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PECTADOR
BRASILEIRO.

Hoje Terça feira , S. Jeronimo Emillano. S. Elias, Profeta. S. Margarida V. M. S. Comba V. M. Festa de
S. Elias no Carmo.
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Tout pour la Patrie.

Gram Bertanha 28 de Maio de 1*0x4.

LONDRES.

A Câmara dos communs entrou em seus

trabalhos depois de huma interrupção mais

dilatada, do que era de costume : Os objec-
tos de que se occupou a Sessaõ foraõ de
huma natureza pouco importante, a excep-

çaó do seguinte —Mr. Canning que se achava

prezente na Salla , respondendo á huma quês-
taõ do Snr. Mackinlosh contradisse os ru-
mores espalhados depois de alguns dias so-
bre a prezcnça d'huma numcroza Esquadra
no Rio de Janeiro; ajuntando comtudo ,

que sobre este objecto elle havia feito hu-
ma participação ao Governo Francez , e que
naõ duvidava , que em pouco tempo elle se
acharia em circunstancias de informar me-
lhor sobre este ponto.

Pelas Carlas Officiaes de Mr. Chamberlain
nosso Cônsul no Bio de Janeiro o numero
dos Navios Francezes ancorados n'aquelle
Porto era realmente de duas Fragatas, e de
3 Corvetas. Elle ajunta que se esperavaõ mais

por todo o cstio ; porém todos com destino

para o már-Pacifico , onde a França aclual-
mente tinha mui poucos Navios , em quanto
nós assim como os Estados unidos tínhamos
ahi forcas consideráveis para protegerem o nos-
!*t) Commercio.

o de 3faio

Os nossos Políticos com inércia íi tes conti-

nuaõ a espalhar diversos rumores sobre as

pertendidas dispozições bellieosas da França :
Elles a jun taõ á noticia que nós haviamos dá-
do sobre os preparativos d'huma esquadra
de Portugal contra o Brasil, a suppoziçaõ
de coopel-açaõ da parte da França. A chega-
da da Corveta Franceza — - L' Infatigable ao

porto de Lisboa deu lugar a ridículos alar-
mes; julgou-se que este Navio levava tropa

para o Brasil. Entretanto depois de melho-
res informações sabe-se que a L' Infatigable,

que havia sabido de Cadiz e que com ef-
feito havia entrado no Tejo a 22 d' Abril
conduz Soldados enfermos, que vaõ para
França. Por ultimo a expedição de Portugal
conlra o Brasil ainda se naõ acha em estado
de se pôr á vela; e há razões para se jul-
gar que o motivo seja a falta de dinheiro.

O Courrier refere, e desmente rumores

quazi similhantes, e igualmente pouco fun-
damentados sobre os suppostos desígnios do
Governo Francez concertados com o Gabinete
da Rússia. Esses rumores dizem que se acha
a ponlo de partir huma esquadra Russa com-

posta de 4 Náos de Linha, e de 3 Fragatas
com hum destino occulto;... que actualmen-
te negócios extraordinários agitaõ os Gabine-
tes da Europa, . . . que a Correspondência en-
tre o Gabinete dc França, e o da Rússia he
d'huniít notável, e singular actividade; que
naõ se passa hum dia sem que se expeça hum
Correio de Paris para S. Petersbourgo, ou
em que não chegue lium de S. Petersbourgo,
á Paris. Julga-se que a França eslá em liuma

perfeita connivencia com Portugal para cahir
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Sobre o Brasil. Taes saõ r,s conversações que
os Politicos conimereiantes dc Inglaterra fa-

7,em espalhar, e que deixaõ em huma parte
do povo receios sem fundamento. ÜStínca, diz

o Courrier, as disposições dos Gabinetes fo-

raõ mais pacificas do que presentemente. (Ex-
tracto do Jornal do Commercio.)

BREVE REFLEXÃO.

O que nós concluimos daqui he que huma

parte do mundo se parece com outra parte ;

que se mente no Norte, e no meio dia da Eu-

ropa , como no Norte , e no meio dia da Ame-

rica; que em ambos os Hemisférios ba po-
lilicos acostumados a passarem rapidamente

do estado de conjectura ao de realidade; sup-

poem-se huma empreza, e ja se publica como
em marcha. Veja-se bem onde estes liomens
levaõ a mira , e facilmente se conhecerá, que
he sobre o commercio, e que neste jogo tra-
balha a grande roda do interesse d'huns con-
tra oulros. Que meninões naõ lemos nós des-
sa mesma classe? Avista-se hum navio ao lon-

ge, e os novelistas ja publicaõ o que ainda
sc naõ sabe £ ahi vem contra nos o Anle Chris-
to com a besta de sete pontas; naõ tarda a
trombeta do dia de Juizo ; tudo está perdi-
do; vem huma esquadra com 20 mil homens
de capote para saltarem ás escondidas cm di-
versos pontos: ja eslà desembarcando gente
na restinga da Marambaia, oulros ja estaõ,
salta, naõ salta na Guaratiba ; ahi vem a bc-
ta de Carlos 12, a teniivel espada de Rol-
tlão, e outras petas iguaes. O grande cazo he

que estes rumores tem feito grande mal ao
Brasil porque os Negociantes aqui estabeleci-
do.s, sempre honrados, sempre silenciozos no
meio das mais infames mvectívas, sempre coa-
djuvando com seu dinheiro a grande cauza
do Brasil vaõ deixando este Paiz, ediminuiu-
do a substancia, que auima a artéria da Na-
caõ. Desde 1822 nós clamamos conlra esta

guerra dc partidos prevendo as suas conse-

quencias, ella continuou, nós sentiremos o
rezullado.

Sem commercio naõ ha Naçaõ, naõ ha
Monarchia , naõ ha prosperidade , naõ lia
vida moral; e nós naõ traiamos dç aliciar os
Commerciantes , os fundadores do Credito ,
e da reputação do Brasil entre as Nações ex-
trangeiras no longo espaço de tantos annos :
nós assustamos os mesmos exlrangciros aqui

estabelecidos , c deste modo os Lavradores fi-
caráõ reduzidos a zero. Deos queira que o Bra-
sil entre em si , e conheça os seus verdadei-
ros interesses; por agora eslá mui verde, e

por isso ha convuslões, quando ja tinha ida-
de de estar maduro, c de ter juizo. O Nor-
te eslá com sezões, c saõ diabólicas, empou-

co teilipo será hum grande hospital; e que
immcnsa casa de Orates não lhe será preciza ?
Naõ ha concórdia , naõ ha harmonia , cres-
cem òs partidos, quaes seraõ as conseqüências.
Ficarem sobre si? ó là; isso nunca. Nòs cà os
esperamos; e havemos ser amigos , Irinaõs, e
bons Brasileiros Monarchicos Consl.ilueionaes,
a pczar dos Carvalhos , e das bolótas. A ra-
zaõ hade apparecer com lodo o seu império no
meio daquelle povo, e íár-sc-há entaõ a fes-
ta da Transfiguração politica da Provincia :
a formosa 0'.Linda se juntará com o nosso ve-
lho Janeiro; « vós tonteastes » dirá esle ; e
aqueila responderá » fogo de mocidade, vãos
enthusiasmos, façamos a páz. » Entaõ a Eu-
ropa sem temei' a anarquia, fará respeitar a
bandeira Brasileira sobre as antigas columnas
d'Alcides; o Tâmisa , o Sena, o Wistula , o
Rhin diraõao Tejo » óra deixe-se de enfados,
os homens estaõ com juizo, acabe-se a teima ,
reconheça a Independência, c saiaõ os Navios
a commerciarem para fortuna de ambos os He-
inisferios.
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CONTINUAÇÃO, E TERMO FINAL DQ
ARTIGO DOS JURADOS.

Tambem se pôde comparar a convicção pro.
duzida pelos Jurados aos Juízos que os homens
costumão fazer quando sobre o semblante d
algum indivíduo descobrem impressões extra-
nhas ao seu estado natural, Quem não co-
nhece os shma.es da impaciência., da cólera -,

do crime, da alegria , do prazer, e da afilie-

ção ? A lingoa.gcm da natureza nestes lances
he a mudança da phisionomia no sugeito to-
cado destas paixões. Algumas vezes- o crime
se esconde debaixo dos véos da impttdencia,
e tanto mais o criminoso he velho nos seus
màos hábitos, tanto he mais déxtro na artç
de se contra fizer. Porém sc he fácil escapar
das vistas d'hum só Juiz inhabil no seu offia
cio, não poderá subtrahir-se na presença da
corporação dos Jurados.

Assim deve-se considerar infiindamentada 3
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objecção de que os Jurados não tem os co-

nhecimentos necessários para pronunciarem em

matéria criminal. He evidente que elles pos-

suem a sciencia principal, e a única precisa;

o tacto da certeza moral com a experiência

dos homens , e das coisas que vão ser obje-

ctos da pronuncia.
Elles podem ser sedusidos , ou alliciados por

empenhos , ou aMerrados por huma multidão

protectora do criminoso: he huma outra objec-

cão , que se oppoem contra , o estabelecimen-

to dos Jurados. Mas este argumento , que tem

lugar a respeito d'hum Juiz não tem a mesma

força sobre os Jurados.; hum homem s,e corrom-

pe facilmente ; não custa muilo advínhar qual

he a molla real de seu coração, o seu fraco ,

ou a sua balda , e com geito se faz a conquis-

ta. Como se liade fazer a tentativa sobre mui-

tos homens differentes em ideas , e sügeitos á

huma vergonha irreparável quando se demons-

tre que os vazos d'oiro de Maeedonia comprL

rão o seu juizo. He mais de temer que apre-

zença dos partidos protectores do réo os intimi-

de, e os dobre. Temos visto a influencia ela

multidão nestes Lances ; Juizes de direito in-

sultados , apenas podendo escapar do tumulto

ameaçador, choques terríveis entre as testemu-

nhas ; estas dezordens, ainda que se possão

a cautellar nunca, se poderão destruir de to-

do, porque ellas são filhas da publicidade

do Tribunal, e d'!tua opinião cega em favor
d'aquelle , que vai ouvir o juizo dos Jurados.

Entre os mesmos Jurados alguns procurão

ganhar popularidade com a mais escandalosa

infracção dos direitos da Justiça, e por hum

motivo tão indigno, porque ninguém procura

fazer-se celebre com degradação da nobreza

do seu caracter, arranção da vara da Ley

aquelle que deve ser punido para conservação

da harmonia social. Muitos tem ganhado com

esta popularidade, porém ficão sendo aponta-

dos pelos bons observadores, e por fim elles

mesmos se fazem conhecidos. Entretanto se hum,

ou outro se deixa arrastar por este motivo

tão degradante de sua representação civil, o

mal não chegarei à todos porque a probida-
de ainda he a divisa da maior parte dos Ci-

dadãos, c estes se achão no Corpo dos Jura-

dos. Não esperemos reproducção de scenas

passadc\s nesta Respeitável Assembléa, e te-

nhamos confiança de que ella encherá suas

funeções com honra, e com escrúpulo. Assim

ficará em eterno esquecimento a antiga fórma

da Administração da Justiça Civil, e Crimi-

nal, e será perpetuamente louvada a sublime

Instituição dos Jurados.
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ÉPHÉMÉREDES RR ÉSILIENNES.

Second article.

A pcine Ia rentrée du célebre Gama dans le Tage

eut-ello prouvé d l'Europe entière que les grandes- In r

des étaient désormais accessiblesà Ia nation portugai-
se, qu'Emmanuel, rcmplid'esperances, conçut de vas-

tes desseins qu'il ne regarda plus comme de mines

tentatives.
Déjà les Porttigais ont ãécouvert cin.q mille lieues

de cates; déjà le hasard el Ia Tempéta leur ont oue ert

Ia domination d'une des plus vastes régions de Vlté-

misphère occideiitnl du Brésil, qni, placé d quinze
cents lieues de Ia Metrópole, et dZiboYd négligé , doit

devem,'unjour, (i)d'a.près 1'ordre naturel des évê-

nemens , Vim des plus beaux em pires de 1'Améríque ,.

Ie refoge de Ia monarchie portugaise , et le véritable

Siige de sa puissance !....

Des flottes nombreuses, et capables de donnerd.es

loispàrtout ou elles aborderaient , fnrent suecessive-

ment équipées pour les Indes.

Ni 1'èpuisement desfinances , ni les pertes insépa-

rables de ces navigations périlleuses n'arrêtèrent le

Roi. La perspective d'un glorieux avenir, les con-

quátes qu elles promettaient d Ia religion , et d Ia

prospérité de ses états , ne lui permettaient plus de

caleuler les sacrifices.
Les Portugais, qui n'avaient pas d'abord saisi dans

toute leur étendue les conceptions de ce grand monar-

que , se présentèrent alors enfoide pour les réaliser.

La premicreflotte, composée de treize vaisseaux,

futprâte à mettre en mer au móis de mars de Van

lóoo.EUe était commandée par Don Pedro Alvares

Cabral, issu d'une des prenderes familles du Royau-

me , gouverneur de Ia province dc Beira, et seigneur

de Belmonte. Cabral eulpoiir lieutenant un autie Gt 11-

tilhomme , nom.mé Sanche de Tavora. Laflotte était

montéepar quinze cents hommes de tioupes indepen-

damment des équipages.
Aux termes de ses instruetions , Cabral devait tou-

clier d Sofala, visiter les Róis de Ia cote de Vinde,

falre avec eux des alliances , el.form.er quelques éta-

blissemens qui puissent servir d Ia fois tVéclielles et

dfntrepôt au voyage ct au relour des gran des-Indes.

II devait ensuite aller droit d Calicut,ct apris avoir

épuisé toutes les voies de douceur auprès du Zamorin

pour cn obtenir Ia faculte cVétablir un comptoir dans

sa Capitale , il devait lui déclarer une guerre ouverle,

s'il se refusait aux propositions du Portugal.

La suite à un autre Numero.

(1) II appartenait à Don Pedro 1, Empereur du Brésil,

de réaliser ces esperances!.. (Note de Vcdilcur.)
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ESCRAVOS FUGIDOS.

&$» No dia 17 do corrente fugia hum mo-
leque Moçambi me , estatura ordinária , lendo
o olho esquerdo hum pouco menor que o
direito , zaimbo das pernas , ladino, vestia
azul de pano fino com vivos amarellos e bo-
toes de guizo amarellos, gola de veludo ver-
de mui desbotado : quem o prender , c con-
duzir á botica na rua direita N. 111. de
Luiz Anlonio de Souza terá. de alviçaras

4U000 reis.

ALUGUEL.

SAHIDAS DO DIA 17,

%S-Ír A Galera Inglesa , Veuus , para Bahia.

JlwígfE O Berganlim Inglez, Cora, nara Monte-Viclôo.

W^r. O Berganlim Inglez, Perseverance, para Monte-Vi
dêo.

ENTRADAS DO 17

víwiv O Berganlim Iimlez , Dukeof Gloucestcr, de Bue-
g»õlg|í; nos-Aires, em 14 dias; Passageiros Antônio Mar-

tins e hum Hespanhol.

Sahirão a Jg de Julho

\gj|pr A Galera Franceza Thelcgraphe , para Lima.

(£$. Quem tiver hum escravo cozinheiro, e

queira alugado dirija-se á rua DireiUçbolica
N. 111, 011 qualquer forro que se queira alu-

gar para o mesmo fim.
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FABLE,

Un Clironiqueur dit que,jadis, les Belles,
]N'étaient qu'orgueil , tpie mépris, que riguenrs,
Or,malntenant plus douces sont les inoeurs:
lors il fallait des ardeurs élernelles
Pour les toucher; toutes étaieut cruelles; "

Si qu'une íris n'aurait à son amant
Osé donner nn baiser seulement ,
Sans un arrét de ia cour de Cythère;
Voyez combieu Amour avait afíàire! ....

Qu'arriva-t-il? Droit au ciei il vola.
cc Père des Dieux , dit-il, tenez , voilà
k Mon are , mes traits: trop rude est 1'exercice,
cc Je ne puis seul les amanls gouverner 
A ces propôs, Jupin de lui donner
Un lieutenant, qui fut-ce? le Caprice
Dont bien nous prit. Le Sexe , dès ce jour,
Pcrdit fierté, scrupule , humeur sévère.

If n'est Amant si peu digne de plaire,
Qui n'ait pour soi Ie Caprice ou VAmourl..,..

THELEGRAPHO

Entrarão a Jg de Julho à noite.

=> A Lancha S. Joaquim Protector, dc Santos, em 5 dias.
» A Sumaca Boa União, de Santos em 4 dias. Passageiros

o Tenente reformado João Baptista da Silva Costa, Do-
mhgos da Fonjeca Lemos , Luiz da Costa Ribeiro, Ho-
norio José Ferreira, Álvaro Antonio dos Santos, e José de
Brito Guímatãeiis.

O Berganlim Nacional, Nova Ventura, para Ham-
bourg,

O Paquete Inglez Sandwinch, para Falmouth coin
igsgj^g" escala pela Bahia e Pernambuco.

OcJ* Escuna Americana, Abril, para o Panamá.
QCJ=, A Lancha Guia para Tagoahi.
üdh A Lancha Conceição dos Anjos, para a Ilha-Graude,
(jíjh A. Lancha Bom Successo, para Ilha-Graude.

ENTRADAS.

(P3h A Lancha S. Vicente dc Paula, de Santos em JO dias.
Passageiros João de Miranda Lima, Manoel Gomes da
Silva, dous recrutas para os Batalhões de Caçadores de
S. Paulo.
Fica ao Norte da barra hum Navio : a Leste de Marici
huma Corveta Ingleza.

SAHIDAS DE HONTEM

iWf5- O Correio da Bahia denominado Marianno, para a Bahia
PARA SANTOS

ft5h A Escuna Nacional. Dezunião.
03h A Lancha Conceição Flora.

A Galera Americana Pensilvania , para Philadel-
phiii.

C'Kf> A Lancha Senhora do Carmo , para S. Sebastião.
ÍPS* A Lancha S. Autonio e Almas, para Campos.

ENTRADAS DE HONTEM

A Corveta de guerra Ingleza TWEED , de Coork
com escala pela Madeira em 54 dias: diz o com-
mandante ter sabido para Brest o Snr. Infante D.
Miguel,

0=3^ O Berganlim Inglez Pelican, de Jersey em 52 dias.
ípj» Fica ao Norte da Barra hum Navio.

í>3h N. B. O Commaudaiitc da Corveta Jnglcza TIPEED ,
que acaba de entrar neste [torto, e que tem de Coork leu-
do tocado a Ilha da Madeira, affirma, queo Snr. Infan-
te D. Miguel parlio de Lisboa para Brest.
Esta noticia he corroborada por communicacões, que tc-
mos recebido por outros canàes . Nòs teremos o prazer de

referir a nossos Leitores em o N. XIdo Spectador os ru-
mores, que se tem espalhado pela Europa, c o juizo, que 

'
ahi sc temfeito, sobre os negócios de Lisboa,e -.obre a.
pertendidas expcdiçòens contra o Brasil.
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