R1gidez das Articulações, Rheumntismo, Gota, Nevrulgin, Tic-doloroso

e Paralysm. ,

f

     


