
$m& âté*T0tfc *;*#?#tí^&':i';*"¦ -• >i% Num. 8i#

, «r«w. -.•«"* .«-' m.'DOtJBOJt# 2x JJr Jld. |Ki
O 0 ÍR A iZ IL.

•'¦' ¦ «'¦ AÍ ^ 

-= = '' ' ' 
-**"

TfçaJ

¦~tf.% 
%A

.;.'«ív. .'¦' . Paliai eu» tudo verdades '

A q|uem em tudo as deveii 
'.'.'

- <.«,'•, ¦"¦}¦ Sa e Miranda. , 
'' 

,

y'! fi«» í $À H I A. - 3b ., - .- /. ,-í ¦
1.S uirrsnas Gazetas, que recebemos dá Hesfemhày descreve* varias eáca*.?«ações ^ que se tem feito ; c apresento alguns ©fcjettes de curiosidade anti->

«nana-como. v. g. 800 moedas de ouro mettidas em hum jarro de bronzeachado no terrritorio de Grasa na Tarragona. Estas moedas tinha signaes doa ,fc»ifer, e a era.de 648. Em Qannha nrò Principado das Asturias, asi visiríhan-
ças doímar exeavaràoTse qua^i 4 flor da terra admiráveis resqúiços de rçiat4scerc, e m*tal ricamente trabaUvadó; e por algumas; inscrições profundameme gravadas infere je., que fora huma Cidade fundada peles Carthaginezes.

Mas para que aenão pense que o espirito Hespanhèl se ocçupa meramente
com estas curiosidades de luxo literário , transcrevemos aqui da Gazeta d©Murtta, o TRcèo com que a> sociedade Econômica daquella Capital celebro»© Anmversano de S. H. Catholica oferecendo es seguintes prêmios peío*objectos que vSo apontados, que sáo do maior interesse nas,circunstancia»
actaaes da Httfanha; e que devem servir de modello a todas as Naç5es>e de estimulo ás corporações «cientificas. * ^. rò\ t, y* m
o^^W: i.e Sendo tao constante e tio inimiga da abundância e-ftftili*dade desta Província a escacez de água qua experiment&o seus campo* immais dos annos 4 e tendo-se observado que nos em que chove coitutna s«fcom tanto excesso que sahem as torrentes do seu leito, arrastrando e asaolànldo . qu^ak» encontra», com grande prejuizo das lavouras, das oHveUase vWnhas, otterece.se por prêmio huma medalha de oura, e o titulo deSotiódrmérito ao authtr Ha Memória mais digna sobre es meios mais econômicos eexeqüíveis de -aproveitar as águas sobejas dos annos chuvosos em beneficia•tef «tefras nos annos mais secos. •* ' ,

Já° 
Vendo a Sociedade os funestos estragos 'eme 

produa nos olivaes dèítrfArmo a enfermidade conhecida com o1 nome Mpoja- {MÚ , wppomos seri
jua-fn Ptrmgoí se dama ferrugem das oliveiras .que he h^ bichinho' a que"çw*D*»UliMtm&J que desgraçadamente tem propagai tanto com grau-. rç-fbirimente da colheita do azeite , seadjudicar^ejitropremiofgual ao precedaaA'Jf e mom mais digna sobçeos meios de precaver* extinguir «láa terrível o«ga.>



pf Mm Úfirada a «ocíedailo do$ fcHcef,efeitos que{to)pfftd»9HoL}iift^
talunha a apoücação do methpdo inventado pelo Or. Babi para exterminar o
dito mal, publicado naa Memórias de Agricultura e Artes daquelle Principa-
do d * que he dt esperar a nossa Academia Real êts Sciencias não deixara
de exlrahir dulli, e publicar a beneficio da mfsa., Airimltura., assim que, lhe
for possível) offerece premiar com as lições de Agjlcuííura escritas}» por D.
SandaíU de Árias ( Obra excellente , que eentimn não ver1 ainda publicada
em Poituguez para instrucção doe meses Lavradores htelligentes, e dos curió-
sos), e huma medalha de ouro, ou aliás com 320 reales de velhon, á-esco.
lha da pessoa que prove á satisfação da Sociedade ter ensaiado o dito metho-
do em maíor numero de oliveiras; na intelligencia de que em não passando
de 50 não se »ppliparã,v f , h. - , »

4,# Como por effeito do depWavel csfttdtT¦'%a qjúá se tem reduzido nesta
Provincia a cultura de madeiras tenha chegado a ser tio escaço o coubustiV
vtti e tendo a Sociedade noticia da existência de algumas minas de carvão
de pedra nente R ino, e seja provável que haja outras ainda nao conhecidas,
• finalmente como do seu conhecimento e bencficiação pedem seguir-se con-
sideraveis vantagens é prosperidade publica, mediante os ultimes adiantamen-
tos químicos Si bre tão útil mineral, e com particularidade pelo aproveitamen-
to do gaz hydrugento que dellt se extrahe para allumrar, em cyjo obj ^lo
também se occupa esta Corporação ; offerece-se de prêmio huma medalha de
ouro e o título de Sócio de Mérito aa a^ue der noticia do maior numero de
«ninas desta classe existentes na Provincia, apresentando productos dellas, w
propondo os meios mais fáceis e econômicos para as aproveitar.

. 5.*, A nova forma que EIRei nosso Senhor se dignou dar á Rendado Chum-
bo por seu Real Decreto do 3 de Novembro passado, tirando os obstáculos
<|ue empedião ao interressc individual dedicar-se a benficiar as minas deste ar-
tign que a Provincia coma em seu seio, pôei de posse a insdustria de humar
¦ova fonte dc riqueza. Com o fim pois de a fomentar, offerece a Sociedade
¦um prêmio de huma medalha de ouro e título.de Sócio de mérito ao que»' der noticias dc maior numero de minas de chumbo existentes dantfo da de~
marcação deste Reino, apresentar productos dellas,, e huma Memória sobro
•s meios de as aproveitar. , .* 'a-*. , s^i-fA-

6kc To4o* qs habitantes das vizinhanças do Segara, tem sido testemunha»
da extraordinária diminuição das suas águas no verão passado. A Sociedade*

. xeconheee por causa principal deste fenômeno a escacez de chuvas no inverno
anterior; poi ém como se tenha experimentado mais constantemente nos nlti*
mo& dez annos d© que nos anteriores de que se tem n-tici* „ offerece-se d»
fremio huma medalha de ouro ©'titulo de S icio de mérito ao que manifcs-
Ur em huma Memória as causas de tão tenaz e extraordinária- secura ; pro-
fundo oa meios para a sanear. '
vfl*" A Sociedade crê que a conclusão-do Canal de rega de Mvescar ftáê> m

JehcidaHe destas Províncias. E desejando coadjuvar pelos meios que estâw ao»
seu alcance tão útil empresa, offjircce de prêmio huma medalha de ouro a*
41'vulo de 5<»cio de mérito ao ^ne mostrar em huma tnemoia os arbítrios cont
que mais econômica e promptatnente se possa realizar. 5re a Sociedade consi-
derar digna e3ta pr^ducção , lu de levalla i soberana o.nã;ieraçSo de S. M.

^ Artes. I.° A decadência a que tem chegado o ramo da sede, e a indigef**
«íl qu© tem oceasionado a huma multidão de famílias , interessa o vivamente á
Sociedade, a qual com o intuito de as remediar, ede promover «si* jeiie»

„_«*



de tníuítffa:'** giS<V <fe esplendor de que he suscèplívet nêsía Capital | olFere^
huto premio de huma medalha de cttiro e tkulo de Sndo-áe-mérito ao quo
melhor expoier em huma Memória as causas da dita-decadência í, meios dè;
as superar sem prejuízo da agricultura, e quanto poder illustrar a matéria,

i 1.° A bawilha e o esparte são dois produetos desta PrOvincia qoe elabora»'
doa n;Ila poefião do modo mais directo fomentar a sua- riqueza õ felicidade ;>
c a S.ciedade ofFereeé o titulo de SOctí) ^e mérito ao adthèr dá5 memória
mais digna sobre os meios de proniovet o estabelecimento de Fabricas desta1
«lasse, manifestando as consideráveis utilidades que necessariamente deveo^

produzir aos que as estabelecerem. -'
Beneficência* a.* Vendo a Sociedade com summa dor os gravíssimos pr&'

Juízos que résultfio á boa moral ^ á saúde * e á prosperidade publica do nu-;
mero tão considerável de mendigos,1 vagabundos, e pobres de gravidade de*
ambòS os /exos , que nSo achão ou pretextâo não achar trabalho em que Se
empreguem n'hum paiz tao privilegiado pela natureza;. já* por sua fitusç&*;
gedgrafiéà, jí pela fertilidade dás^ suÉS terra*, já pelo rio que acortatej*
finalmente por outras varias fontes ^e subsistência e de riqueza que esponta-
neamecte oíFercce ao homem industrioso; propõe hum promio de huma me*
dalha de ouro e o titulo de Sócio de mérito 

"ao 
que apresentar a melhof*

Memôríà-sobre os meios pratico* de desterrar estes males, fixando-se com parti-
círiaridade nos que estão ao alcance directo ou uidirscto deste Corpo patriótico.

Educação Publica. i.# A boa educação dos meninos, por meio da qual se
formâo CidadSos nfèts ao Serviço da' Religião, dò Rei, e do Estado , he hu-
ma das primeiras âltenções", deste Corpo patriótico. Com tão louvável de*
signio offerece hum premi(f de huma onça ( r2:8»o réis)- a cada hum dos
dois. Mestres que apresentafèoi nrwior numero de meninos approvados nas tres^
classes q>-e a iiante se declarão , com- a- circunstancia de que em caso de com-
pfetencia se adjudicará, o premio aquelle entre cujos approvados houver màls
meninos pobres ensinados gratuitamente, què ganhem maior approvaçSOy W-
que seis pelo menos hajàV de pertencer ti' classe.

2 o ÜMtro premio de meia onça a cada hum dos Mestres que com as ditas
circonstancias- dos antecedentes se lhes aproxirharem em mérito.

¦ 3.1* Outro premiu de huma. medalha de pr.vta da primeira classe e hum"
exemplar da Grammatica Castelhana composta pela Real Acaifcmia Fíripai'
nhoia a Cada hum dos seis menihos mais eminentes tios eiemêntos da santa
Religião pílüs Cathecismos de Fleary e Ripaldd^ ler é escrever com proprie-
dade, as quatro - espécies fundamentas daArithmetica , é principiuS de Q;am-
matica Castelhanar, não devendo passar de doze annos de idade.

4.a Cada hum dos dez meninos mais instruídos na doutrina Christãpelo*
ditos CatheeWmOS,. e mais destros em ler e escrever com prootledade, sèrjto
premiados com outra medalha de prata da segunda classe, è coir? i Ortho*-
grafia Castelhana da Real Aíademia HespaMa, tw d Cata» Politi(s Cbris-
râo por D. Pedro Alim* Rbdrigutz, sendo os que a isso* aspirarem, de até
lio annos de idade.- r ' y

5.0 E cada hum dos 12 qne mais sobresahirem no texto t explicação óêl
doutrina Çhristã< pelo Caihecismó de R.palda, e ler comf propriedade, com
tanto que não tenham mais de oito annos de idade, seta premiado com huma
medalha de prata de terceira classe, e cora a Qbrin|iji' intitulada Etpirtâ 4p.
Btiliá pelo Abbade Marlim.

*.• A educação moral das Sentara», de cujas virtudes pende em grande par-

. . -¦¦*„



mnvlr s^ff '* f*"* V* 
' ******* amapre do pak* Affim pois dea p,o.

X£« 
q Cem l6^e»ie» ^ veWioo (é4oo réis) a cada hVma das duas

_E? ^ JlPr^entarem ma«ec W)?iero de discípulas approvadas n« tresClasses que, adianto 8e declarão; devendo; pertencer* primS** pelo menos ,et gu^rdand^se asmtigfias condições prevenidas .para os Mes| res. ,.'•• .,'.
í£* 

a;,cadahtima das Mestras que com as dHf s círeutistaficias dw aptece-*^e?# íbei syjroximarem em mérito., joq reales,(4* réí?.)
fíu v!mt ?yBdíl^.,d# ?**¦* Prinici,,íl da8ws e htW exemplar da ditaObra WH# da Bélia pelo Abbade AW„W„ he o prêmio deSo a ca?na;humanas wis memnas que,, não passando, da idade de *a annos. forem*
fi;W P° ,exto * Wjiceçlo da Doutrina Christfo pelo Cathecismode kyaid* le^cpça propriedade, bordar., e cozer. Se responderem peio Ca-
Jhecismo 

de ttmry, também se lbta.dtf* hm exemplar delle., merecendo% ,p/efgencia as que além disto souberam escrever.
/.!9ViW»w» m«HaJha da secunda classe e hum exemplar.doldito CtfheçismotoxLpti* a .caãV-buflia.dii 10 fie.se mostrarem mais instrHidas nas duasRaprcirai matérias declaradas no artigo antecedente; e em qualquer das duasuHimas,.com tanto que i% p^em de dez pnnof de idade, .i?^ tacada huma das doze que mais sobrai rem nas,duas primeWnatamt :UOtcamcme huma medalha de terçara cjassç, sendoa suaíiiadVde
JU -Festividade qije fez* o,Commercio , m «cção He «raçat.Afioffiai»,tle Ornubroj rpaupeu-se aacçtto com htima nova Overjura,, composta por
ÍLuJ^V • T negr?Pi «c?dar?° WaÁdçs Faosti^siiros mui* doSereníssimo Pmcpe do Jlraztl , « Senhor O. Prprq fic.Amahw ra , a e«áíiw.executada na Conceição d*. Praia.,, r ^ . 

* " H*
, Quem q»4zer carregar para^^sii«->jfr«Ví«!C»na"/i^« Qusjl* AViia seao Escriptono-dfMello Br«»)erd .e Companhia mCerfi,sLe, oi ditoVtambeWitem para se vender oor ?reçoacqm.m«áo huma Traquitana de vi Iros Franeeza..; José Gsnfalw da Rnha Vasconcellos Monte Negro ,<morador no Engenho4Jacaracanga, faz sciente aos Senhores de Engenho beira mar, que elíe tem,rjesçebe^to a tpoagcm dos mesmos cora agoa salgada, tanto no fluxo e rcfiuxo' rrAu* a^ü f m*71* as°a sorvída W.^owiaa te continuo movjmentoi.eeitvad^^o, palmos (0-a<do, nivel dapreamar, e..conduzida a CpmRetsnte,cfcpos.te. O plano desta obra (io^á que,em borri») se acha em seu .puder ,tonde pode ser visto e copiado, assim como expori.; as mais declaraçôe* úteisespontamarnenfe ; adverte que o Engenha ha de moer com as celindres dei-tfrifs, e homa so roda que he a d'agua.
«a I.* Prença defronte do PiUart tem -feijSo *J varias qualidades, pararse vende*, a .preços commodos. ' |f ,; \? ^' 

™ 
;AntonUmix tyrêes da Costa, faz saber a iodoso* Senhores, qnç tendo '

tratado h^a?socie^de..cqjb *foé 
J^uim da j^m Jfarm* 00 Armazém:

*Lv*?* V emLqUe *xia «<»rreríaoíi'> do negocio debaixo dain/fpa;.oe ffapK«* t.Cvta, huma valeria.por ambas , e cqmíí 9 dito Costatçma a MTtodo ^> negocio., por isso,'faz Público ,-que.rodas as dividas quenpuver .M«o^c ^or frApr , elle fica responsável, doando desaneixada a firma;
±Jftrjm PQI.^wrfa^lgiM,,., í_. ~.

 ^^__Jifa^^_____ . .. .., 
^ _  
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ENTRARÃO NWfE PORTO .

AS EMBARCAÇÕES SEGUINTES. -

rUl 4 W OtUubro das*'Alàgía* , a Sumaca 
'#;.*->?, 

MestreK^/V -Kuir-
'Cwaes, 

3diasdcvi.*g';fpr,, Carga 3po-saccas,,de alg, dão , e madeira,., Qvno
Veríssimo José da Silva* .-;

Em 4 de Nanfes, o Bergintiní Francez , /fr Dmüí Adelaides, MWtre 6«r-

lkerme Dâvifiod, éi dias de viageçn , csrga sal., e . focnda* sepca*. Gof res-,
.pcnd^nte^r.i-jí^fliwíír. .':'.., k.ji .¦?• d*'>«ò_? , ¦',> \'-

Em 4 do Havrede Grace , o BrigueGeW*& , Mestre 
' 
ÜetaúareV56 6}aii,

de viagem, carga farinba, emwntçig*.' Dono o mesmo Nfcstre.

Em 5 das Akgodí, a Su«ta,c* PWMt*, Mestre >WW .Ji^í ^.W, 35.:
dias de viagem , carga 12 caixas fleaçuear, e;jço saeeas dc &l$tff<>; .%ÇÜ
aqui",/W*iJ José der Azevedo Lima.

Em ú üe Btf&S , a Galera''jfptfrkm %»f rf fere, *Mfe 
wWfj

dias de viagem , carga sortimentos. Correspondente George R. Foster. *

- ' '• * - ' '. - " - - '•"•-.* - 'iél
Em 6 de Ltverpool, o Brigue Inglez tyffa, Mestfe Jokti Mikrt, S&.âjfs

de viagem, carga sortimento. Correspondente Sealy DuncanÓcak:

Êm 7 da Ilha da Madeira , o Brigue Eseuna , Mestre Jisê Correia da
Costa Pinto, 31 dias de viagem , caiga 100 barrica* de farinha de trigo, 10

pipas d'ago-are?ente , e 4 quartel» de vinho. I)ono oaquélla liha Htnn*

que José. de Coito. Consignado a Tc oi* e}Companhia. IPreiu,

Em 7 de Bastem , a Eseuna Americana Quaker , Mestre Lemard Jernegan ,
57 dias dé viagem, carga sortimento. Consignada *\,George Rs Ftster.

Em 8 de- Pernambuco,, a Sumaca S. José Viajante, Mestre Joaquim da
Silva Loureiro, 40 dias dc viagem com arribada áParuhtba , carga sal, o».
fczenda. Dono J*âo José da Silva Netto,

Em 8 de Pernambuco, a Sumaca Bom-fim , Mestre Maneei Per tira Mar-,

quês, 4 dias de viagem, carga sal , ferragem , e alcatrão. Dono em Per-
nambuco , Manoel Luiz dos Santos. Correspondente Custodio José da Silva
Guimarães.

Em 9 do Perto, o Bergantim Ulisses, Mestre Ar.ünio Francisco ^Rccha,
61 dias de viagem, carga vaiios gêneros. Dono, o Caixa José'Alves.da
Cruz Rios,



-Et»'/9 hz/Coitugutla,,, a-Sumaôâ•_?>/« £.*..• Vw ft^gànies-, Mesttfe JW»;
j £** 

ia Trindade, 2 dia, de viagem , carga saí., e 12 caixas de açúcar'Donos mtoiwgutba, Leandro Ribeira deCerqmira McUo,e%sé Alves Ouar/rua. Consignada ao mesmo.-Mestre.. -..-¦•*£. r**«\

Em 9 da Cãtingúiba, a Sumaca Conceição, Mestre¦ Dhnysie José Rodriaues'
2 dias de viagem, carga sal. Dono o mesmo Mestre.. *

^ 
Em to do Rio Grande , a Sumaca Sento Amaro , Mestre ántenie %»?*.Santos, 36 dias de viagem , carga 7* arrobas "de 

carne, 470"de cêbo. 2so couros». Dono aoui Ma*»>eJ 3es* Jõê .o.»*/-**. *
.-:' ."¦,.--• r* jí V'- * -'¦ V¦'¦.*-' 4" !*'"p'i*''''' 4s*V -#y ¦ í S" .¦ * *j_y ¦¦¦ 5£ * 

"¦' '¦-' ¦¦'¦' ' ' ¦"% ¦* '

Em ro de Pernambuco, arribado , e Brigue Pét^ <fe Rio, Mestre D»w/ Gomes, 5 dias de viagem, em lastro. Dono no R i»^ X..W™ 5 •
Ignacio da Cesta Flprim^ Consignado ao mesmo Mestre, *' J

I f''*'£i -'! ""' •> • '" ' ' : ;? fi ijrri* *-''- ¦¦*¦ p •¦' ' '

Embarcações que estão a sahir.

I Para Pernambuco a 18, a Escuna Ferrão, Mestre Jesé Monteiro ArC,valha; Correspondente o mesmo Mestre.

Pára o Rh Grande a i5, a Sumaca Desengano Feliz, Mestre José Dom
gues das AVwr. Dono aqui José Antônio de Siqueira Braga.

Para a Costa da Mina , 9 Brigue Aurora, Mestre André Estacèo de SeuzaDono joe.aum José Duarte Siiva.
V
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