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me resta o desejar-lhe que faça uma jornada fe
liz. e que volte a LisbOa Sallsfeilo do seu pas
seio.»
'
No dia 28 de outubro, fiquei stirprehendido com uma visita do conimissariode policiado
1 orto que vinha fazer-me a intimação seguin
te: «hm virtude de ordem ítUpeNòr, ijiie ácáiio
de receber, intimo a . . . , morador no hotel do
Louvre, silo e m. . a que sáia de Portugal no
praso da oito dias, a contar da dala de hoje.»
rorivtilei immediatamenle a seguinte dcclaraçao: «Inteirado dn iniiíiífifãO qüe se me faz
n cslc-momonlo, como deportado pelo governo
bespauhol expre sámente para este paiz pro
testo solemnemente contra tal intimação; como
residente, porém, cm Portugal, re-pêiio a or
dem do governo de sua inagestade li lelissima
reservandp-me, comludo, fazer-lhe presente a
imnnc =,hil.Hn.l„ ---------me encOIltru dH.riim.

se tide áçercã da minha conducta, desde que
bnê^iici íiqüelie distficlO; e dû-mC para nteslr^e
dp que é oílicial c parÎictilaf) dû tjtie ê sufHcienie e iusullicicnle, um commissario dé poiicia, respondendo á minha exposição com uma
ordciîi verbal para que me pozesse a caminho
dentr*'de iîd hofas,; desenvolvendo tim appa
ralo de policia uiiiiOÍ misddíl S cem nnifurmej
com a missão de estar attenta a que eu nàô ffiS
perdesse alé á estação de Santa Apolonia!
Desenganado então de que leria de resigflar-ríie ã ?o!Tr”r cm PoTlogu\ idênticas arbi
trariedades ás que padeci èm msftankd, apfes*
sei-rae em avisar o ministro de que acabava de
ihegar a Lisboa, com a urgencia salvadora que
me tinham ordenado, e que aguardava que s.
ex.* me dissesse como c para onde queria dar
passaportes ajgiinha esposa, que me acompaP u | a n d rt-r? !tt h O v a n ie n ii*
tu lá ttA f.m p n l i l r í i
mjitlstrii li:ye a mtinjílyen'ez, nao saocnoo eu ne logar onoe eratim me cia de resptJn^^iTB^que
estolha dó Ideal me
'-que a estoilia
julgasse livre—se é que um tal procedimento pertencia, e, imrovciiando-me de tal generosi
péde 1er imi'adarcs; persistia na illusão de que dade, escollii Bordeos. No dia seguinte apre
0 governo portuguez, quando conhecesse tacs sentou se-me um oílicial do governo civil de
precedentes, longe de pres'ar-se a ser uma I-isboa, pcrguniando-me se eu me queria utilisuccursal do de llespanlia, seria pelo contrario sar da passagem gratuita a que me dava derei0 defensor do m m direito, o amparo do depor to 0 meu passaporte dt emigrado-, respondi-lhe,
tado, o escudo da sua saude, o protector dos que, não o sendo, a pergunta era escitsada;
sens interesses; declarava enilim que, no caso com maneiras delicadas, que me comprazo era
de ser e pulso de Portugal, quem viveu n’este reconhecer, cumpriu o oílicial com as iiistruc-pa Z por tão larp tempo, procedendo com a ções que trazia para insistir em que admiltisse
mais rigorosa circunispccção, c encerrado na eu 0 passaporte de emigrado, com o engodo da
niais absoluta reserva, da qoal nãO consegui passagem: pof ultimo roguei no Itinccionario
ram !azcl-o sair, nem o abuso que se fez do qne dissesse ao governador iJllD se equivocava,
seu nome em certa época, para transformal-o .-e pretendia fazer mudar a minha qualidade de
em fantasma, bom para metier medo nos loga deportado pela de emigrado.Jpois sustentaria o
res onde elle é explorado, nem as incitações ineu direito com toda a energia do meu cará
insistentes, ainda que bem intencionadas, para cter, e assim não embarcaria senão á força. A
que explicasse actos nO.s quaes lhe coube ou solução fai curiosissima; o passaporte (pie levo
lhe deram um papel pela posição oílicial que amnisliou-me; seglmdo d'elle se dcprehende
aqui exerceu, nâo eslava disposto a solTrer, não sou nem emigrado nem deportado; sou sem
além da arbitrariedade que o expulsou da sua duvida ura temiste que, abonado por docu
patria, sem declarar por que rasão outra nova mentos competentes, (nem um só póde haver no
expulsão mysferiosa; e qne, no caso do gover governo civil que justifique a expedição do pas
no portuguez a ella me condemnar, eslava na saporte) viaja maiiifestaraenle para recreiiir-sc,
resolução dá aclarar, e aclarar de uma vez pa e por mero recreio foi trazido a Lisboa, dándo
ra sempre, com documentos, os m< us actos nas se lhe de praso 2i horas, sem consideração al
d versas épo'as que residi n'esle paiz, para não guma pelo seu estado de saiide, provavelmente
deixar atraz de mim extraviada, ou illudida, a porque a tranqiiiilidade de Portugal exigia que
opinião do nobre povo portuguez.
embarcasse sem demora n’um vapor que estou
N o recebi resposta á exposição acima in esperando ha algum tempo, por não o haver
dicada; não se me deu a conhecer o motivo de n’essa oceasião para Bordéus.
intimação tão absurda; não se atienden a mi
Tal é a lamentável historia do segundo
nha proposta de vir desmascarar (lualquer fal- atlo da minha deportação, conforme as provas
skiade contra mira fabricada, por quem quer e os documentos que estou .promplo a facilitar
que fo.sse; na vespera de esperar o prazo, que ao representante da nação porlugueza, que te
mc haviam assignado, apresenlou-se-me ocom- nha interesse em que aos olhos do mundo sc
missario de policia a adveriir-mc verbalmente faça a devida dislineção entre os sentimentos
de que o governo mantinha a sua ordem, e m’a do seu paiz e os de governo que o symbolisa.
dava, para que eu saisse do Porto no dia se Eu precisava de a fazer publica para'meu desguinte, e de Portugal no primeiro paquete que aggravo, e não podia proceder de outro modo
partisse de Lisboa. Pedi a ordem por escripto; porque a minha consciencia também me prohidisse-me que sòmenle o governador m’a pode liia que sobrecarregasse os laboriosos contri
ria dar. Fui rcciamal-a, e não pude obtel-a; po buintes poriuguezes com as despezas da rainha
rém .«olicitei-lhe a fineza de mc ampliar por 18 viagem, que é de recreio, segundo parece. De
horas o prazo da minha partida, no caso de cu, masiado caro lhes fica já este deportado expul
pelo inesperado e pela violencia da ordem, nâo so, com quem o governo dispendeu sommas
poder eíTectual-a n’s 2i horas da intimação. valiosas, para deixar mais brancos que o resto
Ao regressar ao bolei encontrei um bilhete de da cara, labios cobertos desde tempo immeniovisita do commissario, no qual dei.xara escripto ravcl de opulentos bigodes, sacrihcados á mi
0 seguinte: «O ex.”” sr. governador civil man nha pessoa; para vestir de paisanos veteranos
da participar a v. ex.*, qiic, com muito senti tão comprometlidos fóra do sen uniforme, que
mento seu, não póde anmiir a que v. ex.* fique, mostravam o colleirinho da camisa de munição
para segnnda-feira, e que tenvde sair amanhã. por cima da gravata; para dar-me comitivas de.
Não póde dar copia d’esta ultima participação, ociosos, que viajaram com tod» a commodidade
porque é particular, e mesmo porque v. ex "já junto do meu teagon; para sentar á mesa, onde
leni copia da [irimeira, que é sufficiente, c é es eu me sentava a comer, alguns cavalheiros tão
sa a que é official.»
distinclos, que lhes custava tanto a encontrar
Com esta distincção lheologica entre o ofli- quem lhes dirigisse a palavra como que se esti
cial e 0 particular, tem-nie feito andar de um vessem empestados; para rodaar nie enilim,
para outro lado desde o dia da intimação, sem desde 0 dia da intimação de miseráveis valdevi
confiança em que a nohreza de carácter, ipie nos, que os ¿arrotos apontavam com o dedo;
me reconheceu o sr. Sampaio, me tive.-se obri- islo tudo sera jeontar com as novas sommas que
a corresponde como d^via a uma uiani- j^ici de.cu»la<:..^ndia4t]voJunliuÚmeiitc ao eraiio
festação franca e cortez da cansa da intimação, (lorliigucz para que algum Ai^us, com vista de
e sem valor para arrostar de frente com as con Lynce, perca o tempo a dar parles diarias, de
sequências da via oílicial. Escreve-me o minis pois que eu chegue a França, dos passos d’este
tro phrases delicadas e até aiïecluosas, cm que deportado, eixo sem o qual ficaria paralisada
me concedeu gratuitamente immuiiidades regu uma roda essencial da machina po'itica do sr.
lamentares lestemiinhando-mc qne nenhuma Fontes.
queixa de mim linha o governo quando sahi de
Disse acima que na exposição ao governo
Lisboa, e ohriga-me ao depois a levantar-me portngnez, manifestava como resolução rainha,
da mesa redonda de um hotel com o mesmo se se insistia n’uma expulsão infundada, o que
apparalo eslrepiloso, que sc usaria para com brar 0 meu obstinado silencio de oito anuos, a
um criminoso, para fazer-me, por intermedio fim de que a opinião do povo portuguez com
da policia, a intimação annnnciada uma semana relação á minha pessoa não licasse. entregue ás
antes pelos periódicos ministeriaes de Madrid. habilidades dos que do mcu nome se leem ser
l)edara-me o governador civil do Porto, por vido ha tanto tempo, conforme convein ás suas
mais de uma vez, que a intimação não podia intrigas internas; a insistencia na intimação ar
ter como motivo informação alguma sua, rela bitraria diz-Hie, que chegou o momento de fal
tiva á mais pequena razão de queixa que tives lar, c fallare!, lançando a vista para o p.assado
xonladei fornavaevidepte que ipdder; due itje
desterrara para Portugal sem irma álgurtià dé
processo, leria podido, graças rsua arbitrarie
dade.enviar-me para qaalquer utro paiz, po
rém, que uma vez n’es'e, era lonsiruoso que
d elle pretendesse cxpulsar-mei declarava não
poder acreditar que o govèrfio.qiié fejiréSblilã
uma nação generosa e amanteda sua indepen
dencia, que tão justa fama de hospitaleira ga
nhou no mundo, se preslasise a ser o dócil in
strumento do poder arbitrrrio que n’este niqmento avassala a Ilespanhá, e désse o exémpio
muco de expulsar um estrargeiro do solo para
onde foi deportado, onde cano tal viveu pelo
espaço de ‘J mezes na mais completa tranquilhdade até que os orgãos do mnisterio de M rdrid
anmincuiram^ que por obtãúneia o goturnó di
Lisboa comptelana a obra violeiilandoiiiie, deso

nem nenhuma outra, e vendo que depois de
! ¿ ' r ^
J ..
consultado o goiierno leiegraphieameole je'o
Do sr. Angel Fernandez de los Rios Rios governador, me ohr gavam a darme por in imarecebemos a seguinte carta;
do, sem mais e plicações, diiivi me por cs ri,.lo
ao ministro do reino, reíali ndo-liie a deelart»
«.S'»’, .tedacíor.— O poder, que boje dispõe ção anterior.
do meu paiz, desterrou-nie para Portugal, seni
Na rainha exposição examinava as duas
se dignar dedarar-me a causa do mcu desterro; unicis hypotheses possiveis da questão, confor
o governo portiiguez secunda esse governo, ex- me a iniciativa pertencesse a um governo ou a
pulsando-mc sem (jueeu possa suspeitar o moti cuio.
vo; mas, acima dos governos, existe no tempo
Suppondo que podesse partir do portuguez
presente a opinião publica: ante a de llespa- recordava o empenho com que mc esforçara
nha, que me conhece bem e que conhece os para regularisar a minha residencia em Lisboa
que me expatriaram, não necessito dar expli- desde o primeire dia em que aqui cheguei, em
cafões; ante a de Portugal, que ainda não teve penho demonstrado pelos documentos que apre
ensejo de conhecer-me, necessito apresentar- sentei ao ministro; insistia na exactidão com
me para que ella pronuncie o seu veredicto, que seguira o ilenerario, qne espontaneamente
que me serviiá para obter o dos povos, a quem llic linha annnnciado no momento de partir para
vae pedir asylo este novo Judeu Errante, que 0 norte, comprazia-mc em contar minuciosa
sae da Peninsula, porque os ministros de Ues- mente e em detalhe os meus passos e os meus
panha lhe dizem: «Caminhe!» e os de Portu actos desde fevereiro até áquelfa data; adirmagal. servindo-lhes de écco, tornam a repetir- va qne não podia haver na minha conducta pre
lhe: «Caminha!»
texto algum para perturbar a tranquilidade que
Appébo, pois, para a imprensa, o poder 0 ministro me havia garantido, convidava-o a
dos poderes, d’esla senlenfa arbitraria, por rnoslrar-me uma informação ollii.ial ouofliciosa,
meio da narração das rainhas aventuras de de que contradissesse a minha completa abstenção
portado e do (|ue conto fazer ao ver-me priva com relação aos negocios de Portugal que não
do de um palmo de terra, sequer, que pisar digam respeito á sua historia ás suas letras e
dos Pyrtneus ao Oceano.
ás suas artes; a que descobrisse uma imniixão
Ño dia 13 de fevereiro ultimo fui arresta nos partidos, nos grupos, nos circuios, e nos
do em Madrid e conduzido, ao cabo de algumas bandos aqui militantes; a minha presença n’alhoras, á fronteira d’este paiz, no meio de nma guma reunião, ou n’alguma associação pu
escolta da guarda civil, onde o capitão que me blica ou secreta; o meu trato c as minhas
acompanhava me entregou uma guia de mar relações de amisade de preferencia com ho
cha, na qual se diz que fui desterrado do reino mens politicos de uma cór determinada; e
com direcção a Portugal, afim de me dirigir a insistindo aberlamenie que eslava certo de
este paiz, onde devia apresentar o dito passa que não acharia informação séria, cira a
porte para ser visado. Cheguei a Lisboa no dia qual podésse fundamentar a intimação, ia ainda
13 e apresentei-me ao embaixador, que sc of- mais longe, offerecendo-me a vir a Lsboa ape
fereceu para me indicar o modo de, conforme nas me chamasse para responder pelo mais
0 meu desejo, legitimar a minha residencia aos leve indicio, que contra mim podessera 1er for
olhos das autoridades portuguezas. Cinco dias jado os que, segundo parece, tratam de levar
depois, escrevo ao emnaixador recordando-lhe as suas laçanhas além das fronteiras de flespa0 seu oderecimento, respondendo-me elle, lam nha, para sc compensarem, sem duvida, do
bem por escripto, que ainda não tinha instruc- riiculo em que cairain detro do paiz.
ç5fs a meu respeito, c que assim que as tivesse
Fazia presente o meu mau estado de saú
se apressaria cm commuicar-m’as, e deu-me de de, que eu mc compromeliia a justificar, e que
novo a certeza, que já verbalmente me havia -solfrerá, sem duvida, com uma travessia por
dado, de que ninguém me imcommodaria. Pas mar, sempre incommoda para mim, ainda mes
sado algum tempo, e não tendo recebido aviso mo em melhor estação do que a actual; a ruina
algum, fui procurar o ministro do reino, apre dos meus interesses, que não me permiltem as
sentando-lhe 0 meu passaporte de deportado despezas de uma nova viagem, ao mesmo tem
com a nota da embaixada e a carta do embai po que 0 meu decoro me prohibe aceeitar tal
xador, manifestando-lhe ao mesmo tempo a subsidio do lhesouro portuguez; e a minha
violencia da minha situação desde que chega terminante resolução, no caso de vir realisar-se
ra , emquanto não regularizasse a minha situa ¿expulsão, de nâo deixar especie alguma de
ção em Lisboa. Inteirado o ministro, dispensou- duvida ácerca das suas causas, e de não con
me de todas as formalidades regulamentares, sentir que a opinião publica mais uma vez po
assegurando-me (|uc podia permanecer no paiz desse illudir-se a meu respeito.
com inteira tranqui idade, porque a minha re
Suppondo que a iniciativa da intimação ti
sidencia aqui sómcnle correria perigo de ser vesse partido do governo hesj^inliol, coino se
perturbada novcaso em que a m nha conducta prova plenamente comparando ^ u a data com a
tornasse «ecesssria tal^edidar.oiferecemL^me
eu em troca_e^pontan(smenle a avisal-o com dias antes a anmtnciaram, comÇò me.smo des
anticipação, para os elfeitos convenientes, plante, como se se tratasse d4 ordens dadas
quando tencionasse mudar de domicilio.
aos vassallos d’aquelle governo, chain va a
Assim 0 (iz no dia 1Ü de junho, quando, aitenção do de Portugal sobre as condições da
principiando a senlir-me mal desande, lhe par minha estada n’este paiz; recordava lhe que eu
ticipei a minha intenção de procurar no norte não era um refugiado que tivesse batido á por
local q le mais me conviesse, indicando-lhe, cs- ta da nação porlugueza, fugindo á arção dos
pontaneamenle também, o i enerarlo que ten tribunaes e pedindo hospitalidade, por minha
cionava seguir, e em duvida se a isenção de to eleição, mas um cicadão hespanhol, vic ima de
dos os re luisitos regulamentares era extensiva um poder dictatorial, que depois de xèr força
ainda a sitios fóra da capital, perguntei-lhe o do 0 seu domicilio em Madiid, e \io a la a ha
q e me cumpria fazer, para não dar logar, era bitação era que se achavam doentes [e-soas da
caso nenhum, a alguma falta da minha parte; su i família, depois de ter sido d elia a rançado
em data de 20, resondeu-rae o sr. Sampaio: por uma ordem Yerbal, v'a-se ainda ein cima
«1’óde V. ex.* ir fazer] em p-iz a sua excursão, privado dos seus meios de subsistencia e de.«posem carecer de mais formalidades. Tenho r.a jado do seu dinheiro, para emprehender no es
nobresa do seu carácter a maior garan ia, e só paço de poucas horas uma viagem contra sua
d o u
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tanto quanto sc necessita, para chegar passo u „v..u ungem ua canoioaiura Uohenzollern e o
passo, com autorisados precedentes, as ques- verdadeiro motivo do seu desenlace, respon
(¡U6 56 âgilítiíj pos lempos que ulravessu- dendo ao mesmo tempo ao famoso folheio do
sr. Corvo Perigos, galeria de phantasmas pa
vorosos, no qual, com singular desplante, me
ExíiifiñSrei os segredos
attribue a paternidade de ura outro folheto ceenterrados nas chaflcClIártas dos dois povo»
ninsularcs, para trazer á luZ dó dia o comodín ,'"bre.
Paf"i ver quem são era Ilespanha os parti
ibérico, que é preciso desmascarar por Uma vez,
darios
da absírpção dc Portugal por meio da
para que a cada qual lhe toque a parle que lhe
corresponde n’essa lastimosa burla da opinião conquista, ou dc pi-ojeclos para rcalisal-a pela
nacional de llespanha e «’essa exploração sa força; quaes são os que querem a (usão das
duas nacionalidades pelo mesmo modo porqne
crilega do patriotismo de Portugáfi
Revelarei a missão secreta que pe!» prí- a queria aquelle funesto tyrannq, conhecido no
niGÍfd voz mc trouxe a este paiz, e o meu pro mundo pelo Demonio do Meio Dia, e quaes são
cedimento nas consequências d’aquella impor os que, obedecendo ao espirito êa moderna
tante negociação, de cujo véu sòmenle uma democracia, repeliera absolutamente toda e
pon'a, e não por rainha culpa, sc levantou até qualquer imposição e proclamara bera alto co
nto um dogma sagrado, o respeito pela vontade
agora
|doj
antes
lelntarci a intenção^ cp
saif ócc Altroncl,
Mtrarid, para vir a esi
publica, d annonciava nada menos do que uma a chamada questão ibérica, mina inexhauriveí
commoção em Lisboa, se eu, inteiramenle des de política mesquinha, desfazendo a intencio
conhecido então dos poriuguezes, me atrevesse nal confusão entre os que de vez era quando
publicara emáílespanha artigos guerreiros, ex
a tomar posse do meu posto.
Direi, cora a autorisação por escripto do plorados em Portugal, para o lira de exigir sa
rcspeiiabilissirao marquez de Sá da Bandeira, crificios ao paiz; entre os que fazem a ameaça
quaes foram as inslrucçõcs que trouxe do go de arrearem as armas e de chamarem os sol
verno da revolução de 18G8, e a que fim obe dados de Ilespanha, fanfarronadas que servem
deciam aS que se me atlribuiram, para dar ori de pretexto aos homens d’este paiz para faze
gem a um certo documento celebre de um ele rem 0 que convém á sociedade reaccionaria;
entre os que, na hypothèse o’c uma guerra ge
vado personagem de Portugal.
Recordarei com dados irrefutáveis, quera ral no Oriente, sondam as disposições dos gabi
são 08 que em llespanlia avocara a si a defeza netes estrangeiros, a respeito de animarem so
offleiosa da autonomia de Portugal, depois de nhos de imperios ibéricos bourbonicose ps que,
lerem publicado progooslicos inlernacionaes, protestando sempre contra todo o sacrificio da
como 0 de Canovas, carias como a de Antonio vontade e da dignidade de Portugal, anlcpozeem 1851, e planos de annexação de Portugal rara constantemente a tudo o mais a harmonia
como os propalados pela Ppoca e Diario Espa entre os dois povos, acharam para todas as
ñol d’aqiielle tempo, ambos orgãos semi-ofli- questões soluções conciliadoras, e repelliraoi
nobre e terminantemente algumas propostas
ciaes hoje.
Porei em relevo os que, intitulando-se aqui nslorias de annexação, como a que Keratry fez
idolatras da independencia dos povos, alimen a Prim em nome da França.
Deixarei á reflexão de Portugal os signifi
tara era ambos os paizes a farça ibérica, ás ve
zes combinados com os seus confrades de Ues- cativos contrastes do louco enthiisiasrao do go
panha, inventando a imminencia dc horrorosos verno de eá pelo de Ilespanha. recompensad».'
caUclismos para tirar proveito d’estas amea coin a ameaça constante de conquistas milita
ças, zombando do sentimento nacional porlu- res e iberico-aftbnsiflas, claramente manifesta
guez, e fazendo, á força de repetil-o, a úni das sem circumioquios ñera rodeios nos diarios
ca propaganda ibérica que se nota na penin semi-ofliciaes; o inconcebível desplante cora que
os de cá acceitam o zelo dos primeiros pela in
sula.
Assignalarei a sinceridade dos enlhusias- dependencia porlugueza, e a imprudencia cora
las da monarchia, que ha 16 annos estão dilTa- ue, ainda era cima, se fazem ecco envenenado
mando de Respanha a familia reinante de Por as calumnias que Ibes enviara de lá para os
tugal, e de Portugal guerrearam sem tregoas a horaens mais respeitáveis da llespanlia; o có
dynastia escolhida pela llespanlia, favorecendo mico alarme, forjado sera senso coraraum, de
a causa dos dillamadores e nostilisando oirmão repúblicas ibéricas absurdas, e a desastrada iuda printeza que se senta no Ibrono portuguez, venção de conjurações, para as quaes não en
para terem em seguida , a ousadia de attribui- contram base na França republicana, porém
rem a sua queda ao homem de estado que llie cujo formidável ponto de apoio está,—quem ha
foi mais leal, na opinião hoje da Ilespanha in via de dizel-o? segundo parece n’este canto roonarchico-occidenlal; a traducção regeneradora
teira.
Procurarei retratar os zelosos defensores de todas as furiosas injurias assacadas contra
da independencia das nações, que quando es um homem civil, vulgar, conforme o pintam,
tão na opposição se servem de Portugal para ambicioso, desacreditado, sem valor algum, que
organisarem impunemente conspirações contra nem é pacha militar de 1res caudas, nem dis
a vontade do povo hespanhol, e quando estão põe de thesouros para corromper, nem mesmo
no poder dispõem d’este paiz como se fosse responde uma única palavra a tudo quanto d’elle
uma colonia; assim como certos aulonomos d’a- dizem.
Apontarei lambera a constancia com que os
qui, que das alturas do poder fazem de Portu
gal ura campo dc organisação de rebclliões, governos de um e outro paiz se oceupam todos
contra os votos do paiz visinho, entreleem re os dias e todas as horas d’essa reputação, que,
presentantes no estrangeiro, que cifram a sua sendo usurpada, não merecia tal empenho eni
mi são em se porem ás ordens dos Bourbons, fazerem-a européa; d’esse ambicioso de poder,
declarando-se oflicialmenle aflectos aos parti que fugindo da sua chefalura, fugiu duas vezes
dos reaccionarios; dão asylo inviolável aos emi da capital; d’essa personalidade insignilicaute,
grados d’esla côr política, e deportam os de com cuja residencia eni Madrid nâo foi compaportados quando lh’o ordenam de Madrid; com tivel a restauração mais do que uma semana, e
batem por todos os modos, que podem, os go cujo appeilido é o pezadello dos que se sentem
vernos que teem por origem o suffragio univer debeis na opinião publica.
Exporei, em fim, á attenção da Europa,
sal, aniecipando-se a todos em saudarem cora
mostras de regosijo os que são levantados por com documentos, o singular phenomeno de mu
uma insurreição de acampamentos; fizeram uma povo Dobreraente apaixonado pela sua indepen
guerra de morte ao credito de llespanlia, nps dencia e disposto realmente a fazer por ella
últimos tempos em que se pagou ponlualmente toda a sorte oe sacriScios, airlglOi>-por liomcn.-,0 coupon, convertendo-sc em agentes propaga que, fazendo d’esse amor uma miserável arma
dores das vantagens de emprestar dinheiro ao de guerra, depois de negarem a existencia de
governo consocio, quando o lhesouro estava ura único portuguez que fosse ibérico, se aceucm bancarrota notoria, importando-lhes pouco sani uns aos outros de taes, e se alcunham lo
que d'islo pudesse resultar a ruina dc muitos dos os dias de traidores, sem que os aceusadoprestamistas de boa fé, e a crise porque passou res 0 acreditem nem os aceusados o tomem a
peito.
e está passando Portugal.
Póde guardar-se silencio pacientemente,'
Farei publico, documenlalmenle, até que
poilo se rojam aos pés dos governos liberaesde emquanto resta a esperança de que esse silen
llespanlia, em oceasiões de apuro, os mesmos cio será ao menos apreciado; podem suDrer-so,
que, quando se vêera salvos, correspondera á em attenção ao desejo de evitar qualquer atiri
nobresa dc procedimento, que com elles uiva cio, as mais absurdas calumnias com respeito
á Ilespanha e aos seus homens; póde lazer-se
ram, com a mais insigne deslealdade.
Rectificarei as fabulas a respeito das cau 0 sacrificio de manter uma reserva inflexível
sas peninsulares da guerra entre a França c ante as niais pertinazes intrigas, sobre propó
a Prussia, precisaiido-as, assignalando a verda- sitos que não se lém, e que imputam falsamen-
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ta a paternidade de folhetos, que depois se verilica serem de outro autor: intrigas tecidas
contra um homem honrado para fazel-o cúm
plice na revolta que encetou a tiros na Ajuda a
historia ministerial do sr. Sampaio, para attribuir-lhe o papel de raptor dos principe^JeiÉ^. |
Cintra, para confeccionar a famosisin’.'â farça
de grande espectáculo, com qne o gr. Fonies se
Bcgurou no poder, litterari.ímente qualificada
em todo Portugal cora o nome de pavorosa, e
que passou a torai*í fóros de cidade em Hespanhã, 6 pârâ ÚHtrõs vãriee^episíMlios que ha oito
annos está. fabricando e explorando a associa
ção reaccionaria de soccorros mutuos, qhe tem
feito do meu nome uma especulação para seu
uso; porém quando o systoma (ias supposições
Calumniosas corresponde a uma lealdade con
stante com nma constante male\olencia, é ne
cessário dizer a yferdade, para illustração dos
ç, dr, *.odú o tauudú, '¡àz ae
de quasi tudo o que diz respeito é politica in
ternacional peninsular contemporânea, a qual
dave ser do dominio da hktoria.
Não é de hoje que vejo a necessidade de
dar-lhe o que de direito lhe pertence: desde
que cheguei a Portugal, não tenho cessado de
archivar todos os documentos possiveis para es
se fim, sem perder um papel, nem um detalhe
sequer, que possa servir de indicio a tudo quan
to se tem passado entre os dois povos ha cincoenta annos, sobretudo n’es'cs "últimos temtempos. Ptiuco depois de demillir-me do meu
iosto official em Lisboa, pedi autorisação para
azer uso de todos os documentos públicos e se
crètes de que tivesse precisão para historiar as
telações entre flespanha e Portugal, sendo anDuncíado este meu proposito em todos os perió
dicos de ambos os paizes, desde o dia era que
tiveram conhecimento do decreto, que me con-

Santos, caiu com o ultimo
.
Pois ha cõllcgas a quem a política faz es em casa duas crinças, que, por brincadeira,
O solo onde eslava o reparo deita para o
deitaram fogo á una.
quecer da arilhmelica e que nos dizem que:
aterro, talvez na altura de 12 melros. O^sibo
—Pelas 5 1{ da tarde foi vis’.o na (iirecLOaiu.mauv,
pouco
alumiado C cOiii 8 pouca claridade do
r100X 70>
ção da rua direit das Janellas Verdes um gran* 6saz,
0 mais pequeno descuido faz co.ii que o
de ciarão, acompnhado de muito fumo, c sup- viandante parla as pernas no aterro.
L lüUü'>
pondo-se haver in grande incendio, acudiram
A camara, ou a quem competir, deve
Toda a gente diz que o segundo termo da a gumas bombasí carros de escadas.
quanto antes mandar levantar o
cozer-se
Soube-se pir fi.n que succeilia
equação é 7, sem necessidade é verdade de ir
muito bem apinhada alli wox mo.
, na fa- (leira está1'ia
s o c c o r r e a c ia s . — Foram prea Coimbra; mas sem dispensa de escola de pri loiça de pó de pelra por svslema u®'®»
V
ar
As
labaredas
saiam
pela
brica 80S iMarianms. ‘
'‘"''
meiras letras.
_
—O tel'-gramma de Londres de heotem chaminé, e isto deu tausa ao susto.
Manuel Pinto Borges, Sigismundo J Silva
Por esta occasiài, quando estavam juntos e Jacinlho Gonçalves; os pnmítiro e segundo
sobre fundos diz que os portuguezes tinham a
colação de s3 1/2 a 53 3/4, os hespanboes a de os bombeiros que inhara acudido, esperando por serem conniventes no furto de o"? ''olog.o13 1/2 a 13 5/8 e os consolidados iuglezes a de superior que lhes tonasse o ponto, como de cos S3
de p ,.u . ■: «
‘. ' Z .'
tume, um poliçia mmdou-os retirar, ameaçau- ".bonete
ro7d<; roubos e 1er comprado o referido relogio
95 7/16 a 95 9/16.
do-os
até
com
outroprocedimenU).
A b u so
a u t o r ld u d e .—O sr. EslaFoi tomado o tumero do policia.
T . , ? e r £ i “t?r’“
í'. vender ceelelee
nislau José da Costa, proprietário em Cintra,
T b c a tr o cio S* C a r lo s.
® da loleria de Madrid, sendo-lhe apprehendidas
veiu queixar-se ao nosso escriptorio de uni gran
de abuso de autoridade pratica^ pelo sr. dr. Deus, que hoje houve na platea de S. Larios
tem duas np valor deJ20 réi?.
jueni protfl tassexonlra o insulto (fue se
Novaes, administrador do cQjudÍMÍ£..Cintra
lu láflwipimiiuir
o■u . “i n i m- i
junto á porta daegreja de S. Miguel, foi aceora- ics telegrapliicos e em partes em que el[,¿fc=A^'
das ao sr. Ilibas, de .Madrid.
dando se a oceasião era chegada de dar come (anleS) de que, reconhecida de qualquer forma ain- assim os factos:
meliido de ura alarme, fallecendo quasi repen- tão próximos das propriedades, lorceu-lhi
Repelm-se
hoje
o
Trovador,
e
apenas
apexactidão
das
suas
declarações,
quer
elles
procedam
algumas
casas
onde
Ha
na
villa
de
Cintra
ço ao meu livro. A falta de resposta á minha de portos estrangeiros, quer procedam de portos
linaraenle,
José Gonçalves Ferro, moço de ferros como se fossem tenues arames, Ati:
pareceu
aquella
tripada
scenographica,
que
se
exposição ao governo porluguez, na qual de nacionaes, será minuciosamente exammada toda a se vendem varios artigos durante o dia, e onde
chão muitas das aíuoreiras ¡do Terreá
diz
representar
ura
acampamento,
bo 3.* acto cego.
ha
jogatina
prohibida
durante
a
noite.
clarava esse mesmo proposito, é um tácito in sua bagagem, e ficam sujeitos ás multas por infrac;Tomou conhecimento do facto o respectivo Feira.
rompeu
urna
forte
c
prolongada.pateada.
O
sr.
Costa,
queja
foi
victima
das
conse
dicio de que a oceasião. chegou com effeilo, e ÇÎO dos regulamentos íiscaes de descaminho de di
Na magnifica propriedade da quinta '
Já era lempo que o publico de S. Garlos, piiz ordinario, que mandou remover o cadaver
apenas consiga o descanço preciso n’algum si reitos ou de impostos, ou de contrabando, segundo quências dajogalina, por isso (jue foi lesado p()r
para a egreja. Tmha comsigo a quantia de réis de derrubou um cedro collossal, indo a'
que
ha
mais
de
trinta
annos,
admira
os
primo
empregados
seus,
que
teve
de
entregar
aos
liitie, para onde possa mandar vir os materiaes, 0 caio.
lhe a ultima raiz, Proximo do Granjão e
Art. 10.“ Em casos de suspeita ou denuncia, buuaes, por perderem ao jogo dinheiro que não res scenographicos dos srs. Ilambois e Cinnal- i^600 e um anncl dc ouro, que ficou em poder
procederei á sua impressão á medida que os vá
no chão uma figueira notável pela sua rolu
do mesmo juiz.
li,
mostrasse
que
não
quer
ver
aquella
scena
lhes
pertencia,
prohibiu
aos
seus
caixeiros
e
emsâo
interrogados,
como
nos
outros
casos,
os
passa
pendo em ordem.
O cabo Hi” i, e guarda nocturno da rege- e na freguezia de Loivos da Uibeira qupregídos que entrassem em determinadas ca reduzida ás proporções de Ibealro de feira.
mas a bagagem é toda verificada.
No entretanto, rogo á opinião publica de geiros,
doria de Santa Justa, estando dc sordç ) na rua castauheiros, carvalhos e oliveiras que i
í único. As bagagens examinadas por denuncia sas, e especialmente em uma de um tal João
O
sr.
governador
civil
assistiu
ao
espe
Portugal que susponda o seu juizo cora relação ou suspeita nSo entrara no numero d’aquellas a que
ctáculo, leve portanto oceasião de reconhecer de Santo Anlâo, capturou por volta das duas ciara ha muitos annos escarnecer dos ri(
Pedro, que fornece comida e jogo.
á minha pessoa e‘á minha expulsão d’este paiz; se refere o artigo 4.“
a verdade das observações que hontem íize- horas e meia da madrugada de hoje, José Maria do inverno. Os novellciros de tristezas, logNa
noite
de
13
do
corrente,
chegando
o
sr.
convido todos os que intencionada ou candida
Art. il.“ Em bagagens de senhoras, os volu
Martins Flomengo, cabo n.° 12 da 3." seccão, pois do sinistro que leve logar n esta villa,
raos, acerca dos scenarios alugados.
Costa
a
Cintra,
soube
que
o
seu
empregado
Femente inventam ou alimentam as artimanhas mes que estas, ou pessoas que as representem, in
(io corpo de marinheiros, e José de Mattos, ly- palharam a noticia que se linha voltado a
Para
domingo
annuncia-se
mais
Trovador,
lisberto,
rapaz
dc
20
annos,
desamparara
o
esibéricas, para que publiquem qualquer docu dicarem como devendo ser verificadas em logar re
pographo, por estarem em desordem e.profe- ca do Bernardo, e o Douro enguhdo oito
mas
acompanhado
de
ura
divertissement
dan
mento, carta ou papel, official ou officioso, pu servado, serão examinadas pelas apalpadeiras da labeleciniealo, onde servia como cortador efora
mas. Graças ao céu! A noticia foi filsa,
linrlo palavras obscenas,
çante;
isio
é
lingua
bunda;
c
quer
dizer
ura
alfandega,
quando
o
exame
deva
comprehendei
taes
jogar
para
a
casa
de
pasto
de
João
Pedro.
blico ou secreto, particular ou confidencial, saiAlé breve.—A”.—(O C o m m erd o do f
Houve falta de respeito ao captor, que leve
volumes.
"bailado
e
um
passo
a
dois.
Pio
urou-o
alii
e
o
encontrou
quando
ia
do das minhas mãos, desde o dia em que vim
^
de fazer loques dc apito, seniJo preciso empre (le 16 de novembro )
1.” A apalpadeira incumbida do exame con ■ saindo. Altercaram ambos, e o sr. Costa, per
Foi
0
sr.
governador
civil
quem
ordenou
á
secretamente a Portugal até áquelle em que serva”no volume todas as roupas usadas, e apresen
ycmpovíxX.-^Continua o mau le.
gar a força p.ara realisar a captura
eiupreza
que
cumprisse
o
programma
n’esta
dendo
a
paciencia,
confessa
que
lhe
dera
dois
d’aqui me expulsam, capaz de pôr em duvida a ta tudo 0 mais ao verificador.
!í» p ecta ciiiIo s>—iubatro do gy.uxasio. aiuda que uui pouco raelíior do que no seb
sopapos e o deixára immediatamenle, indo para paite, ou bastou a nossa reclamação para a
sinceriíiade da minha opposição, tão firme e de
§ 2.* O serviço da apalpadeira é feito n’tste
— Gemma Pascali em prison, é o titulo (i'uraa c domingo ulUraus.
mesma
enipreza
se
desempenhar
da
sua
obri
casa
do
sr.
Henrique
Cosme,
e
pouco
depois
cidida como a dos proprios portuguezes (por caso isoladamente, não podendo estar presente ne
iloíitcíii de manila comqnaoto estive.'
farça era italiano que vae amanhã no lheatro do
gação, bem ou mal; isso c questão á parte.
isso mesmo que sou ardentíssimo enlhusiasta nhum empregado, nem a pessoa a quem a bagagem para a sua.
atmospliera
carregada de grossas e pesada
Gyranasio
era
benclicio
da
joven
actriz
italiana
i
’ol&cia
a
o
«
«
réu
s
e
m
S.
C
arlosi.
Algum tempo depois foi a casa do sr. Cos
pela harmonia peninsular) a toda a tentativa do pertencer.
vens pouco choveu. Porém da i iiorj da
Gemma
Pascali.
—O
sr.
coramissario
geral
de
policia,
Christome,
cercada
por
soldados
do
destacamento
esta
Art.
12.“
A
respeito
das
pequenas
bagagens
genero das que hoje meditara os homens de es
A beneliciada é digna de prolecção porque em deante cairaiu alguns aguaceiros abu.
tado de Hespanha, de quem o governo piirtu- dos passageiros que só permanecem em terra du cionado na villa, c pela manhã apresentou-se o vão de Moraes Sarmento, ordeniia que no ser
0 tempo que os paquetes se demoram nos sr. administrador com o seu escrivão e bele viço dos trens, á saida do publico do lheatro deseja alcançar recursos para voltar para a sua les acompanhados de forte trovoada. O ye
guez parece uma succursal; rogo aos periódi rante
não é lüo violento como nos dias anterior
portos, e dos sáceos denominados de noite, icra
cos, que aqui fazem côro com os de lá, phanta- que quaesquer passageiros desembarquem de noite guins, pretendendo dar busca na casa para pren de S. Carlos, se observem as seguintes dispo patria.
O volume das aguas do rio Don otecaiaug
P
u
is
c
iP
E
R
E
A
L
.
—
Giroflé-Girofia,
famosa
sições:
siando trabalhos para a constituição de uma re ou perto da noite, procede-se de qualquer modo der 0 sr. Eslanislau.
lado bastante, achando-se lioulem dois i.
opera
cómica
que
deu
mais
uma
ovação
á
com
Ponderou-lhe
o
sr.
Cosme
que
o
sr.
Eblapublica ibérica, que apresentem um documento analogo ao que no artigo 8.“ fica estabelecido acer
e meio aciraa do seu nivel ordinario. A v
panhia
franceza
do
lheatro
do
Principe
Beal,
e
«Os
trens
particulares
e
es
de
praça,
alu
nislau
não
estava
em
casa,
que
protestava
con
authentica, pelo qual se prove algum passo ou ca das bagagsQs procedentes de portos nacionaes,
da'lc da corrente era bonleiude7 milhas e
alguma combinação, passada ou presente, que escolhendo-se de entre todos esses saccos ou baga tra siraillianle abuso de autoridade, e que, ten gados a pessoas que estejam assistindo jao es que se occultára na sombra para ceder o logar
sirva de fundamento a tão grosseira invenção gens um numero que pareça razoavel para um leve do sua mulher gravida e doente, o fazia respon pectáculo, eníileirarão pela precedencia da che á Perkhole, reapparece ámanhã, sabbado, cora por hora.
As aguas chegaram já ao caes dcfroi
sável pelas consequências que a violencia po gada, no largo de S. Carlos ou do Picadeiro, toda o esplendor. Os famosos trechos de músi
e recoramendo-lhes por ultimo que, se querem e rápido exame.
Art. 13.“ Quando tenha de ser examinado deria ter para ella.
conforme mais convier aos respectivos donos, ca cantados pela voz de Marie Denis e o can Gaya e em frente da rúa Direita d a
dar força ao argumento de que este governo
qualquer passageiro suspeito de trazer em si ob
ean do 2.” acto, são dignos de elogio e admira vilia.
, , .
O sr. administrador mandou entrar os bo- ou alugadores.
empregou com os deportados e emigrados no jectes
de contrabando ou descaminho de direitos,
No caes da Estiva vac grande laina.
«Findo que seja o espectáculo, os trens des ção.
reinado de sua magestade D. Amadeu I, e no eerá previamente convidado a mostrar que não ha leguins e atraz d’elles os soldados, não encon
RUA DOS CONDES.—Elfectuoii-se anle-hon- lando se de retirar grande numero de car
periodo da republica, o mesmo procedimento fundamento para a suspeita, e só quando a isso trando 0 sr. Eslanislau, que passára a noite no filarão pela direita, pela mesma ordem depretcm
o
beneficio d’escriptura da actriz Carolina ferro que são recolhidos no edificio da ¡
cfdcmia,
indo
receber
os
donas
ou
alugadores
seu
domicilio
e
pela
manhã
saíra
para
Lisboa.
de hoje, citem primeiramente os nomes dos de se recuse procedeião os empregados ou as apalpaalfandega, bem como grandes porções da
Se os factos que nos refere o sr. Estanis era frente (la porta principal ou da porta do de Senna Freire.
portados enviados de Hespanha a Portugal, deiras, segundo for a pessoa, á competente busca,
(ieira qne alli se acbam e que pertencem
A
beneficiada
obteve
as
demonstraçõfs
de
largo
do
Picadeiro,
conlorrae
o
largo
oiide
ti
lao
José
da
Costa
assim
oceorreram,
o
sr.
ad
de
modo
e
em
logar
que
o
passageiro
não
seja
ve
desde que aqui esteve o sr. duque de Montpenvcrs.is pessois. Como se esperara a todo
apreço
que
a
sua
vocação
justifica.
Ucccbíiu.
xado
emquanto
se
não
verifica
a
existencia
do
ministrador
do
concelho
de
Cintra
comraelleu
verem estacionado.
sier até que eu cheguei; que demonstrem quaes
«Se depois de uma demora slrictaraente brindes das pessoas que mais applaudeni o seu mento as aguas de Hespanha estas preca
um verdadeiro atlenlado contra o que dispõe a
foram as reclamações que houve durante osgo- abuso.
§ único. Se porém o passageiro, recusando su- carta constitucional. Pois contra um homem indispensável, o trem não receber o dono ou provado talento, que eni out-as peças próximas são timadas, alim de evitar prejuizos.
x'crnos da revolução, para que se incommodas jeitar-se
á busca, disser (j^ue quer ser apresentado
As embarcações surtas no rio Douro,
se 0 conde de Cheste, a mais importante figura ao chefe da alfandega ou aelegação, será immedia- que deu alguns soeces era outro, que não o fe alugador, seguirá indo procurar p extremo da a representar-se lerá mais ampla oceasião de
ido ancorar em Santo Antonio de Valle d
jusli(icar-se.
do bourbonismo, o sr. Marfori, cujos passos em tamente levado á presença do mesmo chefe, que riu, que não foi preso era ílagranle delicto, pô ultima fila.
RECREIOS wiiiTTOiNE.—Nova pcça se an- dade, como determinou o sr. intendente d
«Quando os trens particulares ou de pra
de uiu administrador de conoelhe proceder de
Lisboa, com outros ainda mais curiosos, hei de resolverá o que justo for.
,
Art. 14.“ Os direitos pagos por objectos ex- similfante modo'? Não ha autoridiide judicial ça, que tenham alugadores, aflluirem com tan Duncia para ámanhã, 18 do corrente-. E a zar rinha.
revelar; e a tantos affonsinos que aqui viveram
No rio Donro, a não ser no ancorade
trahidos de bagagens são escripturados, com refe em Cmlra? Foi esta porventura informada do ta concorrência que não caibam no largo de S. zuela em 1res actos—Ca/afm/r, na quai entrara
á sua livre vontade, peço também que expl
referido e no de Missarcllos, nüo’ ha em!
quem, emfim, a coherencia entre o extraordi rencia ao respectivo numero de receita, no livro do facto e determinou a busca em casa do sr. Cos Ccrlos, estacionarão na travessa da Parreiri- todos os artistas da companhia.
Bepetiu se hontem a Marina, perante nii- çôe*, além (le ciMás (jue sc acham junto a
nario rigor com que foram tratados certos emi modelo n.“ 2, no qual é também lançado o resulta me, que nada leve cora a questão que houve nha, dando a direita ao centro da rua e avande qualquer contestação que tenha havido, re entre o sr, Eslanislau e o s^u caixeiro’?
çamJo a receberem seus donos ou alugadores, raeroio auditorio, e não foi cantada com mais taleiro de Villa Nova.
grados de opiniões aniipalhicas a este governo, do
solvida pelo director, pela vi riflcação ou por con
Os barcos do registro da alfandega r
Dizem-nos que os srs. Eslanislau e Cosme era segu'da ao ultimo trem da ultima íili que prim-jr do que a noite precedente; houve mais
e a liberdade que tiveram outros para entra ferencia de verificadores.
animação nos artistas e mats enlhusiasnio nos ram do sen respectivo logar e achara-se (
vão
querelar
do
sr.
admiuislrador
do
concelho,
tiver
estacionado
no
dito
largo.
rem e sairem armados pelas fronteiras com o
Art. l.õ.“ Os objectos extrahidos de bagagens
lados ao caes da alfandega.
«Os trens de praça que ainda não tenham esps-'tâdores.
fira de hostilisarem as situações hespanholas para pagamento de direitos são logo classificados e por abuso de autoridade, e se assim o lizercin
As barcas que se empreg-im ría cat
O solo de trompa passou desapercebido
contados pelo verificador, e a verificação e conta procedem como cidadãos que sabem conhecer alugadores, poderão tambera estacionar na tra
d aquella época
Feita esta manifestação, saio de Portugal, gem logo lançadas no billiele de despacho, no qual quaes são os seus direilos, •e onde principia e vessa da Parreirinha, danrio a esquerda ao cen- ta’vez para a maior parte do publico, nâ() ob- descarga de navios fundearam todas juudeclarando que deixo era terra todo e qualquer são designados o nome do passageiro, a sua pro acaba esse absoluto poder que o sr. Novaes pre lio da rua, e seguirão seu destino, logo que te Ítante 1er sido executado com muita perfeição. caes dos Banhos. Com a corrente do rio
barcas não poderiam Hear era segurança
nham alugadores, se estes entrarem no trem na
resentimento contra aquellos que, para se sus cedencia, a contramarca do navio que a conduziu, sume ter.
PftBSftgeííoBk—Entrados em 17 de no de ura a'origo como esse.—{Idem.)
Chamando a allenção do sr. juiz dc direito dita travessa.
tentarem no seu instável posto, se prestam i e o numero da folha do livro em que foram escrip
os direitos.
o iempoi*c»x.—No sabbado, ao es
«Se, porém, os alugadores quizerem espe vembro.
comarca de Cintra para os faefos que referiartos de arbitrariedade como o que me expulsa turados
■g t.“ Descripta a verificação e feita a conta da,
bavia niosrecer, o ceo que, durante o liin,
civ" con rar á porta do lheatro, o Irem assim alugado
No vapor
d’aqui, e contra os que, arrastados pela fatali- gem, na fórma d’este artigo, o verificaJor tran.smit- mos e lambem a do sr. governador civii,
tr«*»«}fearresû'd'> do cArP=iinist*,a4, desatou cm
d.^j’-'iima
6!.?,.
.
fiamos
que
0
.
alteíMado.coíDnje,l!i^
4
)clo
sr.
N.o-/JLomar}í
logar
no
exlr«mn
dace e pela cegueira, que é epidémica n’estes t« ipimediatamente o hilhete do despacho an pre.
venta
a;f)a
Eniil a Kibeiro e 2 filhos, Pelagio M. de furiosa tempestade, ácoriííianhadc^tfórija
gadas d’este serviço fi''
«As praças cncarreg;
fSX£ÇiCy socoido^m coiuo
calvatii/ic» us
sídente da casa de despacho de hagagens, o qual vaes nãò ficará impune.
N a v io c m p e r ig o .—Hontem ás dez cara Icrmiuaniemente responsaveis por qual Magalhães, Bersardo José da Costa, Soares nia) que pôz em sobresalto lo ia a villa. I arecia
os levam ao abysrao; saio reconhecido para confere o mesmo hilhete, e não achando necessida
com este paiz, que nie recebeu com affecto, de de reverificação, cohra do passageiro a impor heras da noite, tres tiros da torre de S Juliâo quer alteração no desfilaraenlo por esta fórma ¿reda e sua esposa, Carlota Machado de Mi que se haviam aberto as cataraclas, de que fal
randa e 2 filhos; Gregorio Simões da Silva e la a Biblia. A chuva dc?penliava-se em torren
quando annunciavam que me faria passar por tancia dos direitos, a qual findo o seriiço do exa annunciavam (jue havia navio era perigo proxi estabelecido.»
sua esposa, Antonio Francisco Rodrigues, José tes e Ovento atacava os edilicios cora inipeiiiocm desaire, e se despede de mim com significa me de hagagens é reinettida ao thesoureiro pelo mo á barra.
São acertadas estas providencias, porque Pereira da Silva Fragateiro, Manuel lliirro, An sidade tal, que muita gente julgou ter chegado
tivo carinho no fim de sele annos de um tenaz mesmo systema seguido nas outras casas de des
Era 0 brigue Decidido, que pedia soccorro
pacho para a entrega da receita n’ellas cobrada.
tonio Simões Ferreira, Antonio Gomes Rosma a sua ultima bora.
empenho era fazerem-lhe crer que sou ibérico
§ 2.“ Os objectos separados das hagagens para e que lhe foi immcdiatumente dado pelo salva- não só aproveitara ás pessoas que saem do
Houve muitos prejuiz s na villa e povoa
saio, levando gravada no meu coração a recor pagamento de direito.í p dem ser de nevo incluidos vidas de Paço d’Arcos, tripulado pela valente liieairo nos seus Irens ou nos de praça, mas ninho, Manuel da Rocha, José Joaquim Rrandação indelevel de tantos amigos, de tantos pa n’estas, ou sair separadamente, relacionados pelo companha do denodado patrão Joaquim Lopes. lambeiu aquellas que sáem a pé, e que se dáo, ¿enilo Pousa, Domingos Móra Alvares, ções próximas. Estalaram os vidros era muiUs
janellas, voaram chaminés e telh idos, foram oe*
triotas portuguezes de todas as opiniões politi- respectivo verificador como nos casos em que as
O brigue conseguiu safar-se e entrar no actiavam expostas a sercm atropelladas, cm Manuel Móra Alvares, José Rodrigues .Montei sarreigâdas muita.s arvores, e as enxurrat^as
cas, de todas as classes, ofiiciaes ou particula mercadorias não saem nos volumes em que foraip porto.
consequência das precipitações abusivas dosco- ro, José Ferreira da Cunha, José Dias, Manuel alaí^arara a estrada e o s caminhos que comlures, os quaes, conforme podem ter dado lé qs propostos a despacho. N’csla rdação, que só se
s*or lá o p o u c o ...—A policia de San- chciios e da indulgeacia dos policias para com José Robalinho, .Manuel Francisco, Domingos zera ás povoações vizinhas. Minios d elles, ain-Ja
Filippe Pereira, Santiago Domingos, Francisco
valdevinos que me rodeiam, estreitavam a mão adoptará ciuando a hagagera lenha saido ante.s dos taiem caplu ou 1res individuos por fallaremem alguns d’elles.
hoje estão iulransitavv-is, sendo mister atraves
d’este homem perigoso, segundo a opinião dos objectes d ella extrahidos para direitos, é lançada a alta voz!
C o r v eta H ln d e llo . — Chegou a Mo- Dulra, Constantino de Almeida Pinto, Manuel sar (juintas e outras propriedades para trazer
nota de conferencia a p o r t a d a said.a, e d’ella faz
da
Rocha,
Manuel
da
Costa,
Manuel
de
Paiva,
especuladores politicos de ambos os paizes, remessa o einpreg.ido conferente ao chefe da sec
O sr. dr. Julião Casimiro Ferreira, que çimbíque, no dia 8 de outubro, esta corveta da
ao no.sso mercado.
João Correia Rocas, Gertrudes Francisca d’Al- generes
ibéricos práticos, internacionalmente perigosis- ção de contabilidade, que a manda juntar ao res actualmente exerce as funeções de juiz de di no...sa mariuba de guerra.
Era Tavarede a violencia da ventania dumeida,
Manuel
Alves
Navalhes,
José
Igua
k
>
Nao
havia
novidade
a
seu
bordo.
reito, na audiencia correccional em que os crisimos.
pectivo bilhete de despacho.
foram anresenlados. mandón
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procedente de porto estrangeiro sobre ter ou nío
na bagagem objsctos que devam direitos ou impos
tos.
Se 0 pissageiro respond* negativamente, o ve
rificador examina um tò dos volumes da mesma
bagagem e limita a isso a sua verificação.
. Se 0 passageiro declara que tem objectos para
direitos ou impostos, iiidica-se-lhe que os apresen
to, e íaz-se leve exame em alguns d.s volumes de
que se compozer a bagagem.
Se 0 passageiro diz ignorar se tem ou nSo ob
jectos que devam direitos e impostos, e nSo declara
quaes são os objectos de que s.-. compõe a bagagem,
0 verificador examina toda a bagagem.
Art. S.” Quando os passageiros procedem de
portos nacionaes, sem que os navios que os condu
zem leuhim feito escala por portos estrangeiros, o
verificador acceita as declarações dos mesmos pas
sageiros, e escolhe apenas, de entre todas, duas ou
tres, segundo o numero d’ellas, para exame, mas li
mitando esse exame a um só volume de cada nma
das ditas duas ou tres bagagens.
rt. 9.” Os verificadores de bagagens adverti-
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