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li.' Boletim sobre a »aude de S. M. a Rainha dl
JPotiugal.

>• M. F. passou a noite melbrir que as prece-
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AUTIGOÍ KA!M OFFICIAES.

"NOTICIAS ESTRANGEIRAS.

¦Parts 6 de Novembro ás 6 horas da nuiiiliâ.

O Monilem, na parte official contém as se-

££liintes peças Ar
Carlos &c. . ' ¦ .
A todos os que as presentes nirem, «aude:
Visto o artigo 50 da Carta Constitucional ;
Vista* as Leis de 5 de Fevereiro de 817,

25 de Março de 1818, 29 de Junho «le 1820 ,9

| Z Junho de .821, 2 de Maio de 1827; e.O,

«ienança. Reae* de 27 de Novembro «Je 1816, 4

de Setembro e 11 «le Outubro de 1820 ;
Sobre o relatório «Io nosso Ministro Secretario

de E«tndo da Repartição do interior ,
Havemos ordenado , o ordenamos o seguinte :

Art. 1. A Câmara dos Deputados esta üisol-

" 
% O* Collegios Eleitoraes são convocados em

todo o Reino : os de districto , e os dos departa»

n.ento» que «ó tem hum colírio para 1, do pre-
se,.te mez : os collegios departamentaes , para 24-;

e o collegio do departamento da Corsica, para 3

de Janeiro seguinte.
$ O mappa de reclif.c..ção prescrito pelo ar.

f,g„ ti «ia Lei de 2 de Maio, será ia,nieJ.«tMnen-
n» nublicatlo em todos os Cúmmuns.P4 

Para as operações dos Collegios Eleitoraes

se procederá secundo regula a Ordenança Real de

U 
t TsZzíMf Câmaras de 1828 *e abri»

_ j de Fevereiro próximo.
6 A presenteara executora* em todos os

departamentos , desde o dia em q«? " "K'*,r"

aPprefect„ra, conforme o art.» 4.« da Ordenauça

Sí.eal de 27 de Novembro de 18 o. •
7. Noíio Ministro Seciet«io de Estado da

Rcpartiçlo do Interior lie encarregado da execa.
cão da presente Ordenança.

Dada no nosso Palácio das Tuileries, a 5 de
Novembro do ans-o de graça 1827 , e do nosso Rei-
nado o quarto. *,." 

v \-- ¦ .Carlos.
Pelo Rei. ' V.,

O Presidente do Conselho do? Ministros, f«-
carregado interinamente da pasta do Interior.

J. DE VllaLELFa.

(Segue-se a Or«le6a,nça , que nomêa os Presi-
dentes dos Collegio.; escolhidos pela maior parta
d'entre os Merabro3 .tia pluralidade da ultima Ca.
mata,) '.,..¦ i*- fcaVlos, íqc.,

A todos qúe as -presentes-virem, saúde.
Visto o artigo 4 da Lei de 17 de Março de IS22;
Vista a nossa Ordenança desta data , que pro-

núncio ti a disolução da Câmara dos Deputados.
Havemos ordenado , e ordenamos o seguinte r
Ait. 1,, Nossa Ordenança^ ^,Já4 de,y'(jiíbo pas-

sado, que^rnou ,a pôr em vi^olr as lei*'dé/Sl de
Março de 1S20, lei _fi de Julho de 1821, cessará
de ter o 6eu clfeitoí» '•

2. Nosso Guarda dos Selléi, Ministro Secre*
iario de Estado da Justiça, e nosso Ministro Se-
cretario de Eitado do Interior, são encarregados,
cada U-irm na parte que lhe pertence, da execução
da.premente Ordenança.

Dada no nosso Palácio das Tuileries a 5 d»
Novembro do anno do Senhor de 1827, e quarta
do nosso Reinado.

Carlos.
Pelo Rei,

O Presidente do Conselho dos Ministros, e».
carregado interinamente d* pasta do Interior,

J. DE VlLLELE.

Esta Ordenança he conseqüência do artigo 4
da lei de 17 de Março de 1822 , assim concebido:

" Se , no intervallo da Sessão das Câmaras y.
circunstancias graves tornarem momentaneamente
sufficientes as medida» «le garantia e repressão es

i :. j. oi .i„ tu ...... ,i„ íeontabelecidas , as leis de SI de Março de 1820, a
26 Julho de 1821, poderão ser postas immediata»
mente em vi»or, em virtude de huma Ordenança
do Rei, deliberada em Conselho, e contrassignada

por tres Ministros.
" E"ta disposição cessará de pleno direito hun

mez depois da abertura da Sessão das Câmaras, se
neste intervallo não houver s-ido convertida em lei.

" Ella cessará igualmente «le pleno direito no
dia em que se publicar huma Ordenança, que pro-
nuncie a disolução da Câmara dos Deputados. „

Carlos &c.
A todos , que ¦«» presentes virem saúde.
Havemos ordenado, e ordenamos o segu^ate;

'
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Art*, 1 Hão rdevmtas A dignidade de Parpi do

!?¦«¦ .!•• . oh Sr-. t
i .'onde ile íVíotiilisaiu" , A.ceLi.-po de Teui».
'tAiude ile lí.íiiíi, A.eelii-pn de A!bí.
Conde iie .Vjnilioii, Areem-ipo de Anrh.
Conde Morei i»' Min*, Arcebispo de ivigiijun.
i 1111 - i c .f- I'' n ¦

t»i -¦! fililOI- íí.l ii :-,'

i <»;>A .ii' !;,
Con li- ,'¦ A; -.Il

ji.ii:.u»u!i-iii lu \ü-
>!. ,,»rv. d,

lilO !.>•».; ,'r. ,,.-11

.ji\rfbi«j» » ci A.¦.abi«; , Adjni*
¦ l..-i=.

e , Marn-hnl dc> (. ampo.
oe ^sinte-iVidegotide, Tenen-

>¦• i l'-.n',jcliiy Geral du De*

>tí' i -i;v i m GO Ce li'*-

í. III. Il

selho G.»rn!
(.1)1 Íí> :

Gemi <!-- l:
>.!--i'.|'le;

sellln ..,,,;,!
t. ul-

roi v» » ¦'¦-'¦¦
-Ia, Vi,'

i. u
V . •. ¦ , ;Mí»';ii',ro di) Cem-

' neeio i i .'. iír "'í".'.
-;oi»;< , M "intu-o do» Conselho.

;>• '.-» i ('!»• do .C'.-\ "oi.
d* h-f-.K .Vi irepto \ . Vteubni do Ci.n-

-.' ;)"pi:JÍ .llt '11 'l l'.i Sf lile.
i!,(lljHSll , 

' . < :.'!'¦ li li--' C'»ll,-tUll> ÍÍ8'

11,'iCiii i . ..1 Si.' -.,- :íi; ;¦ .,-'..i«.

de Ho Mit de. N' -r.\ it;,- , Aleiiil.ro da
,,! (Li ))»!!•<¦ líim^i.ií» .!»' '.'iih.ido-,
de C.-iiiíl.ini , Marechal de Campo.
H.1-..I!-,,;; I>. i ,:».'(¦, .vWi.-:,-») do Cc.i-

í , ur-i> .Maré-

¦ ¦¦' , .., -1; -¦ '¦-.-•: 
,e , ; ¦ .-,, a i; o.

, ...ii ., ii , í .,11-í'V »»:'i d' K«iaib.i ,
liiii < *¦;«••-! (.»! !)k;'.«i,.";!í«o'ii daí

7 i,,i .'»-' Pi ."-i;ij*nte -lo Supremo
!f:r ' in do ( ..i!.,-e!h»> Ge-

is.

D»\..ir:
li ¦ (¦!•'¦,. ri ;»•!.', , propi .etai :.i no

<l<> iJiò.ui",
¦ • do Hndepon* , 

'Miinil.ro 
do Co-ivjlho

.!•'¦¦'. d •-':>»:' "-''nti. do Cure.
Co > i;" '•». 'h i i)i;ti'iva, Membro tio Coii>eiho

ii<l il -li Li il '.-"•¦ Ml 11? FlUiSt('l'e.
i' -•¦.-¦" V.n-.if ¦;,- í-i-,••,»'-v"--"-.'• . Proprietário.
M-n <<»<-t. de Calvie1 e , Memliro do Conielho

- e-f-i.- i, ¦-.io i'o 1. íard.
- ip , !* Ca» «M»:i;:jc . Conselheiro d'F+tado,

N» " .' ii,»i.n> j i.)ii'j'je dt Esciinnac , Tenen-
i (' í ¦ , . ', • i'1

iihray ívuiit de (-ouvsergin":, Clieftí do IA-
f;ii:i.i'ii . :'-i>''í., -i.o do (.'oiif?í;»o Ge?sl du Deparia-
ÍIIC:'»') (!'.' Uéllllllt.

V. ¦¦•!•¦ de lu v i--va i'lí* , es-Prefeito.
iVi.ii.iiK'/ de íjiineAiiie, Memhro do Conselho

Ciei.'! do i.ippiiii.iiiii»' 'ii do liiiire.
Conrle Knzé 'i' t-.iíi i< , Memlim do C\»Mi-f»lho

ÍJ.Ta' (in I)fp»ii !;tin»-».i > d'liidre <¦ i.oir».».
C-»:í¦ Jt- ()».ihv:i) d.1 (Jiiin-niiiiiia* , Tenente (Je*

m-' i.
:>)¦;¦ y,t-1 d» j-'io';-.'mi , vl-'mi)ro dn Conselhu

. •' i('i De.iirlaincuKi d i Ji:»ii.
u» .O"/, d-" C.iiirtiirvfl , Memliro d> Conselho

(•'"• i d<; <):<ini<rtr)ineiito d" ? / h i" r»t Clu r.
f'"ndi» l!-"ii!.ert de Se-nniiiímni , Membro do

('¦-¦¦--eh.i ijrr-ii do Depar-umPiito do fjoire Inferior.
\!injii»/ deOibeit Chahutirmis, Proprietário.
'iüriin»",'. d,- Dariipierrt. (IíIíuj I.uiz Aytrvar» ,

P, -oririetiri > no '-) 'puríanierito de Cf;}-- •', -'virorne.
Conde íl:-;.r d»s iii-rnie , Membro do Conselho

Jftièral do F)ep!irtrirneiito dn Ije.zi-ifi.
ÍMarijii.»/, .!<.»(". rae , Memliro do Conselho Ge-

i-,-i! do Departamenlo de Mnine^.I.nire.
, : 'Conde Luiz de Kcrgorlay. Proprie4»iie. Mem-

brp do Conselhé Geral doDspirtuii.ento da Manch»
Conde de Tocijuevillp , reldieudaiio (mai.«li(•,)*,!

requítei)., Preloito Uo üepaitainento de Seine-et-
Oi se,

Viscniide dr HainteMiuie , Membro do C,„>,
«elho (íeral do !)epnr<anieirto do il.iute-lMnmr

Marijiiaz »Ju l!:ullv de Kremiot* , Membro d..
CoHfwlíio Gemi do l>epm Ifimento «I*. Mjk¦¦ ,e.

Nn-rio primo o Marechal Piincipe de !lijli,-,,| ,
be Hatieiistein.

Ci'iide de lniicoiirl, Membro do Concelho í,
sal du Diípfitaaiieiilo do, IMcuse.

Coiil,,» de Diiliolderu . Marechal de Cumi;.»
Meraluo do Conselhu Geral do üi-patluimiiio d»,
Mi.-: hillMIl.

din ie de n»',HVIÍ7.e , Marechal de CanM"»
MeiAio do Co.i-elho Gera! do Uepartauieino ,(
íln'i''li'.

Con.le Alheric de ChoiseuC Geuiii. i ionitii i...
«o:?""i de ni'**a Cuniura.

Prraoiiio. Písdro d'Aremhcifr.
í linde Maurício de Caiaman , Mireilul de

Caniiio.
i)e 1'réiiiliy , Coii-idhfii'/! dd—.ado.
Príncipe iíe Ekrglies Saint-Wiiwk [ Charles-

4 li"Xfíndre-l)i''-ir( Encene)."íirii-fjiirr. d»1 '\ i»n,iecouit , Membro do (!onst»
liio Geral d.» í)eparfaineiito de Passo de tbilaia.

Conde Ul> ii.-iidi.', Marechal ae Campi , Go-
Vi i nidiu >\,\ Marliiiic».

Cnndp ilu Poni^ibeau (Étigéiie-X ictoii a-Denio»
!'«¦) . P .>pri.'i..i,.;.

'.onde d',\,i Hiiaw , MureclMll de Campo.
Go-i-ih ,i',\i|„.|, , Merub, do Coiidelho Gera.

Ou ) i»-(»;irlíni i 'Md do líiiíiite,
M^r-jui-üi i<- s. ír.t-Maiuii Cliatenois, Membro

do Conselho Geral do Departamento d>« llaistt»

!s'h «jaez dr» Beaurepaire, Aíenibfn doCoaielho
Gemi do L)epaitan>i".iiii. de Saôue -et-Loire.

Marquei de I.. vo, i.Gu\ - IlenryJosephlMitrésie),
JMareehal de Campo.

liarão <|p U Bo'jillerie, Ministro d"Estado.
Olivier, Membro do Concelho Geral do De-

paitnmenio do Sena.
Ní.sao primo o Principe de Montmorency, Mem-

bro do Conselho tíera! do Departamento do Sena
lnlerior.

Conde Hocijuar riu Turtot.
Conde de Ma<|uille, Membro elo Conselho Gei

ra! do Departamento do Maineet-Loire.
Nosso piimo o Príncipe deCroiSoIre, Tenen*

le General , Capitão dan noisas guardas.
(-onde Adrieti de Rouiré, Membro do Conse-

Iho (íeral do Departamento de Montdidier (Sonime?,.
Nomo primo o ,ldacechal Sotilt, Duque de Dal»

rna;in.
Marquei de Gour^ires (maistre def requê e-).
Marquez de Forbin des Issarts , Marechal de

Campo, Conselheiro d'EstHdo , Membro do Conse»
Iho (lera! do Departamento de Vaucluse.

visconde de Causam, Membro do Conselho
Geral do DeparUmento de Viucluse.

.De Sapínau I , Tenente General, Membro d:>
Conselho Gera! do Depaitameato da ia Vendée.

M»rqnezdes Montien de Mérainville , Memliro
rio ( i,vieliio Geral do Departamento de HatlXO*
Viíiine.

Colide Herlhrand de Lui -Saiuces.
CortBc de Suaanuet.
Conde de Nan»outi.
Ait. S. A dignidade de Par do Remo, que



,|,. Aet mil tranco, ao üieno» de reinlimento liqui-
dl) m» bens de raií!-

^ seu respeito se deroga o art. 1." da Orde-
,.:UlÇ,t .lu 'i> lie Aíu.itn ele, 1817.

;j O Presidente do nosso Conselho dos Miiii.*
tro-*, e o nosso Guarda do* Scllns , Ministro Se-

cretario d'Eitado dos Negocio» da Justiça, são en-
carregado», cada lium nu parte que lhe toca, da

execução ela presente Ordenunça , que será inseri-
rta tjo bolletim dus leis. Dada em Paris no mveso
Palácio das Tnileries aos ft dias do mez de N.,«
vembio domino elo graça 1827, e do nosso rei-
tiuio o quarto. Cai; i.os.

Pelo Rei,
O Presitkule do Conselho dos Ministros.

,1. l)i'', '¦Vlt.I.EI.E.

(3)
V

j,o« «nnrmiTO conferir á pc«soa. nomeadas pela pre- »»m tem fabricas do papel), e que, por '**" rn'

Tenta Ord naiiça , não _er;i hereditária senão com BÍo, » maior parte tias outras labricas de pupel
.,,,.,,,-, , le constituírem por ellas hum morgado astubelecid.is tia Catalunha, não veudino quasi ua*

*! 7' .' ...i ,'..,..,_._.. un ..,....,.„ ili. randimento lienii- de. Muitas cou a» deste gênero fizerão a revolu-
ção da Catiilunlia.

Dous regimentos dc Tropas Roaes , pas«nn«
do por linnj estreito que se chama Col ele batei'
guer, leíião surptehewdido» , u feito, eu, pn.ln» j »•<*
seis mil insurgente" , cotmnandtidos por liuin es-
trangeiro, tle quem ainda sa ignota o nome, e
alé a Nação.

Ou insurgente» acabão de espalhar em toda a
Catalunha, e mesmo em Barcelona, huma Pre.-
clamação em nome do Rei , na qual se concede
amniliia plena, e inteira pelas opiniões, e d, li-
cios políticos a todus os Heepanlioeí desde lfci'8
até hi.je.

Ja' não são quadrilhas , que fornião a ie-ur-
reiçio, i.e buma Seva em massa.

As curtas de Galiza anuuiuião hun, d< s. n-
tentanient > geral nes-ta Província; teme-se alli li,;>»
levantamento contrario ao da Catalunha. Isa Ga»
iiza seria : Vivei a Constituição !

Exlracto de outra carta particular.

A partida do Rei para a Catalunha cansa bu-
ma admiração geral. Hoje se sabe que esta gr»n-
de resolução foi tomada ao receber o despacho
em que o Sr. Marquei de Campo Saarade, pinia-
va os horrores rnaticados pelos rebeldes si.íne os
niojrado.es de Berga. A nova do levantamento <lo
DiÂrícto de Tarragona apressou a execução des-
te projecto, que cada paitieio interpreta a seu
favor. Us exaltados affirmão altamente que o Mo-
r.srca se appressou a estancar a eílusão de san-
gue, faziMiüo acisadas concessões; os moiadores

-.  , esperâo o» melhores resultados da presença do

(Lti.^Ueep.íenTos de Tropas _, Rei no» lugares insurgidos. Alguns pensão que
manto cèrcão a dita Praça, as cousas estão já arranja<las , mas que nao se

quer publicar uaiia antes da chegada do Rei, pa-
i-a que a pacificação da Catalunha «e repute obra
sua.

A'manh5 be que os Ministro» de Estado se-
rão admittidoi a nppresenlar suas homenagens ao
Monarca, que lhe da,á a» nuas ordens. Huma

.1

Temos recebido huiua cíe Gazetas Fran-

ce-us que referem muitas circunstancias relativas

ft 
'revolução 

<!¦: Catalunha, ainda míe, publicadas
ra nossa'Folha, bem que ns- transcrita* tivessem

i-i,.na dura mais recente;. Por isso as copiaremos
con,., necessárias á intelligencia dos artigos mais

modernos, que suecessivamente oiTereceremos aos

ítiíoics.
Mathid 20 de Setembro.

(Exime'.;' dr, huma curta particular.)

O Gener-<1 >I.„át*al4 decorrente, em Con-

ctl dei Trem, grande valle situado em huma le-

.r.,a de Tarragone , deu hun, combate, en, que
teve deus cav.Uoa mortos, e foi completamente

batido. Os .enel-U» o repeliu So até lartagoua,

nn de <>s etic"ira»ãn

XnaVqüe"''. notici, ¦deste' combate jun.a a

deserção paia os insurgentes cie ira,* de hum ter-

iodas Tropas Reaes, foi que decid.o Sua Megesta-

de a partir pelo posta. rva..ra„nna
O Rei mandou ao Governo da Ta.ragona,

orlem de parlir pam Barcelona, a «7 pela ma
)e partir paia «"«'«« 

fo'' / e f„ affluencia considerável de pessoas de todas as cias-
...... dia <1a cii«*boíi Gov,rno, est.bele- se» se dirigia á residência real para se despedit

^ar a •ttin,a Len[{á\T...:Z. ".« 
se achar de Sua Mat.est.de.

da
^ •. Jun,a 

.^ein Man re.a par. •« achar de Sua Magwt.de.
cida ^lo%'r^,,^,,,HC\^7^;[701'lffl.il- com elle Dou, esquadrões de guardas de , ...
a «¦>. en. larragona par» , í;jdo o t__m consijte em buma moChila, par.

«.oa, r°meiT íJZl, superes Ci- ti.So hontem' para se postar na estrada de Ma.
TarrSg.,na a 

fuma 
das au ho,.Jj* 

^-pen ^ ^ _ ^ 
9 

^^ de ^
Vis, on Militares, que ,"• _im comi,jva. a cavallo da guarda tomou a mesma direcção , e
q„e elle ha de entrar so (!fvf.se.Hie 0Eltr0 esquadrão, que partirá boje:
a «„:, fraca escolta. Uuv.da se qi^ 

^ ^. ^m ^^ ^.^ destina(Jo_ para a deípeza ^
insuriteutes ohedeção a,«'ste . Raiie(il(>ril8, c„. viagem das guardas de corpos. As mesmas despe.

¦„ Srfi?,rnceairrefeam «i!' o'Íier m'al rJ para os granadeiros se avaliarão em 9,000

Catalunha , Província a mais ~'^»^; peZ°Ppara 
dar mais importancin a D. Thadeo Ca-

milis indualnoaa, e a mais, faoric ,omard e deve ac,.ompi,nl,.r Sua Magestade,
nha, será o resuH„do "'ev,tave' aa 

„ 
^ 

isse a;finll,.fc que foi concedido a este Mmutro o
Rei. Seria então d.ffic.l que nâo «^ 

J j fio cordgo' da 0rdem de C.rloi |H. Varies ra-
a de M. Calomarde, apegar do valimento ac g^ 

con,ri,)uir5o 8 ,0,necer 0, fundos para a via-
deste ministro. r,,n-aa fabrica de cem do Rei : aí rendas das pastas fornecerão hom

Os insurgentes arr^anio B «^^loraarde, nilhlo: 
a [Câmara de Madrid 800,000 reales; a

papel de Olot , pertencenie • ... fízia CHÍxa de afu0rtisação emprestou cinco railhõe» de
e fuzilarão o adiu.nwtra<lo». 

f*"^ Caloniarde, reales.
muitos descontentes, porqu .',mente lor- Dizem boje que se expedio ordem ao Mar-
8p.,.veitando suas circunstancia¦ , «jo «> 

^^ de Campo Sagrado, e ao General Rama-
necia de papel sua vasta repa ç ^ ^ ^^ ^ Tl|r_il(rona do 0 Rei

?;odd"Sdo0,X«'dotnfeS, quetam- 5,.^ O General Conde d'Espa„ha d.zea. qw,

I



(4)
também se deve ali! achar naquella sapeca, com
os batalhões de caçadores da guarda, que tinhão
cabido dc Madrid para Lenda.

O 6." regimento de infantaria ligeira, que es-
ti de guarnição em Sevillia , manda hum bata-
Ihão na Catalunha , onde também se dirigia a mai-
chás "orçada» <> ;>." regimento dc linha , coniman-
dada por M. San-Lloiente ; este regiinenlo , queoccupava S. Sebastião, se reputa hum dou me-
lliores di. exercito, neste momento anda dez a
doze li->i«s;:iti pur dia.

Cartas de Víilença annnncião que a 14 o Ca-
pitão General Longa tinha deixado aquella Cida-
de, dirigindo-se «obre Murviedro, e Vinarez, on-
de n.uilos dias antes tinhão apparecido algumas

guern ha« clf.ficc.oioi. Carla- d- M. Caravana*
cunhado de O üuunell, e Governador de Castel.lon de Ia Plana, noa tom informado que „„8arredores daquella Praça lambem s» tinhão visto
muita,, guerrilhas. Antes .to sahir de Valença
o General Longa «juntou todos 01 Prelados da»ordens Religiosas, o Clero e a Municipalidade
« lhes declarou que serião responsáveis do que sé
passasse em Vulençu durante a sua ausência, de.
pois partio com hum batalhão , e obrigando osrealistas mais lieis a segui Io. Pensa-se que vai
limpai a estrada que 8, M. deve seguir , para evi.
tar algum desagradável golpe de mão da panedos facciosos.

NOTICIAS MARÍTIMAS,
E N T R A D A S. José dos Santos. — Perimmhurof) -.lias; Cuter ""o/.

Dia '29 de Dezembro. — Rio Grande ,- 20 dias; Nirolát , M. J. Stoperes , equipagem C car"a vilS. tvfrurÀa, M. Manoel dos Santos, equipagem 13, nho, e madeira, a llcndricks.
c;irca carne, couros, e sebo, a vários.— Burce-
tona ,- m dias ; Polacra Ilesp. Tiindnde, M. Pau- 'SAHIDA S.
to Sirçala, equipagem 9, carga vinho, e outros Dia 29 «"e Dezembro.—Em commissão , F. Pa-
gêneros , a D. Jonquina Chic.ola — Stockolmo ; ÍJO ffã^jajisú^ Com. o Cap. de Frag. Justino Xavier de
dias; B. Si/ec. Fortuna, M. J. J. Eberk, equipa- 'Castro, leva a bordo o Conimandante da Divisão
geiu 9 , carga ferro, madeira, e alcutrão, a fíj/ar- Cap, de 

"vlai 
c Guerra Jumes Tlwmpsom.  Dito

ierg. — Grfle ; 85 dias; O. Siiec. Minerva, Al. J. < li., de guerra Quinze de Agosto, Com. o l.° Ten!
Oden , equipagem 14, carga madeira, e ferro, ao yôão Êvangeliâa^rAfSvjb Pitada. — Cabinda r. Am.
Mestre. — Londres; 56 dias; íi. Ing. Calista, M. 'priz ; B. Novo Despique, M. Antônio Jiodri"uet
iamud Elawkins, equipagem 15, carga differentes IJraiico, equipagem 20', carga fa «andas , e a«oar-
gênero?, segue pura a Nova Hoilanda : passageiro» dente. — Dito , dilo, B. Triunfo, M. Luiz da Cos-
33 Inglezes inelusas 4 mulheres.— Tarragona ; ( 47 ta Ferreira, equipagem 26, carga dito. Angola;
dia- ; B. Ing. Carolina, M. Thomat Lepage, equi- B. Primoroso Divino, M, Antônio José Vianna, equi*
jiHgfm 10, carga óleo, vinho, e agoardínte , pagem 24, carga aguardente ,l e fazendas : passag,'.Nicholas Maidlin. ro Bernardo José Paredes, eom Passaporte da Se.

Dia 30 dc Dezembro. — Ilha Grande; 2 dias; cretaria il'Estado dos Negócios Estrangeiros. — Ca-
1j. Conceição Feliz, M. Antônio Machado de Faria binda ,- B. Novo Brilhante , M. Manoel José da Sil-
equipagem 6, carga caffé , a José Joaquim de va Fontes, equipagem 14, carga viveres para a
Carvalho. — Falmouth, pela Madeira , Tenerife, Per-,- Divisão.— Dito, e Molembo ,- E. Voador a , M. An-
tiambuce,, e Bahia; 46 dias; P. Ing. Goldfinca tonio Luiz Gonzaga, equipagem 19, carga agoar-
Cjiii. Jolm Walkie, passageiros Jusé Júlio de Bar- dente, e fazendas. — Ambriz •'G.Imperador du Bra.
ros, Fr. Gregorio de «Ksu* Maria José, Antoi 'sil, M. Estevão José Cardoso, equipagem 23 car-
rio Garcia da Cun!,;:, Pudro Jo-é Pereira Vian- ga dito.— Dito, B. E. Cutia, M. Antônio Joaquim

Soares, equipagem 22, carga dito, e pólvora.—Pernambuco ; B. Mercês e Passos , M. Isidoro Do-
mingos dos Pussos, equipagem 17, em lastro : pas-sageiro» Francisco de Barros Falcão, e 1 escravo.
« U .,,!..*, U„ l_ /1 A- J- <-. J

«a, com 1 criado, e Maria Carlota, com 1 cria-
sdo. — Mes si na ; C;'2 diss; B. Ing. Collingwood, M.
Nicoláo Brozüiirã, equij.i.gein 8, carga vinho, e
«goardente , a Prnute Tttpper — Pernambuco ; 9
ílias; B. Amer. Viue, M Charles West, equipa- o Padre Bernardo Corrêa de Araujo, com Passa»
gim 9, carga tiigo . ti P.írckheud'.— Santa Calha- portos da Secretaria d'Estado dos Negócios da Ma.
rina,- 10 dias ; P. Joven Adelina, M. José Anto- rinha, o Francez Agostinho Jousseaume, com Por-
mio da Costa, equipagem 9, carga farinha, a An- taria da dos Negócios Estrangeiros, Antônio Bar-
tonio José. de Oliveira: passageiro o Empregado 110 buza, Joaquim Antônio, e Florencio João Baptit-
Commissariado João de Souza Maia. — S. Sebas- ta, Soldados do Batalhão de Caçadores N.° 5, porHão ,- 12 diss ; L. Senhora do Amparo , M. Ma. ordem do Quartel General. — Angola , por Benguel-
tioel de: Jesus Pereira, equipagem 5, carga caffé, Ia; B. S. José Triunfanle, M. José Antônio Pinhci-
fumo, e agoardente, a vários — Porlsmouth,- 40 ro Vianna, equipagem 19, carga agoardeate, e fa-
dias; C. Ing. Satelit, Com. Leais. — Bahia ; 18 zendas. — Angola ; B. Flor do Rio , M. João Fer-
dias; B. Ing. Ana, M. Josepií Boné, equipagem nandes da Silva, equipagem 26, carga agoardente,
10, carga alcatrão , e fazendas , a Piai. — An- e fazendas. — Ilha Grande,- L. ürania , M. Antônio
ihuerpio,- M diss; G. llol. Meolere, M. /.. De- Francisco de Sá, equipagem 3, carga louça.—Ce-
neker , equipagem 15, carga fazendas, carvão, nova; G. Sarda , Carlota, M. João Thomat Rosig,
genebra, a Naijlor: passageiro hum Francez.— equipagem 13, carga caffé , catre, fcrro, e couros:
fíaltimorc ,- 55 dias; E Amer. Elizabelh Jane, M. pasnageiro o SarJo João Baptista, eom Passapor-
Fresbie, equipagem 7, carru farinha, ao M. — Sío- te da Secretaria de Estado dos Negócios Estran-
colmo,- 89 diss; B. Siiec. Penelope. M. C. Gtiltanu, gçi ros. — Lisboa ; G. Port. Nova Piedade , M. João
cquipBffem 11. carga madeira, e ferro, a Westin. Maurício, equipagem 21 , carga caffé, assucar, e
New Castle ,- 81 dias; B. Ing. Minerva, M. Al- couros: passageiros o Marquez de Cunha , com seu
Icenkead, equipagem 8, cama carvão, e tintas , Capellão, os Brasileiros Alíonso Antônio Xavier
Harrauon. —lnhambane; 48 dias; G. Industria, Pragana, José Joaquim Machado, e o Portuguez
M. João Guilherme de Castro, equipagem 40, car- João Francisco de Albuquerque, com Passaportes
ga , 645 escravos , destes morrerão 8, a Francisco da Secretaria de Estado dos Negócios Estrangeiros.
vrs==sri pio »b JANEIRO na IMPRENSA IMPERIAL £ I^CIOnTjÜ —~~—'
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EDITA Ü.
V

-âTí-sé Clemente Pereira , tio Conselho de S. M. o Im.
perailor, DignUario du Imperial Ordem do Cruzei-
ra, e Cavalkiro na de Quisto , Deputado á Assem-
Uéa Geral Legislativa, 'Desembargador da Cazu dn
Svpplkação, e Intendente Geral da Policia.

Fi__ Aço saber, que sendo reconhecida a utilidade,
«que «Ia Limpeza da» ruas, «mais lugares publico»
desta Capital, deve resultar á saude e commodi-
dade» de todos os seus habitantes, celebrei cum
Joaquim 'José da líocha e Silva o Contracto da
mesma limpeza adiante junto , que S. M. o Impe-
rador Houve por bem Approvar pela seguinte

Portaria.
'. 

Foi presente p S. 51. o Imperador o Officio
de V. S. do 22 dò corrente, com * copia do con*.

iracto que celebrou cooi Joaquim José da Rocha
e Silva, para a limpeza da Cidade : e Houve po«*
bem o Mesmo Augusto Senhor Approvar o-rafe-
rido Contracto com ns condições nelle declaradas,

O que participo a V. S. para sua. intelligencia.
Deos Guarde a V. S. Paço em 29 de Dezem-

bro de 1837. — Pedro de Araújo Lima. f-Sr. Jo-
eé Clemente Pereira.

Contrario.
Aoi dezesete dias do me» dc Dezembro de

«lil oilocentos e vinte «eto, sexto da Independei-
cia e do Império, na «aíia da Contadona da In-

tet.dencia Geral da Policia, onde se. achava pre-
sente o Conselheiro intendente José Clemente Pe-

rei ra, para o fim de se arrematar a limpeza dea-

ia CiiiWs « Corte . a quem oferecesse melhore»
.vantagens, na forma qu« « fre publico por Edi-

4#t-s ; a- tendo comparecido nu» aiias antecedentes
adi versas pessoas a saber das condições , neste so-

bredito dia ;o se appresentou Joaquim José da Ro.
.cias tí Silva , o qual arrematou a sobredita limpe-
,%t\ coiai a» condições seguintes.

] a Que oile Contractador será obrigado a ter
•«empregadas eliectivoss.snte no serviço da limpeza

dst- tua», píBçao, rocios, praias, e mais lugares
?públicos dasía C.dade e Corte, oito carroças servidas

pot oito bestas boas, e deieseis esciavos também

bons d trez feitores, com os cestos , vassouras, e

pas, que íoiein necessária» ..para o sobredtto ser-
"aviVO-

2.» Qne c?tas carroças deverá;" achar-se no
jerviço todos os di?» do anno, que não forem Do»
niiiiíXos , nem dias Santos , ho romper do alia , e
jsonservas-ue nelle ato 10 horas do dia no verão,
e o meio dia no inverno; e continuar no mesmo
serviço desde as 3 horas da timle no verão, e ás
J2 no inverno, até anoitecer.

3.* Que elle Contrictadoi* será ©brigado a ex-
ecular a direcção , que por esta Iníendeiicia lha
ha de ser dada, sobre o modo de fazer a limpe-
za, lugares-que se devem limpar, e aquelles aorr
de se hão de deitar os entulhos.

4.a Que receberá pelos ditos serviços trea mil
réie diários por cada huina carroça, bem entendi»
do, que só lhe serão pagas aquellas, que efTecti-
vãmente estiverem em serviço , fazendo-se-lhe os

pagamentos no firo de todos os mezes.
ô.a Que no caio delle Contractador faltar a

alguma das condições soòreílitas, a falta do trflba-
lho no serviço da limpeza , que daqnt resultar, so
fará á cuita delle Contractador por -hora Juízo de
árbitros; que serão nomeados por elle hum, e ou-
tro por parte desta Intendencia, e hum terceiro por
ariil>as as partes no caso de empate , e ie estará

pelo que elles decidirem , sem appellação, nem ag-

gravo, nem outro algum recurso, e o mesmo so

praticará no caso dc se offerecer duvida na intel-
licencia de alguma das presentes condições.

E para constar se mandou lavrar este Termo,

que assignou o sobietlito Conselheiro Intendente,
deral da Policia, e elle Contractador; c eu Fran-
cisco de Paula Vieira de Azeredo, Contador des-
ta Repartição , o fiz, c aesignei. — Jofé Clemente
Pereira-—Francisco de Paula Vieira de Azevedo —

•Joaquim José da Rocha e Silva.
E como sem a efficaz coadjovação dos hábitan*

tes desta Capital, a importante empreza sobredita
não pode produzir os bons resultados que são pa-
ra desejar, reeommendo aos chefes de'familia quo
fnção varrer todos os dias de manhã a» testadas
das suas «azas, a fim de que as carroças na 6ua

passagem posião achar junto o lixo e mais iinmuii-
dices que sojão as ruas : e será ao mesmo tempo para
desejar que prohibáo aos seus fâmulos que lancem nas
mesmas ruas, ounoutros quaesquer lugares públicos,
que não estiverem para isso destinados , os objec»
tos do despejo das suas cazas ; os quaes todos ,
exceptuando somente os que forem fluidos , pode-
ráó fazer lançar nas carroças no acto da sua pas-
«agem : e estas para esse fim se farão annunciur

pelo toque de huma campainha. Este Edital será
affixado nos luaares públicos de estilo. "Rio 

\.9
de Janeiro de 1828. — José Clemente Pereira.
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Artigos haíi Opviciaei.

NOTICIAS ESTRANGEIRAS.

Pela próxima checada de dous Paquetes In-
glezes, dou quaes o uítioio com a feliz viagem de
«... dias , temos recebido muitas Colhas F.ancezas
e Ingle/as , as primeiras até 20, e as segundas
alé 24 de Novembro. Appressando-nos a dar a»
mais ii.tereu«antes noticias, começaremos pelo Of-
ficio do Almirante Inglês sobre a derrota das «»•
quadras Tucca e Egypcia em Navarioo.

A bordo da nho de S. M. , Ásia, no porto de,;Na-
varino a 21 de Outubro.

Senhor,—TVnlio a honra de informar a S. A.
R. o Lord Gian le Almirante, que os meus colle-
gas , o Coüde Heyden , e o Cavalleiro de Rigny,
havendo concordado comigo , que entass .nim nes-
te porto , a fim de induzirmos Ibrahtui Pacha a
deseontinuat a brutal guerra de extermínio, que es-
tá fazendo depois que voltou aqui, 'havendo sido
malograda stiu empreza no golfo de Pairas , as . s-
quadra*, combinadas passarão a. baterias , homem
pelas duas horas da tarde, para tomarem o anco-
radouro.

O* navios Turc» estavão fo i-niatloa em forma
decrescente com re^eiia nas amarras, appresent. ii>
do as maiores o costado (.aia o centío , e a» pe-
quenas successivi-tiieüle com ellas, enchendo os in-
ter vai I -js. ,<

A esquadra combinada . stava formada em or-
dem de -aliida ein duas columnas, formando a In-
gleza e Franceza a linha de barlavento ou d*eatri-
boi do , e a Russa a de sotavento.

A A«ia entrou, seguida pela Genoa e Albion,
e ancorou piolongando.se com huma náo de litnia
que tinha o pavilhão do CapitanvBey, outra nao
de linha, e huma çranile fragata de duas baianas,
tendo assim cuia huma sua antagonista na linha
fronteira da esquadra Turca. Os quatro navio» a
barlavento , parte da esquadra Egypcia , couberão
á esquadra do Chefe de Esquadra De Rigny ; e
os de .ota~vento no seio do crescente marcavão a
estação da esquadra Russa , as nãos da sua linha
estando cerradas com as da linha Inglez a , e sendo
seguidas das suas fragatas. A t':aa;ala Franceza Ar-
mida teve ordem de prolongar-se com a fragata
mais exterior, do lado esquerdo entrando a bahia-;
e o Canibrian , Glasguw , e TalHot , ..próximos a"ella, 

e em frente com a Ásia, Gênova e Albion;
o D.r.moulh e o Mtnquito , a Rose, ( o Brisk ea
Pliilomeln devião vigiar seis brulotes á entrada da"bali 

ia. Dei ordens para qiJ9 se não des-e hum ti.
ro , einqiiunto os Turcos não fizessem foi;o; » <«.
tas ordens for. o observadas rigorosamente. Ein con-
seqüência us trez náos Inglezas poderão pussar as"baterias 

, e fundiar , como fizerão , com grande ra-
pidez, sem .nl:;uin acto He declarada hostilidade, e
ainda que todos os navios Turcos estivessem evi-
dentemente preparados para ella; porém mandando
o Dirtmoutli hurn es_alor a hurn dos brulotes, o
Tanen.e G. W. H. Eitzroy , e vários outros da
guarniçío levarão huma descarga de mosq-uetaria.
Isto produzio hum fogo defensivo de mosquetaria

A<\ Dartmouth, e da Syrene que tinha o pavilnão
rio Chefe de Esquadra Rigny; a isto segnio-s? hum
tiro de peçí de hunaa das nãos Egypcias ao Clie-
fu de Esquadra, qus imroedi-ttamente respondeu, e
deita sorte mui pouco tempo depois a batalha se
(ornou geral. A Ásia .;i«da que posta pelo costa*

do da náo doCapitana-Rey, estava ainda mais per.to da cie Multarem Bey , com mau lante das em»
barcações Egypcias ; como seus navios não fazhlo
fogo i Ásia , ainda que a acção tinha come-
çado por barlavento, nunca a Ásia lhe fez fu.
go. A ultima com eflfeito mandou dizer por hum
próprio, que ella não atire ria absolutameute, e
portanto não houve hostilidade entre as nossas duas
náos por algum tempo, depois qus a Ásia respon-
deu ao foge do Capitaria-Bey.

Entretanto porém , nosso excellente Piloto
Mi. Peter Mitchell, que foi interpretar a Moha-
rem o meti de. ejo de evitar effusão de sangue , foi
morto pela sua gente no nosso bote ao longo do cos-
tado. Não sei se f>i com ordem delle, ou sem ella •
mas a sua náo logo depois fez fogo á Ásia , •
consequentemente foi destruída pelo logo da Ásia
tendo a mesma sorte que seu irmão Almirante a
estrihnrdo , t. cahindo para sotavento se fez peda.
ços. r.sla. náos-' estau-lo fora da linha, a Ásia ficou
exposta a hum logo de enfiada das embarcações
d. seguiria e terceira linha, que lt-vou llies o mas-
tro do traquete pela borda fora , desmontou algtr-
mus das suas peças, e matou e ferio muitos da
sua guarnição. Esta narração do comportamento da
A«ia provavelmente seria npplicavel igualmente ;i
maior parte das outras náos da esquadra.

A maneira com que a Genoa e Albion toma-
rão suas po.ições foi liei Ia ; e a conlueti de meus
iinãos Almirantes o Conde Heyden, e o Cavai-
leito ile lli^ny forão completamente admiráveis, e
e altamente f xeiiip'ares.

ü C pi tão Felltfwes executou perfeitamente a
parte, que lhe coube , e com a hábil ajuda da
seu p#q<ieno, mas bravo destacamento, silvou a
Syrene de ser queimada pelos brulotes. E a Caiu-
brian , Glasgow e Talbot , seguindo o illustre ex-
emplo do Capitão Hugoti , da Armida, que esta-
va oppnsta á fragata testa daquella linha, destrui»
eflífctivamente seus contrários , e até callou as ba«
tl-.ias. Esta batalha sanifuiiiolentu e destruetiva
continuou com a mesma fúria quatro heras, e a
scena de naufrágio e devastação que se appresen-
tou qa.ndo ella acabou, era como raras vezes se
tinhi presenciado. Como todos os navios dos nos*
sos contrários ficirão inteiramente des. pparelhados-,
os da sua guarnição , que podião escapar, procu-
ravão por-lhes fogo ; e he admirável como evita-
mos os eíleitos dc suas suecessivas e horrorosas
explosões.

He impossível que eu diga demasiado do ha-
bil e zeloso auxilio, que tirei do Capitão Cur«
zon neste longo e árduo conflicto ; nem posso di-
zer mais do que merece a condueta do Comman-
dante Bayne. , e dos Oíftciaes e guarnição da Ásia,
pela perfeição com que dirigirão o foco de suas
peças ; cada navio, a que sueceseivamente dava cos-
tado , ficou completamente destruído. Sua Alteza
Real conhecerá que tão completa victoria por pou«
cos, ainda que peifvitos, contra hum numero ex-
cessivo, ainda que inferior individualmante, não
se podia adquirir sem considerável sacrifício de
vidas; por conseqüência tenho de lamentar a per-
da do Capitão Bathurst, da Genoa , cujo exem-
pio nesta oceasião he bem digno dn imitação dos
que 1he sobreviverão. O Capitão Bell ,, Comman-
dante das tropas da Ásia , exc«Mente Ollicial, fui
morto no principio da acção, desempenhando com
firmeza os seus deveres ; e tenho ile lamentar a
morte de Mr. Willinm Sntith, o Mestre, admira-
do pelo zelo e habilidade cem que executou sua
obrigação - e a.-nado poç todos por suas ^ualid*»

I



<!es privadas como homem. Mr. Memy S. [)yer ,'.neu Secretario, tendo recebido buma grave eontusão
<le hui* estilhaço, eu fui privado temporariamente tle
seus preciosos auxílios em colligir, e guardar os ma|)-
pas geraes, e cn communicações das esquadras; portan-
to conservarei em minha Secretaria tMr. E J. T.¦White , seu primeiro Oflicial, que eu nomiei para•tjueceder o cemmissario do J5.uk. Uevo muitos ob-
seqtiios pessoaes ao liou. Tenente Coronel Ctadock,
por sua prontidão, no calor da. batalha em levar
as minhas ordens e recados aos ditferentes postos¦depois que meus Ajadantes de campOf ficarão im-
possibilitados, mas pedirei licença pa.a referir S.
A. II. para as mais particularidades desta sorte
aos detalhes dos mortos e feri los, objecto em «jue
lie penoso demorar-me Quando eu contemplo, co-
mo faço com jummo pezar, a ent-i.ção da nossa
perda , eu me consolo com a reflexão |.jc o passo
<jue produzio batalha era absolutiimente necessário
para obter os resultados contwmvVdos pelo tratado,
e que foi inteiramente de*tiíiad*-.i pelos nossos, con-
trarioi.

Quando eu achei q;ie a tão gabada palavra de
honra de hum Ottoman > «e havia sacrificado para
excitar selvage devastação, e «|iie se tirava bum
vil partido d.i nossa confiança na doa té de Ibrajim,
confesso quo smili dezejo de punir os oftensores,
Mas era mou dever cohibii-me, e eu me cohibi;
e posso adir.nar a S. A 11. que eu haveria ainda
evitado esta desastrosa extremidade, se tivesse á
mão outro» meios. A Vaia, Cienoa e Albion, tem
iodas sofrido tanto «|ue eu tenho tenção de man-
da>Ias para Inglaterra , logo que tenhão recebido
em Malta os neeessarios concertos para sua viagem.
A Talbot estando travada de perto co.n liu.na fraga-
ta de duas baterias, tambem sotfreu considerável-
mente, as«i'ii como outras embarcações pequenas,
ma» eu espero que suas avarias poderão reparar.se
em "vlalta. A perda de gente nas embarcações Tui\
co-E^'ipcias devei ter sido immensa, como S. ».

. R. verá pela lista, que acompanha, conseg .. ia-
•do Secretario do Capitaoa Bei, que iuclue a da
duas ou tres nãos, a qoe se oppoz a divisão Ittgle-
za. O Capitão Curzon tendo preferido continuar a
ajudar-me na Ásia , ?-,i encarreguei dn meus despa-
chos o Com.nander Lord Visconde Ingestre, que
alr-im de haver tido hum brilhante quinhão na
acção, he be ri competente para dar a S. A. II. o
L'i.'í Giandi Almirante as mais particularidades-que exibir,

lletnelto para ulterior informação de S. A. R.
huma certa do Cap Hamilton , que descreve 08
procedimentos de Ibrahim Pacha, e a miséria do
paiz que lem assolado, hu.n protocolo da eonteren-
cia <|ue eu tive com os meus collegas, e o plano
e ordem para entrar no porto, que dei em con»-
seqüência. Tenho &c.

(Assignado) Eduard. Codrington, Vice.Almirante.

Extracto rk fntma carta do Capitão Hamilton, Com.
mandante, da não Camhrian , ao Vice-Almirante

¦ Godrington , datada dc Kiltrics 18 de Outubro de
1827.

" Tenho a honra de annunciar-Vos qne che-

guei aqui hontem pela manhã com a fragata Rua-
r* Constantina, da qual o Capitão será posto de-
baixo das minhas ordena. Entretanto no golfo, »i-
mos , por nuvens de fumo e de fogo , que a obra
dn devastação continuava ainda. As embarcações
derão fundo no passo de Ancyra , o huma carta,
dirigida de conterto entre o Capitão Russo e eu,

foi dirigida ao commandante Turco ; en vos remet»
to h.nua copia. Os Olficiaes Russo e Inglez <|iio
erão portadores , não poderão penetrar aos quar-leis generaes , e ainJa não recebemos resposta. A'
tarde, o Capitão Russo e eu desembarcámos, •
fomos aos quartéis dos Gregos , onde fomos rece-
bidos com o maior enthusiasmo. As .desgraças dus
habitantes expulsos da torta , são terriveu, Mu lhe.
res e meninos morrem «le fome a cada instante, a
he impossível achar melhor sustento que ervas co
zidas. Prometti mandar huma pequeoa quantidadede pão ás cavernas das montanhas, onde estes des-
gjraçados se tem refugiado. Suppõe-se que se Ibra-
hiin licassie na Grécia, mais do terço dos habitan»
tes morrerião de fome. ,,

Relatório do Secretario do Capitann Bei/ , no portade Navarino o 21 de Outubro.

" Trez náol de linha Turcas .- huma náo aU
mirante de 84 peças , 850 homens de guarnição,650 mortos ;

Huma náo de 84 peças, 850 homens de guar-nição ; huma náo de 76 peças , 8.50 homens de guar*nição, mortos 400;
Quatro grandes fragatas Egypcias de 64 peças,e de 450 a 500 homens de guarnição,
Quinze fragatas Turcas de 18 peças, e de 450

a 500 homens de guarnição ;
Dez corvetas Turcas e oito Egypcias,de 18 a 24

peças, e 200 homens de guarnição;> Quatro brigues Turoos, oito Egypcios , de 19
peça* e 130 a 150 homens de guarnição;

Cinco brulotes E_»ypcios.
Trinta e cinco mil homens de tropas na Mo-

rea, das quaes quatro mil chegarão oa esquadra. „

Berlim 25 de Setembro.

(Correspondência particular.)

Ha muitos dias que se trata grandemente nes.
ta Capital de huma nota circula, de huma data
muito fresca, e dirigida, secundo se diz, pela Cor»
te de S. Petersburgo aos outros grandes Gabine-
tes da Kuropa. Esta peça he relativa aos negócios
do Oriente, e ás medidas adaptadas á pacificaçãodaquelle paiz." A fito de que estas medidas , diz a referi*
da nota, não produzão males muito maiores ain-
da do que W bem que se propõe efteitiiar, he in-
dispensável empregar tanta energia como prontidãona execuçãb, porque toda a demora pôde preju-dicar a aquelles a favor dos quaes se conveio em
interceder , e comprometter o mesmo fito da ínter-
venção ajustada. ,,

No processo desta circular a Rússia pretesta,o seu desinteresse, e o seu dezejo sincero de man-
ter com toda a sua força as estipnlações dos tra-
tados, a que ella tem concorrido, começando pe-lo Congresso de Vienna até a Convenção de 6 de
Julho do anno corrente. Sem embargo a nota dá
a entender que o Gabinete Russo tendo sempre
em vista o objecto principal dos ditos tratados,
que he manifestamente consolidar cada vez mais »
edifício do systema político , em cuja manutenção
somente a Eurepa pôde achai sua salvação, • Au-
gusto Soberano, a quem são confiados osd.stincs
de hum Império tão poderoso, se cria obrigado a
não esperdiçar algura dos meios, q-.e lhe Ptreéfefrt
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*e,n nmi-i próprios para segurar o alvo eápeí.ial da
dita Convenção.

Portanto S. M. julgou conveniente lazer pre.
venir as Potências Aluadas, que se havião ciado
ordena á Esquadra do Mar Negro para estar pron-
tu a cooperar com as força9 navaes, que bião ter
«cção no Mediterrâneo, Julgou também devei re.
forrar o corpo de tropas acantonadas na líessara-
l>ia', a fim de poder, se fosse necessário, fazer
huma demonstração da patte de terra, c unicameu-
te a fim de obrigar assim a Porta a ..«sentir intiis
prontamente ás propoiições, o/ue 03 Ministros das
trez Potências, que assignarão a Convenção de ()
de Jnllio, erão encarregados de fazer ihe.

O íim da nota poderia , na verdade, despertar
antigo» ciúmes , se he certo , como se diz , que
a Rússia insiste sobre os direito» do padroado a
«Ila concedidos por |r»tados precpdt-i.lís sobre a
Igreja Grega do Orienle ; direitos tjue lhe impõe
»imuU»n«auient&- deveres de protecção, a. que ella
jnão podetia submelter-se sem faltar evidentemente
á-i suas mais sagiada» obtigaçõs. Todavia'uão per-
tendo communicar-lhe aqui a copia fiel de hum
documento diplomático de tal importância j as no«
ções 'j,ip tenho traiiíiiiitlido são compleias.

Crfrlas de Varsovia íallão da coroação proxi-
nif. do Imperador Nicoláo como Rei da Polônia.
Querem «lies que esta cerimonia tivesse logar no
mez de Outubro próximo, se nesta época Louves-
t-erwiinailo inteiramente o processo intentado aos
conjurados.

Paris 14 de Outubro.
O Brigue Le Faune chegou « Toulon a 1(5

NOTICIAS MARÍTIMAS

desle mez ; e .routfl as seguia'*! noticia» t"A 1, ao amanhecer, M. Collet estando n
• 7 milhas no nort..- de Algor, com a Amphytrite„
a Galatéa , Le Faune, La Cicogne, e Lu .Cbain-
penoise _ vio saliir do porto II embarcações da
guerra, das quaes huiiia grande Fragata , com
peças de 18; quatro Cutvetas de 20 a Ü4 peças
de 18, e seis Brigues ou Escuna» de dezeseis a
US peças de li?. Todas estas embarcações se diri«
girão paia o Oest , junto «ia terra. Entretanto M.
Collet correu iTliun) instante sdire o inimigo , que
manobrou paia combater , junto das baleias da
cosia. Ao meio dia, e meia hora, o i-omb.te co-
meçou vivamente, o inimigo cedeu duii* vetes com«
pleitiniente , mettendo t\ popa —- ás duas horas e
meia se poz debaixo da protecção dos teus forte»,
e á noite so dirigio sobre o portt}. M. Collet o
perdeu enlão de ust».

"A 5i a cal;., , e o mar grosso impedirão
a divisão «le «hei! se á terra. A Fragata Alge-
rin,i , e duas grandes Corvelas tsáo us que maia
solFierão. O pavilhão d» huma alta personagem
lleiciuma sobre huma dellas.

" eVl, Collet diz, quo se não lora o bagall.ão
€ a proximidade" da terra , teria destruído inteira*
menti, esta divisão ; espera ser inuis feliz pura o
futuro, e poder aproveitar o ardor, e resolução
extrema que os officiaes, e as guaruiçòVa mostra-
rão nesta circunstancia.

" Depois se afíirmou que as onze embarca»
ções Algerinas entrarão todas 110, porto , e que
nenhuma pôde escapar paru caçar us navbs do
nosso commereio. "

ENTRADAS.
Dia 31 de Dezembro. — Ambrk ; 30 dias ; B-.

General Rego, M. Antônio Daniel de Azevedo Bra-
ga , equipagem 2G, carga 391 escravos, destes mor-
, erão o' , a Manoel Guedes Pinto .- passageiros 2 es-
cravos. — Arribada , S. Bom Jesus dos Navegantes ,
M. Manoel Rodrigues dos Santo?, sahio para o Rio
do S. João en, 27 de Dezembro, e vem desa.vo-
jadu — Bahia ; 6 dias ; B. de guerra Franc. Le
Gente, Cotn. Marlel.-. passageiro 1 Francez.—Ila-
vre de Grnce,- 47 dias; G. Franc. La Jtunc Laure,
M. Dcchussel, equipagem 17 , carga viveres para a
Divisão Franceza. — Porto ; 40 dias ; 12. Port. Al-
buquê; que, M. Lowtnco Justiniano Jardim, equipa-
gem láf, carga s-al , a Thomé José Ferreira Ti»»,
eo. — Cabo Friç; 8 dias ; L. Sknhora da*Guia, M.
Siinão José Franco , equipagem 5 , carga milho , a
vários : passageiros o Soldado de Milícias .Joaquim
Corrêa , e outro , que conduzem o Carpinteiro Fio-
rencio Jopc , para o Arsenal da Marinha. — Dito,
dito , L. Espirito Santo, 1YI. José Corrêa de Bareel-
tos, equipagem 5, carga milho , e fejão, a Jorge
José de Souza: passageiro João PhuIo da Motta.—¦
Mttca/iê; ü dias; E. Constância , M. Francisco José
da Conceição, pquipaseru 9, carga madeira, e caf.
fé, a Manoel Gonçalves.

Dia 1 de Janeiro. — Bmdemuc , po* Pernam-
bue o • fíl dias; íí Franc. Gustavo e Anna, M. Ber.
nard, «equipagem II , canja rir.lio, e outras fazen-
das, a variou: paüsafie.ros 9 Fianeezas. — Lisboa;
49 dias ; G. Port. Ponibiníia , M. Isidoro Ayres da
Si/vá , equipagem Ifi, car^a sal, vinho, e fazenda»,
a Joaquim Antônio Alves: passageiros José Pedro
do Valle, Cláudio Teixeira Goiinarãe» , e Casimi.
w Manoel Teixeira. — Porto,- 58 dia»; G. aPortY
f7,.»«<i. M. José Antônio da Natividade, equipagem

29, carga sal, e fazendas, a José da Siha Lema*
Júnior.— Quilimane ,- 70 dia»; B. Vinte Oito de
Alnrço, M. Joaquim de Saltes, equipagem 25, car-

•a 504 escravos, deste» morrerão 14, a Joaquim
('mente Pinto: passageiro o Mestre do líergantim
A 

' iceno Constitucional João Milhão Henrique» „
e 1 ;ria«o , que naufragou junto a Moçambique.
—Falmouth; 35 dias ; P. Jng. JIupl, Com. Wrigth:
passageiros huma Ingleza , com sua irmã , e huma.
criada, mais 4 Inglezes, que vem para o trabalho
da mineração. — Macahé; 2 dias; 8. Paquete do
Cabo, M. Gregorio Antônio d'Oliveira, equipagem
ti, carga madeira , e caffé, a vários : passageiros,
José Antônio, e 2 escravos, huma Franceza, eo
prezo Francisco José das Chagas , remettido ao
Quartel General. — Bahia ,- ò dias ; B. Amer. Gua-
timála, M. Nalli. Shanmun, equipagem 9 , carga
farinha , ao M.: passageiros 2 Americano».

S A II 1 D A S.
Dia 30 de Dezembro. --- Valparaiso ; B, Amer.

Poscoc, M. Jeremiah Briggs, equipagem 13, cura-
ga farinha.— Ubatuba ; Canoa Conceição dos An-
jos, M. Diogo Antônio Pereira, equipagem 4, em.
lastro. — Dito, Canoa Conceição dos Anjos, ML
José Alves da Graça , eouipagem 5, em lastro.

Dia 31 de Dezembro. — Sincapura ; G. 7»g-
America, M, Robert Donald, equipagem 21, em
lastro. — Baltiinore ,- B. Amer. Margarel, M. Tlw
maz 

"IV. 
, equipagem 10, carga caffé. — Gibrallar,

pela Bahia; B Sardo, Aurora, M. G. Balduin.
equipagem 10, em lastro: passageiro Estulano Ja*
quês da Silva , com Passaporte ila Secietaria de
Estado dos Negocio» Estrangeiros.

Dia 1 de Janeiro. — Campos ; S. Leopoldina ,-
M. José de Araújo Dias, equipagem 8, em lastro.

¦
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RIO DE JANEIRO.

M. a Rainha de13.a 
"liiiUHm sobre o r.itudo tle S

Portugal.

Un Majestade Fedelissinin passou bem, as suas
HkIíkhiis cotilinuão , espera-se que o progresíso não
Seja interrompido, e como deva ser vagaroso pt-
lu natureza da infaimidade, cntenda-ae qoe vai bem,

letim. Paço 3 de Janei-
¦mierim.emquanto ihio npparecer bul

ro de l8'2S. — Uaiào iflnho

tecimerito desta importância para desviar hum mo.
tisetiio a ütlençüo publica dos grandes interesses,
que hoje a ahsoivem. A destruição da «gquadra
Egípcia pelas esquadras aluadas tieve ter tão gra-
ves reíuiçados, que seria dilíicií aosespi.itos mai»
penetrai.tes calculai' tudas as duas conseqüência».

SSeiá 
temeridade prever que ella deve inevitável-

Un Magestade Fedelissinin passou bem, as suas mente trazer com sigo huma -íuwr-a inevitável con-
tra a Turquia , o a destruição desse governo bar-
baro, lia tanto tempo dey.fjnda pelos 

"amigos «in-
ceros e iilustrados dn humanidade, da independeu*
dencia dos povos, e üaa èignidades nacionaes"?

Os governos Europcos conservão a grande eus-
tò embaixadas ern 'Constanliiiopía, Agentes Diplo-
maticos ou Consulares nas [Hisfiessões Turcas; não
lia injurias, neni ultrages , a que elles não «ejão
expostos todos oa dias; quando os Embaixadores
¦vão aos palácios do Sultão, ou dos Ministros Tur»
cos , nunca deixiio de offeiecer-lhes em espectucu-
lo cabeças de Chrietãos; s;:m cessar são ameaça-
dos de soffrereni buma sorte ig-üal a aquella das
victimas expostas ás suas vistas; e as portas daa
Sete Torres estão sempre abeitas para os prepa-
lar ao suplício. Ha muitos annos as Nações Eu«
ropéas estão eondemnadas pelos seus governos a

,)íimcorrerem todos estes perigos, a supportarem todas
estas huiniliações.^C^^^ 1^0 Jiayii^de^e^^sin^v «

Bahia foi o Corr«ib*Nãcional e impejrial Doze de nlium mandatário, nenhum repre^ntante; o seut^* *
jttio cresce com a nosfa humildade , com a*.

Rcpartiçiio dos Negócios da Marinha.
Pila Secretaria de Estado dos Negócios da

Marinha se íuz público que o coniboy pata os
Portos do Sul sahirá iiiipreterivelnieiite no dia lã
do corrente , não tendo lugar a sua sabida antes
daqueíle dia por se acharem a apiomptar mais a.-

guus barcos mercantes. Outro sim se fax publico .
-que o combo-y para Campos largará iutaliiveluieru
te a 8 deste mesL.

Secretaria 
'deí.Esíudo cm 2 de Janeiro de 1

--Joaquim Francisco Leal.

No dia 2!
Noticieis officiaes.

de Dezembro á vista,
%»#-•

daa cosia da Os Turco

Outubro, cuja foTçã consiste unicamejnte em liutna
ueça de rodízio , investido por lium Brigue E«cu-
na Corsário de Buenos Ayres . da foiça de o bo-
cas de fogo .- o 2. * Tenente Francisco Fortuna to

Pereira da Silva , Commandante do mencionado
Correio, notando u superioridade do inimigo, ac-
ceitou com todo o acerto o combate na ordem
defensiva, isto he, sempre velejado: com emito
o Corsário de Buenos Ayres, náo obstante a su.

perioridade de sua marcha , e de sua arulheria foi
comtudo obrigado a desistir da aggressão toman-
do a retirada a todas as vellas depois de haverem
trocado tiros por espaço de duas hora*. He mui
dignei de louvor a boa defesa, que fez o menciona-

,« Ter.eute Cwnruaudante do Correio Doze
stie Olllubl'0, liAgr^h o /fW.PftJtl^^é^t^ 1

¦*^-«.^><^|__l_jg>*!> tg^*-' **•¦*»'Z/i/

AutIGOS KàO ÜFUCIAÇU;

NOTICIAS ESTRANUEIRAS.

FRANÇA.

Paris 9 de Novembro.
Destruição da Esquadra Turco-Egípcia.

Não era necessário meaos do _*s fauui accoR-

oiguitio cresce com — ,  —
nossas condescendência»; elles não admittem senão"/*?'
a linguagem da submissão ; não respondem senão» **A4«„
com a da altivez ou da ameaça; seu Chefe, co«
mo o soberbo Agamemnon, tomou o titulo de Rei.
dos Reis, Temos á fraqueza dè vergar a tanta ar-
.(igaiicia, poique razão a Porta havia muüar da
tom .'

Ila quatro annos, dez, vinte Embaixadores Eu-
ropeos selem suce dnlo em Conslantiriopla para ne-
pociarem os negócios du Grécia , islo he , para sup-
piicareii, ao Grão-Tuico , que noa li ata de cães
de Christãus , que queira pôr termo á matança da
nosso* irmãos no Oriente. De tempo immemoriaL
nossos navios mercantes são (ornados pelos corsa-
rios barbarescos ; nossos concidadãos, apezar do»
tributos a que temo. a cobardia de nos sujeitar-

'mos, são arrastados em escravidão aTunes, a Al-
ger , a Marrocos. Alé agora , nos temos limitado
a vãos e tímido* protestos ; elles não tem feito
mais do que aiigmenlar as barbaridades dos éter-
nos inimigos, dos perpétuos algozes do nome Chris-
tão : assim devia ser.

Parece finalmente chegado o momento de via» *"

gnr tantos ultrages, de pôr termo a tantas cila'*
midarles. A brilhante e christã victoria de Narari-
no não .será maia (devemos esperar) do qua o jp,'í*,
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l-ilio (lo accontecimento» ainda mais consideráveis, tambem hostilidades entre a Áustria dc Iium lado
t que (rarão a liberdade da» Potências acerca do» • a França, a Inglaterra , c a Hnt,sia de outro,
barbai os da África e da Ásia. Demais estas hostil idades não tinhão já sido come-

Mas pura chegar a este grande resultado, que çadas pelo Almirante Dandolo, que te fez mesmo
a civilização climni com todo9 os «uu» votos , cum- notar entre os Turcos por seu ardor em procurar
pie
tar

ser i-iiisequente com sigo mesmo, e não vol*
a diplomacia , (punido se e.tá decidido a re*

corifi ao canhão, única arma que inette respeito
á arrogância musulmana.

Publicamos secundo o Moniteur a exposição da
batalha naval ile Navarino, e nos felicitamos do pa-
pai glorioiii dos France2.es nesta empreza arroja-
da f deriáva , coroada pela mais brilhante victo*
ria Quizeraenos poder publicar e offcrecer ao re-
conhecimento nacional os nomes de todos os nos-
sos bravos marinheiro» , que concorrerão psra a
destruição das forças navaes dos inimigos irrecon*
ciliuvetü do gênero humano. As cartas, e infor-
inações particulares, que tem chegado, moitrão que
todos fiicrão o seu dever ; Chefes e subordinados ,
hum só não ha que não se tenha distinguido por
pródigas de valor e de habilidade. Honra ao nosso
Almirante, que se mostrou digno de commanlar
a tuntos bravos, e guia-los na vereda da victoria
e da honra ! Honra tambem aos nossos aluados,
que devemos confundir nos transportss do nosso
prazer, e de nossa gratidão patriótica! O inimigo
hecbmmum; a victoria deve repartir seu* luuros
entre todos os vencedor."--.

.0 Moniteur dá huma rdéa incompleta do nu-
mero immenso das embarcações turco-egipeias , das
quaes a maior parte estão destruídas, e que todas
fivio postas fora do combate. Nunca talvez o fio-
veruo turco tinha reunido em hum ponto forças
nav.ies mais respeitáveis, mais consideráveis; con*
lavão-se

126 embarcaçuas c!e transporte.
4 Náos de linlia.
4 Fragatas de sessenta peça»;

14 de quarenta.
S?0- Corvetas.
37 Brulotes.

¦"'"j-jí-. 
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\xotal  ail pnibareações, que nao existem fá.Qr<«ultado mais imminente da victoria de Na-
varino Ue a libertação dos heróicos Hellenes ; as

r forças destinadas a engolirem os restos dessa na-
çioChristã estão reduzidas a pó ; não resta a Ibra-
him oulro recurso senão htitnti fuga impossível, ou
htima capitulação, que talvez tem já -,-llicitado ,

o dir< ito de di-

«*V^

e perseguir os CJrego» ? Factos tão grave*, não cha*
mio conseqüências ainda muis graves?

As noticias de Navarino devião ser hum raio
para o Divan , e particularmente para o (jrão Se.
nhor ; e não se deve (enter que nos primeiro»momentos, não portha limites aos excessos-le sua»
crueldadas ede suas vinganças f Dizem que se ha.
viâo tomado cautelas a favor dos Europeus , quese achão na capital do Imptrio Oltomeiio; mas quecautelas podem refistir á ira de hum déspota , quecom hum gesto faz cahir cabeças aos centos! K
alias, he elle senhor de suspender o braço de seu*
escravos ? Se ô fosse , teria cedida ás potências
porque sabe que" ^â*! lhes pode re-i-tir ; e se náo
cedeu, hei porque ipiha que temer a sorte dos seu»
predécessores , que debalde tentarão domar o fana..
tismo dos Turco.. Permitia o Ceo quo os Europeoa
de Pera tenhão podido subtnihir.se á carnagem, da
que devi io se, signal as noticia- de Navarino !

Quanto no':- resultados políticos da victoria das
esquadras combinadas , elles serão immensos ©
prontos; esperemo los. JMng estejão bem persuadi-dos que o Stiiíão não poda ceder sem correr o-
iisco de expor sua cabeça. Elle de*trnio o corpo-
de Janisaro-; mas o espirito deste corpo não sa
nnnijuiOu na Tu quia ; dorinita para acordar com,
mais fur r que dantes. Taes sáo os fruetos e an
doçuras d.i despotismo ; não pode apoiar-se senão
sobre outros dv.spotas mais poderosos que elle. E
todavia , uós achamos ainda eutie nós homens, queíonhão com os velhos tempos , e com a aniquila,
ção de noss-as novas instituições; segundados peloministério, tem lauda,Us em França do poder ab-
i ' lo ; cliamáo pelo despotismo >, para serem oa
tu jauisaros.

Esta noite corre voz qne os Embaixadores eirr--'«Oti-Mtaiííjijfi.o.pla furão metidos nas Sete Tones».
v.'***- •••*vV<'«v. '' (Cpintiti/tioticl.7' 

.

Recebemos da nossa enquadra no Arcliipelago,
em dain de 22 de Outubro, as seguintes noticias:" Os Almirante», que commandão as esquadra*
das Irez potências que nssignarão o tratado de Lon-
dres , havenJo.se reunido a 18, junlo de Zanle,
para consullaiem os meios de conseguir o fim es*
pecificado no dito tratado, o armistício ile furto ai-
Ire oi Turcos e os Gregos, tem considerado;'¦ Que depois da suspensão de armas interino,
consentido por Ibrahim Pacha , em sua conferência-
de S*/) de Setembro passado , com os Almirante»
Inglez e Francês, obrando igualmente em nome do
Almirante Russo, este Pucha no outro dia faltou
á tua palavra ;" Que depois da entrada desta esquadra em Na-
varino, em conseqüência de secunda notificação fei«
ta a i>ti4lMwi*^4*^*$*M^!ÇCii;a-Hfç ejUd(d^i-f*-f-4ón , que elle

ttJnba,UuM-ontrado perto de Patras, as tropas desle-
.. .-- Pacha não tem cessado de exercer hum çenero dedos por mlagre ao feiro dos bárbaros , o pT*-.mr> guerra mais e*-.terrm,iador que antes, fazendo mãe

Wims. ta,lt0 
"""g"". de t"t« baixa sobre aV mulheres e o. meninos, queimandorl"r " »* habitações , arrancando as arvores para inteira

e da qual se adquirio o poder e
ctai- as condições. Quanto á Grécia, ; • >ie consi.
derar como livre para sempre do ju-o fclitomano •
sua libertação acaba de ser irrevogável mente con-
cliiida em Navarino; e quando a historia recolher
a longa serie de desgraça», os immensos sacrifício.
n que esta nação de heroes se sujeitou para que-brar suas cadêa», para reconquistar huma pátria
para descansar onde dormem suis avóseseus mar-
tires, ella consagrará o nome dos binvos que lhes
determinarão o feliz dia da sua alforria. Esqueça
ella que quatro annos mais cedo milhares de victi-
m i«j no túmulo giizarião, como saus irmãos escapai-

cita-no» açora conhecer o erTcrto, que devera devastação do paiz-
produzir em V.enn» e eu, Constanlinopla a noticia « Que p,,a suspender atrocidades, que excedemda vetor.- de Navar.no. O Muntlan não d,., tudo qne tem aceontecido até agora,' os meios demm por ,ss„ he menos certo, que entre_ as embar* persuasão e conciliação, os conselhos offerecido»,,-jes Turcas, ,e achavão mui as Austríacas, q,.<* aos Chefes Turcos , os aviso» dados a Mehemet-iotao a pi^ue como M outras; logo bouv. da fkclo Ali *.i*u ülUo, tem úúo coasidarados como hum
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timplei jogo , emquanto com liuma ió palavra ei-
le podia suspender a corrente de tanta» barbari-
dade.;

" Qne não rei Ia aos coinnaandantes das e.qua-
drai alliadas senão a escolha, de trez meios para
encher as intenções do suas cortes respectivas :

" 1. ° Continuar todo o inverno hum bloqueio
diflicil , dispendioso , • até inútil , porque li uma
tempestade pode dispersar as esquadras, e abrir a
Ibrahim a facilidade de levar seu exercita» devasta-
dor a dillerentes pontos dn Morea e das ilhas ;" _. ° Reunir as esquadras aluadas em Nava-
rino, e por esla presença permanente assegurar a iiiu-
cção das esquadras Ultaiuiaiius ; nins que este meio
só não acaba nada , porque a Porta persiste em
não mudar de systema ;

" 3.° Vir tomar posição em Navarinp com as
esquadras pura renovar a Ibrahim pruposiÇÕPS que,
entrando no espirito do tratado , Sfifvuo evidente-
mente no interesse da mesma Potffl.

" Us Almirantes depois de haverem reüectido
sobre e-tes trez meios , tem reconhecido unanime-
mente que o terceiro podia tem etfusão de sangue
e sou, hostilidade . mas só com a presença res-
peitavel 'Ias esquadras, produzir huma terminação
n_s-e sen;iilo.

" Km conseqüência, tendo-se abraçado o modo
c'_ execução do lerceiro meio , e desde então de-
vendo o Almirante mais antigo tomar o commaia-
do superior, o Almirante Codriugtou decidio as
disposições seguintes.

• A'20 na» meio (lia, sendo favorável o vento,
fi-.r;"u>-.e os signa»»» i«* preparar; cada lium tomou
i--.ii posto, a uai A.iiiríiiH. Ingleza, Ásia, em tes-
ti, seguida da Albion e da Genoa, a fragata La
Svrenf- levando pavillão do Almirante Rigny, a
..ipitm , a Tridente , e a Breslaw. depois o Almi-
r . Russo Conde Hayden, seguido de trez -íúos

fra,e quatro fragatas,, v
" O- Turcos tillhão formado huma linha ti

liataMi., e„. ui.ia lua, sobro o contorno da bali ia ,
etn trez linhas , firmando lium total de trez nãos
de linha, liiiuia náo rata, dezeseis fragatas, vinte
e sele grandes corvetas , e outros tantos brigues.

" A força principal «cachava reunida á direi-
ta da entrada, e composta de quatio grandes fra-

{jatas, duas nãos de linha, huma grande fragata,
huma náo , depois fragatas, de diversas ordens, aca-
bando o contorno, o reforçadas em segunda linha

poi corvetaa e brigues-
" Seis brulotes estavão collocados nas extre-

midades do crescente, a íim de poderem lançar-se
Fobre a esquadra inimiga , se houvesse acção, ea
barlavento dos quaes se achavão naturalmente postos.

" A fragata Ingleza Dirlmoulh, Cup. KVIlows,
tinha sido enviada dous dias antes a Navarino

para levar a lbrahii» huma carta assignada pelos
trez Almirantes ; mas esta carta tinha sido reen-
viada sem resposta sob pretexto que lbraliim não
estava presente. .'; A's duas botas, a náo testa, a A-ia, entrara
no rorto , e tinha pa.sado as baterias ; ás duas lio-
ias e meia dava fundo pelo travez da náo .luiiran-
te Turca, e era seguida pelas outras nát* -Ingleza».

" A Svi "ia so cuia , e ás duas horas e vinte
cinco minutos, o Capitão Robort a amarrava a ti-
yr» rfe pistola «ia primeira fragata de linha Turr-
Neste momento hum escalei- da fragata Ingleza,
Dartinouth , prolongava-se com hum dos brulotes ,
imito d;»-ii_u_- tinha ancorado alguns minutos an-
l-s quando hum tiro de espingarda, parti io des-
te brulote, matou o Official Iuglez, que c.msiai.

ca.
a

dava o escaler. A Syrene estava a esse tempo lão
perto do brulote, que ella o podeiia metter a pi-
que , se não corres.e perigo o escaler Inglez. A
Dartmouth deu portanto huma descarga de mosque-
taria sobre o brulote , para desembaraçar suas em-
barcaçóes. Quasi no mesmo minuto, estava verga
a verga da fragata Egypcia de duas baterias a Es-
nina , o Almirante de Rigny failou lhe pela bozi.
na, dizendo lhe que se nio atirasse, também elle
lhe náo faaia fogo .- no mesmo in-tante dous tiroí
de peça partirão de huma das embarcações que es-
tav.io na popa da Syrene, na qual foi morto hum
homem, o outro pareceu dirigido a Dartmouth. En-
tão iravou se o combate.

" He para notar que quasi ao mesmo tempo
que isto se passava na entrada , o Almirante Co-
drington mandava huma embarcação á náo, que ti-
nha o pavilhão almirante , e o piloto Ingla-z foi
morto de hum tiro de espingarda no escaler Par-
lamentar.

" Tornou-se logo geral o combate ; as náos
Russas tiverão de soffrer o foco dos fortes , quenão começarão a atirar senão ao 5.° navio , queera a Pridcnt. A'_ cinco horas da tarde a primei-
ra linha dos Turcos estava destruída , as náos e
fragatas arrasadas, mettida* a pique, incendiadas;
o resto ia á costa , onde se queimavão." Deste armamento formidável não restão mais
a nado do que boinas vinte corvetas e brigues;
e esses mesmos estão abandonados.

(^' Assim se cumprio a ameaça que tinha sido
feita [a Ibrahim , que se elle desse hum só tiro
de peça sobre os pavilhões aluados, arriscava-se»
a sorte de toda a esquadra.

" Ibrahim não estava presente: ha quinze dia»,
devasta a Morea , arranca e desarreiga as olivei-
ras, as vinhas, as figueiras &c.

" Neste combate imprevisto , houve naturalmen-
'e .inbarcaç.es que por sua posição soffre,ão mais
'» s.nas que outras; o que he certo he que em ca-
da esquadra todos fizerão seu dever á porfia huns
dos outros.

" A fragata do Rei, a Armide, que no princi-
pio da acção estava posta , com a fragata Ingleza
a Talbot, na extremidade esquerda da meia lua,
teve de supportar , com huma brava guarnição, o
fogo de cinco fragatas Turcas , alé á chegada das
fragatas Russas. O Cap. llugoii recebeu parabéns
unanimes pela segurança de sua manobra , e a
vivacidade com que corobatteu as embarcações que
lhe erão oppostas.

" A náo .ScipiSo , Cap. Milius , atracada p_-
lo gurupes com hum brulote inflammado , apagou
quatro vezes^o fogo a seu bordo sem cessar d*
combater , atirando ao mesmo tempo de bombordo
e estibordo sobre a linha inimiga e sobre os fortes.

" O Almirante _e Rigny recebeu pela posição
que havia tomado o Cap. Maurice , da Trident,
o auxilio mais completo desta náo.

" O Cap. La Bretonniere, da Breaiaw, com»
bateu primeiro á vela , depois fundiado, transpor-
tando.se onde sua presença podia ser útil. O Al-
mirante Russo ditigio ao Cnvalleiro da Rigny agra»
dpcimantos particulares pelo soecorro que recebem
da na»» Le Breslau , em hum momento em que a
A/ f era muito mal tratada por fogos de enfiada
do i»'ti,igo.

'- As escunas Alcyon e D.phne participarão
valor»,-,>„,ente do attaque dos brulotes feito pelas
corvetas r brigue» Inglezes.

" Km sumiria tudo que se oppoz aos navios
aluado, fui prontamente redu_Ulo, apezar de en-

ee». *
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earníçamento, que mostrarão algumas fml.arcaçõcs
TurciiK.

" O Almirante de Rigny devia dirigir «grade*
cimento, ao Cap. Fellows, da fragata de S. M. B.
Darmoutii , encarregada de vigiar os hrulote. , pe*
lo soccorro sempre a propósito que delle recebera,
quando li um doa brulotes inflamrnados esteve a pon-
to de caiiir sobre a Syrene.

" No», a enquadra teve 43 mortos e 117 feri-
dou. M. de Ia Bretoaniere, Capitão de Mar e(_urr-
ra foi ferido levemente. O material de nossa ei*
quadra solli.u muito , duas das nossas nãos são
obrigadas a voltar aToulonpara reparar sua mas-
?reação ; a Syrene principalmente tem avarias mui.
to gravei; _eu mastro grande e o de mezena _es-
tão cortados ; as duas vergas de papaligos , e a de
gavia partidas, seis balas á flor d'agoa.

" A Tridente vai para Smyrna, onda se ha
de «juntar á Juno , á Pomona , e outra, embar-
«ações ligeiras para acudir ás necessidade, do mo*
mento, e aguardar novas diiecções.

" A cor veta Inglez* La Rose pai tio para
Smyrna, donde ae mandarão correios a Constou-
tinopia para annunciar este grave accontecimento
O Cap fievpri.auji, da Pomona , tinha instrucções
para proteger os nacionaes.

, " O C.vaüairo de Rigny lou.a muito a fran-
pa cordialiaadc e a cooperação etiicaz dos almiran*
tes seus collega..

" Alguns di._ antes do combate, o cavalleiro
de Rigny tinha feito saber aos Francezes que, es-
tavão empregados na esquadra delbrahim, que o
modo da guerra adoptado ultimamente pelos Tur-
cos, e a infracção da palavra delbrahim o punhão
no caso de lhes intimar que deixassem o serviço.
Hum só não julgou a circunstancia bastante grave
para obedecer a esta ordem. Ignora-se ainda se
elle perseverou.'- Nossas guarnições justificarão a confiançr ¦-.'
Rei , em todos os navios o grito de Vira o Re\
accoinpanhou espontaneamente a primeira banda.

" A esquadra teve debaixo de sua vista por
algumas horas hum espectaculo e.pantoso: repre-
sente-se 150 embarcações de guerra de todas as or-
deus, fazendo fogo em huina bacia apertada, era
tves linhas; • os incêndios e as explosões que terão
sido a conseqüência.

" Quando a primeira fragata, verga a verga
coro cs nosios navios, pegou fogo, e saltou, a Sy-

rene eslava lão perto A popa , que o m. str.
da mesma cahio ao cumprido sobre o. rn.it n()9
desta fragata , o que pouco depois foi seguido tia
queda tio ilia.liu grande.

( Müitilcur. )

Paris 11 de Novembro.

Estamos authori.ados a publicar o estado au.
thcnlico seguinte dus perdas que aolVreu a es.
quadro Francesa no combute dc Nhv» rino, com a
duplicada intenção de honrar os nume. dignos de
justas saudades , e prevenir o cuidado tias famílias
dos Officiaes que não são indicado*.

Mappa numérico da. perdas em mor! * e feri.
dos a bordo das embarcações de S. M. Chi., etn
Navarino, a £0 do Outubro de 181.7.

, Uliieiucs, 'A mortos, l ferido gravemente, 2
feridos, **tj_

A fragata \t Serene, 21 mortos , 26 feridos
gravemente, lü tendo..

t M. Fiourat, interprete do Almirante foi mor-
to, a._im como o Aspirante de primeira classe
Duseenié. )

A Náo Scipion , 2 mortos, 9 ferido, gravemen»
te, 11 levemente.

( O %•' Tenente TuliíFac foi ferido de huma
baila. )

A Náo Le Trident, i feridos gravemente,
5 feridos.

A Náo La Breslaw , 1 morto, 7 feridos gra-
veroente, 7 feridos.

( O Cap. La Brctonnieíe foi ferido )
A Fragata, Armiiíe, 14 mortos, J3 feridos

gravemente, 12 feridos.
O Brigue 1' Alcyone, 1 morto, 7 feridos gra«

vemente, 2 feridos.
( O 2." Tenente Duboursien teve a perna"ortada. ,
Â Escuna Ia Dapliné, 1 ."morto, 1 ferido gra-

vemente, 4 feridos.
( O 2." Tenente Simian foi morlo.)
Total 43 mortos, (jo fedidos gravemente, 59

feridos.
Feito a bordo da Syrena a 21 de Outubro

de 1827.
U Chefe da Esquadra Comandante. De Rigny.

( Monütur.)

NOTICIAS MARÍTIMAS.

ENTRADAS.

Dia S de Janeiro. — Nenhuma entrada.

S A II I D A S.

Dia 2 de Janeiro. — Hamburgo,- B. Homb.
Joliannes, M. J. P. Gaxo, equipagem 11 , carga

assucar, caffé , e couros: passageiros os Hambur-
guezes João Luiz Jabá , e Gustavo Kreep , com
Passaportes da Secretaria d'Estado dos Negocio*
Estrangeiros. — Guaratiba ; L. Senhora do Monser-
rale, M. Joaquim Pacheco Pereira, equipagem 4,
em lastro : passageiro Manoel José de Campos,
com Passaporte da Policia.

RIO __ JANEIRO »a IMPRENSA IMPERIAL s NACIONAL.
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Artigos be Ofíicío.

Repartição dos Neijocios da Fazenda,

Igucl Calmou «l«i Pin e Almeida , do Conselho
de 1S. M. 1.. Ministro e Secretario de Estudo dou Ne-
goi-los il» Fazenda , Presidente do Thesouro Nacional &r.
Faço saber á Junta du Fazenda da Província de Mi-
rins Girais • qtit S. M. n Imperador Ordena t|tie a mes-
tnu Junta com a possível brevidade , e com o zelo e
Jntelligcniia que delia t.fi| em , remetta ao Thesouro
Nacional o seguinte, I." Huma rt-liicãd circunstanciada
tlt- todos in tributos, v impostos ura existente» nessu
Província , decUltiiiíú» a respeito «le cada hum » sua
ileiiominacfio purtiiular , u Lei ou Urdem, que o estabe-
leceu , u época em que começou a ser cobrado , o su
producto illiqtrido , -instes últimos 3 urino», e o teu pru-
dueto liquido, e u despezu du sua arrecadação durão-
te 'o mesmo período;-2.® Outru relação da doipeza ge-
ral du Província dividida pelas classes Eoelesiaslua , Cl-
vil, Militar , e Naval; indicando ao mesmo tempo as
Leis, e Ordens., que tiverem uuthofisado ciiHí hum
artigo de despeza em cada huma dus classes 3.° Ou-
tra relação das dividas Activa, e Passiva da Província,
com particular menção da parte que se achar liquiüHíjíi ,
e da que o não estiver ainda , declarando mais pfív
que respeita á Activa, qual o Tributo ou Imposto doii...
de ella proveio, e qual o numero c os nomes * as , ns-
ses dos Devedores : e quanto á Passiva, qual u origem
OU proveniencia delia, e o tempo em que foi coutrahida,
e qual o numero k os iioiiitía doa Credores. 4.u Final"
meuie outra BelaçSo de iodos os Oilieiues de Fazenda,
assim effectivos corno apozmtados , pertencentes á Pro-
viueia ; mencionando exaçtamente a idade, os annos de
Serviço, e o Ordenado cu vencimentos de cada hum,
e a Repartição cm <jue serve ou servio como Emprega-
do de Fazenda. O que cumpra. José Nunes Ferreira , a
fez. Hio de Janeiro 17 de Dezembro de 1827. — ,ícão
José Rodrigues Vareiro a fez escrever. — Miguel Caimon
du Pm e Almeida.

Expedirão-se siuiilhantes paru toda» as Provincius do
Império.

—«t<4»->»—

Miguel Cnlrnon du Pin e Almeida, do Conselho de
Sns Majestade Imperial, Ministro e Secretario de Esta-
do dos Negócios da Fazenda, Presidente <iu Thesouro
Nacional ke. K:>ço .nüer 11 Junta da Faienda da Proyia-
eja de Minas Geraes: Que havendo-se-lhe deieraiiiüido
cm Hruvisüo de 10 de Gulubro desie anno o comprimen-
to do que se aciia reguludo 110 §. 3.* das lustrucções de
% de Março de 18-24, quanto ás ..jttduü de custo di.»
Membros <io Corpo (^^Blmivu : Houve Sua Magestade o'tmi^^iüHi-
Imperador por bem Manu.ir declarar á ditu Junta , que
íúes Ajudas de custo so devem ter lugar 00 principio e
lim íi..» Legislaturas , e nüo ('.aa Sessões annue.es. O que
se lhe participa pura sua inUüigencia e devida exeeu-
ção, Jnão José de Brito Gointj a fez. Rio .!? Janeiro
em li de Dezembro de 1327 Joüo José Rodrigues

Vareiro a fez escrever,—Miguel Caimon dn Pin e AI-
moida.

Expedirão-se similhante* para todas tis Províncias d<>
Império.

—«¦<•»*—-

Miguel Caimon du Pm e Almeida, (In Conselho de
Sua Miigestadc Imperial , Ministro e iSeoreturio de Fst^-
do dos Negócios du Fazenda, Presidente do Tliesouvo
Nacional &c. Fuço saber á Junta cia Fazenda da l;rovin-
cia de Mietis Geraes: Qne sendo -urgente 

pm"eu im™.
çü8 o Ar!. 2.° da Curta de Lei lie 1..! i!r Noveinh.o
deste anno, que manda reduzir a Letras k Divida do fcs-
lado; e cumprindo que se liquide irnmediülnmente a re«
ferida Divida , que estiver ainda por ijquidar nessa Pro-
viiicki, para qne se verilique a snudiivc-ToTIpÕsKão da pre-
citada Lei: Ordena Sua àlagest.de o Imperador, que a
mesma Junta j.-asse logo a nomeai- de entre cs stos Oífi«
citirâ í:uin dos mais IiuÍkÍs, c activos, paru que, auxiiic-
do pelos Cnílaboradoies que forem precisos, trabalhe incea-
suniemeiite na liquidação da mencionada Divida até a
fim do próximo passado anno ce 1820; eonforniniido-se
110 desempenho dessa tnréla com as disposições das Leia
existentes. O que cumpra. Luiz de Almeida Cunha «
fez. Km de Janeiro 19 de Dezembro de !ü?7. — Jeito
José Rodrigues Vareiro a fez escrever. — Miguel Calmou
du Pin e Almeida. — Numero setenta e sue.

Expeduao.se similhitntes para todaa a3 Províncias da
Império.

—€<&>*—

Miguel Caimon du Pin e Almeida, rio Conselho d*
Sua Magfstade Imperial, Ministro e Secretario de Es-
tado dos Negócios da Fazenda , Presidente do Thtscur»
Nacional &e. Faço í-aber á Junta du Fazenda da Pio-
viueia de Minas Geraes .- Que Sua Mageslade o Impe»
rador Ha por bem Ordenar que a mesma Junta em
observância do Art. :J.° Capitulo [Jniio, Titulo ].° da
Carta de Lei de 15 de Nuveml ro deste anno, e além.
do que se Ilie determinou em Provisão dc 15 do cojrreute
mez, remetia com 11 muiur brevidade ao Thesouro Nacio-
nal, para ser presente á Assem bica Geral Legislativa na
Sessão proxim.a 

"futura 
, se possível 

'for., 11 ( onta da Di-
vida Passivu da Provincia, que se achar d. tidiiroente li-
quidadd : b oiitro snn i|u« a referida Junta passe irnme-
chatamente u nomear, de entre os teos (Jfiioiues, huint
dos mais babeis e activos (ara i|iie auxiliado pelos Colla-
boiariores , i|ue finem neiessarins, trabalhe exclusiva e
incessanlen enle na liquidaiãu daquella parle lia inciieio-
11 íi d u dividi., que *e achar ainda por liquidar; ciiigindo-
se, no que tocar ai .processo du liquidarão, e expedirão
dos Titules nos Credores Publicos", ás disposições, das
Leis de Fazenda uitualn ente em vigor; e enviando ao
Thesouro á medula i|iie for progredindo nesse iinportan-
te trabalhe a rintii do que aisim for liquidando. O une
cumpra. José Nunes Ferreira a fez. Rio ,|e Juniiio \g
tíe Üeíeiubro de 1827. — João J.sé Rodrigues Vareiro
» fez escrever.— Miguel Caimon du Pin e Almeida.
Numero setenta e «eis.

•Expediiío.se similhnntes para todas as Províncias dó
Itnperiu.
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Tllustrissim o e Excellentissimo Senhor. — S. M, o

Imperador Ordena, que V. Kx. ouvindo imtn ediatamen-
te o Conselho do Governo, t. consultando as pessoas,
qne julgar mais entendidas, e zelosas, remetta ao The-
«ouro Nacional com a possível brevidade lunna informa-
çâo circunstanciada «obre os quesitos seguintes: primeiro
quaes eejã . de todos os tributos , e impostos existente»
nessa Província, os mais gràvosos aos contribuintes, e
por iss." mui» nocivos ao desenvolvimento da riqueza pu-
blica: segundo qual o meio mais suave, e mais eco-
noiuico de fazer arrecadar cada hum dos referidos tri-
but is e impostos , designando quaes poderão ser útil-
mente administrados |>or conta da Fazenda|, e quaes
arrematados por contracto : terceiro finalmente quaes os
abusos introduzidos na administração , arrecadação , fis-
calisação, e applicação d_» renda» da Província , indi-
cando os meios de corrigi-lus ; e lembrando quaesquer
arbítrios, que, no seu entender, pu.são produzir augmen-
to de receita, e diminuição de despeza na mesma Pro-
vincia. O qne V. Ex. cumprirá.

Deos Guarde a V. Ex. Paço em 19 de Dezembro
de 18-27.—Miguel Calmon du Pin e Almeida.—Sr. João
José Lopes Mendes Ribeiro.

Expedirão-se si mil li antes para todas as Proviucias do
Império.

../ Repartição dos Negócios da Marinha.

I

(.,, Pela Secretaria d'Eitado dos Negócios da Ma-
tinha se faz publico para conhecimento dos inte-
r es. a dos no Berganiim Nacional — Sociedade Fe-
liz — que este Bergantim foi aprisionado pelo Cor-

\|^ario da Republica de Buenos Ayres , denominado
/—Constante — : porém que o Capitão de preza di-

vorciado com a má paga dos armadores , e mesmo
do Governo daquella Republica, foi entregar-se no
dia 1G de Dezembro ao porto de Santa Catharina,

-—-«onde actualmente se acha o dito Bergantim com Ja
-respectiva carga de chaique , sebo , e couros «ia-
«da intacta.

—a»»l«|»l#|«ê^1»W»l««—-

Artigos ham Officia.es.

NOTICIAS ESTRANGEIRAS.

Do Consiilulionel de 10 de Novembro.

A Gazeta de Augsburgo di nestes termos a
carta dirigida a Ibrahim : (*)

Bahia de Navarino 22 de Setembro de 1827.

" Como V. A, parece ter alguma duvida sobre
a boa intelligencia que existe entre as tres poten-
cias aluadas , devo declarar-lhe que o Almirante
Codrington, hnvendo-me cominunicado a carta , que
tivera a honra de dirigir a V. A. emquanto eu
estava demorado a algumas milhas daqui por huma
calmaria podre , julgámos útil enviar-lhe segunda
copia em Francez , assignada por nós ambos. Te-
mos a honra de annunciar a V. A. que , em con-
seqüência de hum tr.lado concluído em Londres
entre a Inglaterra, a França, e a Rússia, as po-
tencia. aluadas tem assentado reunirem suas forças,
com o projecto de impedir todo o transporte de
«tropas, de armas e de munições de guerra, em
qualquer ponto do continente Grego, ou das Ilhas.

Esta modida foi tomada tanto no interesse ge-
ral do Grão Senhor como no de todas as nações,
que eoinmercião no Archipelago, e as potências
aluadas tem tido, por humanidade, a prudência

(•') Citada no N.° precedente.

de enfiar huma força respeitável, a fim de pre.
venir toda a oppnsição possível da parte dos coto»
mandantes Turcos, cuja resistência não só atira-
Jiiria a sua própria destruição, mas até setia mui-
to nociva aos interesses do (irão Senhor. Seria tão
-doloroso para nós como para os nossos Soberanos
respectivos, que tem por fim embaraçar a eHusão
-de sangue, que fossemos forçados nesta circunstan-
cia a empregar a força. Nós supplicavamns portan-
to a V. A. com a maior instância que não se op.
po. esse a huma resolução , da qual lhe seria im.
pojsivel impedir a execução , porque he do nosso
dever não permittir que possa duvidar que, ape-
«ar de dezejirmos sinceramente pôr (im a esta guer-
ra ciuel com huma convenção, temos entretanto
a ordem formal de levar as cousas á ultima extre-
midade antes que abandonarmos o fito , para que
se reunirão os nossos Sobeianos. Em conseqüência
hum só tiro de peça desparado contra nossas bati-
deiras, nesta circunstancia, arrastaria a ruina da
esquadra Ottomairo.

Os abaixo assigftados tem a honra de dar a
V. A. a segurança de sua alta consideração.

E. Codrington, Vice-Almirante, commandante
*m Chefe das forças navaes da Grã Bretanha no
Mediterrâneo.

M. de Rigny, Chefe da Esquadra de S. M.
Chriitianissiuia.

Continuação dos Documento* c/tie accompnnhavãa o
Officio do Almirante Codrington transcrito no N.' 2.

JV.Q i—(Traducção.)

Como as esquadras das Pf.tet.cias Aluadas jlão
entrarão em Navarino com intenção hostil, mas
somente para renovarem aos Commandantes da es-
quadra Turca proposições, que erão vantajosas ao
mesmo Grão Senhor, não he nosso desígnio des-
truir os navios da esquadra Oltomana, que ainda
re.(em, agora aue se tem tomada tão assignalada

1 .ngança do primeiro tiro de peça , que ousarão
atirar ás bandeiras aluadas.

Portanto mandamos hum dos Capitães Turcos,
<]Ue cahirão em nossas mãos como prisio , .
para fazer saber a Ibrahim Pacha , Moubarem í.ii-y,
Tahir Pacha, e Capit_.ua B y , assim como a 1
dos os outros Chefe» Turcos, que se outra vez
se disparar huma só espiona ida ou peça sobie hum
navio ou escsler dus Potências Adiadas, destrui-
reinos immediatamente todas as embarcações restan-
tes, e igualmente os fortes de Navarino , e con-
sideraremos o dito novo acto de hostilidades co-
nio huma declaração formal da Porta contra as trtt
Potências Atiladas, e da qual o Grão Senhor e seus
Fachas hão de soffrer as terríveis conseqüências.

Mas se os Chefes Turcos, reconhecendo a ag-
gressão que conimetterão começando o fogo, sa
abstiverem de qualquer acto de hostilidade, reas-
sumiremos os termos de boa intelligencia, que ei-
les mesmos tem interrompido. Neste caso, içarão
bandeira branca em todos os fortes antes do fim
-deste dia. Exigimos resposta cathegoiica, sem eva-
soes, antes do sol posto.

Assignado pelos Almirantes Inglez, Francez,'
e Russo.

N.9 5.

Bordo da Náo de S. M., Ásia, em Navarino, 23
de Outubro.

Senhor Almirante — Quando V. Ex. me kt a
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foonra de volunta.iamente pôr debaixo do meu com.

mando a si e a esquadra Russa, me deu hum di-

,-eito a julgar du comportamento de V. Ex. naquel-
• d situação, fuz-iido.me em grande parte respon*
.ave! po, ¦-«••• Portanto aproveito aquelle direito

para dizer, que eu contemplei com o maior pra-
âer a maneira com qne V. Ex. uielteu a_uaesc_.ua-
dru em batalha a 20, que nada pôde exceder as boas

manobras «los navios da su_ particular di iecção ,
«, qne o haver eu tido a V. Ex. debaixo da» mi-
iirlias ordens naquelle combate sanguinolento e des-

truidór srrá hum dos mais ufano» ac-ontecituen-
lus de 

'toda 
a minha vida militar.

Tenho a honra de ser , con, a maior estima ,
d. V. Ex. amigo o criado --._¦¦

(Assinado) Edward Codnngton, Vice-Almi-

Ã S. Ex. o Chefe de Esquadra Conde Hey-

den &c. , .
iV. li. Não consta hnver-se ainda recebido a

resposta üo Cnef- de Esquadra- Conde Heyden.

¥.* 6.
Bordo da Náo de S. M. Britanniea, Ásia, Navart*

tio 23 de Outubro.

Senhor Almirante - Quando V. Ex. me fez a

honra de pôr debaixo do meu commando »*¦••->

a esquadra Franceza , Vossa Excellencia me deu d,-

reito a lulf-ar do comportamento de Vossa Excel-

I.neia naquella situação fazendo-me em grande par.
te repousavel por isto. Aproveito pois aquelle d.-

reito Dar- dizer que eu contemplei con, o maior

Prazer a maneira, .com que V. Ex. metteu em ba-

talha a sua esquadra a 20, que nada pode ex-

ce ler as boa* manobras dos navios debaixo da «ua

particular direcçâo , e que o haver lido a Vossa

excellencia debaixo d.s minhas ordens naquel-

le combate sanguinolento e destrucl.vo, se.a hum

dos mai* soberbos nccoiitecimentos de toda a minha

vida militar. .Ainda qae era meu desejo evito

entrar em algum detalhe particular, a geral ex-

üle__ão dos Capitães dos brigues Inglezes, que es-

t.vão junto da Armide, me convida a dizer qu.
o compo, lamento do Capitão Hugoii lhe da jus a

distinta consideração de V. Ex.
Tenho a honra de ser &c.

(Assignado) Eduavdo Codnngton, Vice-Almi.

""'A 
S. Ex. o Snr. Chefe de Esquadra,

Cavalleiro de Rigny.

_V. 7 (Traducção.)

>i/rene, em Ntccarino, 23 de Outubro.
Êérdior. — Eu considero a approvação , e a

earta que V. Ex. me tem dirigido como o teste-

munho mais honroso para mim e para os oitos

«ob as minha» ordens; e eu conservarei a carta co-

mo hum precioso monumento da vossa estima, e

esoero que da vossa amizade.
Na «crio de 20 V. Ex. nos deu o exemplo,

nada melhor tinhamus a lazer do que segui-lo.
Tenho a honra de ser, com a mais alta con-

..rior .ri.,) de V. Ex. o hihís liei criado."d 
Xignado) II. de Rigny, Chefe de Esquadra.
A S/Ex. o Vice-Almirante Codnngton.

Ar. 8. (Trnducqiio.)

Syrene, em Navarino, 23 de Outubro.

Senhor. — Apresso-iue a fa?er-Hie a lioma de in*

formar a V. Ex., segundo hum .elatorio circuns-
tancindo feito pelo Cap. Hugon , da Armide, que
a excellente manobra d. Cap. I3avirs, quando a
Rose veio resolutamente dar fundo a tiro de pis.
tolU das duas Corvetas Turcas, alliviaão a Ar.
onde em poucos minutos de sua posição desfavorável;
e he minha obriaação, ao mesmo t*nipo que me
cau-a o muiur prazer , asiegmar a Vr. Ex. que ne_-
tu oceasiao , o Cap. D.ivie. fez tudo (|ue *e podia
esperar de hum olticinl bravo e experimentai.»-

Per.»itU-r„e Vr, Ex. laiwbein que aproveite e.t.i
oceasiao de dar os meus agradecimentos ao Cap. Fe!»
lowes, pelo soecorro que a Sijrene recebeu des 'RckI"-
res da Dartinotith, quando com uni,ia destreza e
bravura attacario , e desviarão oa brulotes prontos
a cahirem sobre nós.

Sou com a mais alta consideração de V. Ex.,
muito liei criado.

(Assignado) H. de Rigny, Chefe de Esquadra.
A S. Ex. o Vice Almirante Sir Edward Co-

dringion , Comniandante da Esquadra do S. M. Bri-
lúdica.

ALLE M A N H A.

Francfort 29 de Novembro.

(Correspondência partitular.)

Recebemos as noticias seguintes das fronteira*
da Turquia:

" Compras consideráveis dè armas de fogo se'
tem feite em Sen.endia (Servia) por conta da Porta.

" Os Turcos empregão muita actividade era
completar o armamento de suas praças furtes si-
tuadas no mar Negro, e sobre a margem direita
do Danúbio. Entre as fortalezas de que se hão de
augmentar as guarnições, cita se Messembria no
pnclialado de Silishia; llas.ova e Hirsoa sobr?» o
D.nubio; Matchine, fortaleza da primeira ordem,
e Kara-Kerman sobre o in».r Negro. Esta ultima
praça, que tem huma numerosa artilheria, poz se
em estado de resistir a qualquer attaqtie , que
possa tentar a esquadra Russa no mar Nt ro.

" Nota-se que os Turcos alé aqui no íem
feito disposição alguma para abastecer as .tale-
zas , que tocão as raias do Império Austríaco Tem
praças importantes na parte da Croácia , qu? lhes
pertence, as quaes não tem mais que fracas sjuar.
nições. Daqui se coaclue que a Porta está pet-ua*
dida que, quaesquer que sejão os accontecime_,tos ,
a Áustria se limitará ao papel de espectadora , e
em conseqüência ella nada tem que temer por es»
ta parte dos Estados do Império Ottamano.

Francfort 10 de Outubro.

O Commercio recebeu cartas de Tiílis de 29
de Agosto passado, que contém detalhes circuns.
tancisdos sobre a sanguinoienta acção que teve lu-
gai nos arredores de Ascliterak e de Outa.ene , a
23 do mesmo mez, entre huma forte parte do exercito
Persa e a divisão do Tenente General Krossovsky.
Os Russos, que querião a todo o custo estorvar
que spiir inimigos fizessem o sitio do mosteiro de
Étchir.iadzine, succun.birã-o ás forças triplas das suas,
e solfrerão huma perda, que relações particulares
levão de U a 12:000 entre mortos e f, ridos. Sua
artilheria de battei que atravessou os desfiladeiros
de Bezodbet, também soffreu muito, vista a difli-
culdade de caminhos estreitos e tortuosos. Os Per-
sas da sua parte deixarão per.» de 2:500 homens

__



( 10}

de agora nirmobrar isoladamente. Tbmliim B0 rrl*Ctpio queria e,it:.,1(ler.S9 rrln Redsehid.Pacha n_»* opeiaçdes militares, ma, nm, cirri,nS|aHC|a7* *
.«¦¦€• nao se cjut-r reunir . ,lk>. Ainda q„e n5'ae possuo prever os accon.ecinii.nto», não se rôdetodavia considerar a guer,a contra Ò, Gre*o/Co!mo «rn.ii.ad. , o,, quasi , epezar «Io» grande p£parat.vo» que se fazem neste momento para a cm,!quisla de Hydra , emquan.o o. fí.^J (," p0™e d.spoi* a at.acurScio; „,., 0* dous punido, e8!tao paralisados. Ibrahim , q„e não tem mais mren sombra do hum exercito , pereceria se „«0 ftj.í« ««quadra do Egypto ; Reschid Pacha u.ío he „"!nada depois da (ornada de Athenaa, e ,,, Ore,„ealanao perdidos .eu. recuso, «o não iüeB_,n .oc!corridos pelos estrangeirou.

E G V J> T O.

Alexandria 8 de. Outubro.
A expedição "fthida 

d**ste porto , 0 cheirada a

tt» tampo dn batalha. O General (frosscvMiv , fe*.rido, dobrou «obre o corpo do Ajudante de Cam*
ço 

General Paskew.t.. Este Commandante en, Che-Je, que recebeu cs reforços, quo lhe forão envia*«Ioh «Jo exercito do Sul , tomava disposições paraavançar novamente. Dizia-se em Tiílis, que a Br.Ulneria Persa fora dirigida por OíBciae» Europeos,e particularmente luglezes , que segundo dizemestuo ha muilo tempo ao sei viço do Schah.

ITÁLIA.

Trieste 1 de Outubro.

, A cheirada da esquadra de Alexandria a Nava*nne tem feito a maior sensação entre os Grego»,
porque, pensovão que as esquadras das potências»i 11aisas u embargai ião.

Annuneia.se cie Modon que Ibrahim Pacha man-dou lazer a coHvila na Mwiéa coi,, - maior ..cii-Vidade. Entretanto hum cale, de sr.fibcar e a nu.srncia üos meios ,!-- transpnites tem otcasionadodei.M.ras, e futo perder imiila gente. O» armazém,«Je Inpoliaa e ile P.tras ,-siâ,. ciu-u.s. ,|e pasjl.)Hde Lorinllio; „,»„ os ou,,.os ,„Bnlim,.|1()„ s|í|) (ll.'os, peque a JVJ ré« , ainda qne „.j„ fert.l , .,',
ho cultuada em tempo de pau ..,„„ fou^er ásnecessidades absolutamente imii.peiisa - de seu»liabiti ntes, o linda produz, th pois -,'..: „eira I',,,-tonto Ibrahim Pacha esperava -.-,. ,(Unclit „chegada iU enquadra , que devi.. th, cei-lhe ii*¦vojv*. e irupas, du que tinha ab-.aiuia „,., -esr-ida-ie

I nao somente para mio ser .-brigado a Mi-„-i„u-rluas ope.açcjes militares, mas ia.,.í>. n. pma náo es'.tar aniicado na Gr.«cio. A H dc- H,i,.,„bro eslavaem Modon, on.le iuiu-.im.d,, pela uotic.a .1,, „-mh.do de Londres, havia i. mado o partido dc hir«ncontrar a esquadra de s, n t».i ; ,um> „ão »|f„,do achado, voltou muito agasia.lo , e cevou suaraiva sobre alguns r. negado!
O ísí, do mesmo him se annunciava ermo de.tendo ser para elle hu ia do festa; ao meio Vit.na.hiv 7 

"7 "" "H"»««» «o. eonnado ao ca-dia (ez .igual de .).,.,. brigues, e dous tran«.nórrl« I*" j* '. ,U a 
V.'* reü,mTo com Unhim Pacha.

armados. Ibrahim foi-lhe ao encontro porém ,' 
" 

O m* ri™ ^ ,dM, ^ de terr« • *tou a «arde menos Mtisft.te, e se annunciou que co , a bo 1 L2l 
" 

í" 
Infa",aria ' 1«o embar-

a esquadra, ao principio demorada p„r ventos con! nu .A a a 
esquadra, compõe-se rie 3700 ho.

Uarios, havia LcouLêo » esquadras á^das", ZZr^T^t,^ 
A*™* B^' »«- -ais cem

(.mi
Pr
L?rv
Primeira uivisSo, s,.[> o commando do Canf.

,; ¦ , ".'"- "no- ^ '»'¦¦¦ de 84 peça,, e 5
«"Ml.. Dey , trez f.^iiu., ,. |lU(D blj d T
c. ...,;,.,ta d.- embarcações Egypc.as , organi.ada., no

,!; i 
", • 

7,b 
° Cfl"l,lli"ldo deMnuharem Bey.S^eimidor de Alexandria, quatro fragatas de 64

;.'¦**• 
c,.,vetHs,quf,,ro brigues, sei. escuna,, sei,*t.,ul..te>, e,,,.,ros navios; ao todo trinta e hun.a .-m-bc.rc.cnc-. |>ii-,«o de tranaporte. , de* bri»nea B«.p<«..s armados, servindo ao n„smoft-mpo de trans»pone e de escolta, hum sehackhut Egipeio arma-

jo 
inle cinco transportes Turco, ordinários , cin-

^.embarcações 
Europeaa : ao todo quarenta e huir.^..rTij.r.r. • "fe^- -»— *•

O Commando da esquadra foi eonfiado ao ca-

que lhe fizeiuo tomar outra direcção. As embarca,
çoes que se tinhão v.sto, escapadas (como se diz)a viu.lai.cia dos aluados , ou que havião passadopor protecção, tinhão abordo gnarniçoes comman-dadns p,„- ürhc.aas Europeo. ; bum delles, portadorde huma carta de Mel.emed-Ali , foi recebido po_lDraliini Pacha com a maior distineção • fel-o mo-rar ,,o seu quarto, c ,i0 outlo dia 0 envÍ0(Jmissão a Milo. Parece que as (ropus Egypcias bão

homens de cavallaria. Os vivere. e as munições«ho en, quantidade sufficiente, e ao mesmo teSe embarcou hum milhão de pezos fortes. aIbarcaçoes. Algennas ficarão em Alexandria, e Taeompiinhao de huma fragata de 64 , e „utra de 44.Leíelher o oito Officiaes Franceze, e.tão abor-do Ia expedição: trez mil Árabes servem de mari-™;,|! embarcações Egípcia.; todos os hò.mens, qtm (fazem parte desta expedição, tinhão re.cebido soldo até 18 de Agosto.

-« ív T /_ ^ JJ A 8.

Dia 5 át! Janeiro. — Por/o,- 49 dias ; B. PariVencedor, M Fclippc José dos Santos, ;,,,,,pi,.ernco, ça,™ sal, vinho, e fazendas, a Domingo, dèAraújo Roto . passageiros o Tenente de Cavallariaadd.do ao Betado Maior do Exercito Domino», Vel-iW da Sil» o Capitão I,a|iano p;„s e
r//arnCer-*"rD,t0' S7 dÍaS; ti- di'"' ^""««. M-J.0S6 Larios Ferreiro, equipagem SI, car tra vinho

presuntos e fazendas , a kdrigo de SoL • pas!«Seira D. Mana Lencadia Ferreira S-area. - RioZaire; 2b dias; E. ftliz União, M. Joio Fr««ew*

n"/c^« marítimas.
co do Mendonça, equipagem 92 , carga 351 escravo.
JÍVf 

* 0/»,,a . Silva.iBalliZlTwd.»., B. 
^r. Monletuma, M. Georg- C. Baker,eqn.pagrm I?, cntgl furinha ? „„, 

"e 
8zejt 

*
W.:^passageiro, o Americano Geln.a Wyco , com-Officio, para n Governo, , para o Ministro Ame-ncano, e ma,<1 Americano. - Jmey . 41 dias jw. _-»§¦. co.,/,, j\j. /-„,T/„. 7jfí Heaume, equipagen»12, carga batatas, vinho, e massaine , ao M.

SABIDA S.

Dia 3 de Janeiro. — Nenhuma sabida.

"í
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Vol. lí

Ahtioos de Offkjio.

Repartição dos Negócios da Fazenda.

O AdnainistraalQt. das. Diversas Ua;ndas fique na intel-
ligenciãT^tè <|üe S. ÍYL o Imperador Tem Determina-
«i<> , ((iie d'hoje em diante se desconte na mesma He-

t«.rtiç5o aos Agentes e Guardas «Io Consulado aa parte
«;us seus vencimentos correspondente aos dias era que
Ifaaltarein , do mesmo modo que se pratica com os Oífi-
cia» ale Fazenda: outra sim Manda o Mesmo Augusto
Senhor, «|ue o referido Administrador repreheuda se-
veramente a aquelles dos seus Offieiaes^ «subalternos,

que não comparecerem na Administra,ao ás horas de-
terminada» -nas lnstrucções, que a rcgulão , a íim de
se evitar o escandaloso incomuiodo , ajue por vezes se
tem dado ás partes ; suspendendo ianmcdíatamente aos

que reincidirem , e forem contumazes , e dando depois

conta ao Governo para qne sejao exemplarmente puni-
<los. Rio de Janeiro 33 de Dezembro do 18*7- — Calinon.

Miguel -Cuianon du Pio e Almeida , do Conselho
de Sua Magestade Imperial, Ministro e Secretario d'Es-
tado dos Nrgoeies da Fazenda, Piesidente do Thesouro
Nacional &c. Faço saber á Ju.ntji..da fazenda da Frovin-
cia de,gu Paulo: que constando ao dito Thesouro ha-
iverem-se tomado na mesma Junta algumas deliberações
'abusivas, e contrarias á boa administração , da Fazenda
Nacional; e Querendo S. M. o imperador ter plen» co-
nhecimeuto de similhantes deliberações para remedia-las
como tonarem: Ma por bem'Determinar, a;ue 'a dila Jun-
ta informe circunstanciadamente , e com documentos au.
thçnticos sobre os seguintes artigos: Primeiro, por que or-
dem , e desde quando se uchío vencendo o Contador da
sua Contadoria o ordenado de hum conto e duzer.tais mil
réis; bem como o primeiro Escripturario o ais seisfentos mil
réis , slem de btima gratificação equivalente a esta quan-
tia , com o que vem a perfazer igual so.rama de hum
conto e duzentos mil réis por iimio , vencendo de nanis a
niiais oailro ordenado comi) recebedor do Imposto pura o
Banco, f. o das lojas, e vendas: Segundo, qual o mo.
tivo da; se haver adiantado duzentos mil réis ao Capitão
Francisco Rodrigues Minlesto, para lhe serem desconta-
dos oelia quinta paite tia- sa?«.is boldos: deaílarando tam-
hem se taes adii.utamentos r-a tem íeito a outras pessoas,
<|u«tes sejão , e o quanto a cada huma : Terceiro a andem
<|aie hiHine paru se proceder i compra de oito negros da
Costa para o serviço da obra «Io Jardim Botânico, e se
pagou a quantia de iiotis conter, quatro centos e oitenta
mil réis ala» seu valor, havendo jornaleiros «té cento e ses-
«eiita réis diários, que se poderiío oceopar sem es«e di»-
pendio , e risca) a que se expõe a Fasenda Nacional , IÕ-
ra da crescida despeza dn curativo , sustento , e vestiu-
tio dos mesnjajs escravos : Quarto e finalmente, por que ti-
tulo se deferio o pagamento de cincoentp mil réis men-
sass aos Coronéis cios Btitalhãus de segunda Linha nume-
>os trinta e dous, trinta e quatre, • trinta e nove, na

conformidade do Decreto e Tabeliã de vinte «ito Je Mar-
ço de mil oito centos e vinte cinco, semlo d** mais feita
a conta n cada hum desde assa data ; quando n d.:o í:e-
creto »ó trata da primeira Linha do Exercito , e stm.
ullerior dechiii».,ão expressa da Repartição <:iimpetente se
nio podiu entender compreliendida a segunda Linha nos
referidos vencimentos, O que tudo ai subreditt Junta
cumprirá se.u «ieuioru alguma. João José de Brito Go-
ines , a fez. Hio de Janeiro 24 de Dezembro de mil oi-
toa-entos e vinte sete. João José Rodrigues Vareiro a fsz
escrever. — Miguel Calmon du Pin e Almeida.

Participo a V. S. qne até q"in/e do corrente dev«
reniener aau Thesouro Nacional o Balana;o geral da re-
ceitu e de*peza do Co.miiiisataiisd.9 do Exercito com a»
relações de sua divida activa , e passiva até o íim do
«uno próximo passado; motivando e legalisundo os ar-
tigos do dito Balanço por tal forma , que seja facik
rsao só fiscalisar os ditos artigos convenientemente, ma*
também contemplar esta* coutei na geral do Kstado d»
Fazenda , que devo appresentar a S. M. o Imperador
na conformidade do artigo terceiio do titulo quinto da
Lei fundamental do Thesouro Nacional. O que V. S.
terá entendido , e cumprirá.

, Deos Guarde a V. S. Paço 3 de Janeiro de 1838.
— Miguel Calmon du Pin e Almeida.—Sr. Albino Go»
roes Guerra de Aguiar,

Manda $. M. o Imperada*, pela 
¦Secretaria de Es«>

tado dos Negócios du Fazenda , que a Junta, dp. Arse-
nal.do.(i^ejeito remetia até quinze do corrente «o The»
«ouro Nacional o Baluoço de scia receita e despeza cora.
as relações de sua «iivida activa e passiva até o rim (ít>
anno próximo passado , tudo como foi determinado era.
Portaria de v.inte hum de Março do dito anno , pelo»
motivos indicados na dita Portaria. Paço 8 de Janeira
de 1838, —Miguel Calmou du Pin e Almeida.

lllnstrissirno e Excellentissimo Sr.—Tenho de ro-
gar a V. Ex., que haja de expedir as ordens uecéssa-
rias à Contadoriu_ dji JMariliha paraa que até quinze d»
corrente sé nie remetta o Balanço da receita e «les-
peza dessa Repartição , com as relações de sua divida,
acliva e passiva até o tini do anno próximo passado ;
Hxitivando-se, e legalisando-se tudo. em termais tnes , c]ne
não eiobaracem , antes facilitrm a hreae orgonisação da.
conta geral do Estado dia Fazenda , crue devo appre-
sentar a S. M. o Imperador na conformidade da Lei
fundamental do Thgeoairo Naacionnl.

Deos Guarde a V. Ex. Paço J de Janeiro de 1828.'
¦w Miguel Calmon du Pin e Almeida. — Sr. José Maria
de Almeida.

^liguei Calmon du Pin e Almeida , do Conselho de
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¦_«ia \_igesta_e Imperial, Ministro e Secretario de Esta-
¦do dos V-gocios dn fazenda , Presidente do Thesouro
Nui-inti-l &c. Paço aaber á Junta da Fazenda da Pri.-
v. ici.i «U Bahia: que S. M. o Imperador por QekM»
d_ |i,«tr_ du presente, que se lhe remette por <• »»-_«
na-,, .m-hs pelo Contador Gemi respectivo, Houve p-,r
l» ii N«nnear ns pesso.s ii,*iicioiih,I;i. nelle , aura n_
qualidade de Coinmissirios imin. liatos do Governo , ex-
e • i i em com acerto, f brevidade, o Imperial Deere-
to de rime e sele de Novembro antecedente, que au-
tliorisa o troco , 01a resgate da inaeil.i «ie cobre , que
actual Mente circula ne7saPr»ivliicia eui grivi-.síiiio dam-
n- di, ll uiiaaert-io, e |,ail»lico interesse; e ordena outro
si 11 se participe ia Junta, que hiráõ posteriores -ordens
d • ;. ThrSDiiro na primeira oceasião relativas ae paga-
nunte tio juro, e amortisação do empréstimo authorma-
do a» Governo pelo dilo Decreto, cujo pagamento tica
a cargo ,l.i mesma Junta , eraqaaanto não for creada a
Caita filial da amortisação da divida publica nessa Pro-
vincia. O que assim lieltnente cumprirá. Albino Nunes
aí. Aguiir a fez uo Rio de Janeiro em & de Dezem-
bra de 18-27. — Marcelino Antônio de Souza a fez es-
crever. — Miguel Calmou du Pia e Almeida. ,

Miguel Calmou du Piu e Almeida , do Conselho
de S, M. I-, Ministro e. Secretario de Estado dus.Ne-
g« ei,19 da Fazenda , Presidente do Thesouro Nacional &c.
Faço saber á Junta da Fazenda dia Província do (tm
Grande do Norte: que S. M. o Imperador Ordena á
tnestna Junta , que durante o anuo proxi;n»> «le 1H.,_ ,
fia«;_ cortar, e reanetler para Pernambuco, ou havendo
opnortutiidsde directamente para a Europa , aos Agentes
do Banco do Biasil , avi*»ndo ao mesmo tempo 1,0-Eu-

¦viadi» Exlr»ord,»tarao e Ministro Plenipotenciaro de S.
M. !. na Curte «ie Londres, n-, conformidade das or-
deus anteriores, 8:0Q9_jqjii_ita.es xis p.o Jiraiil de supe-
nor .11 >1 '_de: podendo (quando lhe faltem os supri-
rhentos já estabelecidos) sacar «obre a Junta de Per.

'ii-ii» »u«-o pelas somma» , que lhe forem precisas para
-e.ei_»isr , infalli.elmente, o dito corte v remessa , e
d >,a li» nie;i'i! .tente eontii a este Thesouro do numero
de .pinta'. que assim for apromptundo , e remettendq
par-, o • ito do Recife, ou directamente para a Eu-
To;;,-. q,i_ outro sim S. M, I. .uthoriaa a mesma Junta
p^r. aii,ment«T, até ..#.00 réis, o preço do corte de
<• .¦•..-. ! um qiaini.il de pá-. Brasil, que lhe for appresen-
ti» ¦',;> pelo* cortadores, a Rui de |>oale lo haver de supe-
ri-:, quiili Inde, e tal que possa sustentar o seu valor nos
mercados «Ia Europa: tomando ao mesmo tempo as ne-
i.essiriiis medidas para que não seja illudida a boa fé ,
que «iitnpre haver em taes contractos. O qne a refe-
tida Junta cumprirá sem duvida , nem embaraço ai-
gn 11 , debaixo d» mais stricta responsabilidade; ua cer-
t. 7.» de que 8. M. I. não Resolverá por mais tempo a
f.iii dn cumprimento das Ordens a este respeito expedi-
«Iu» Pedro José da Câmara a fez no Rio de Janeiro
eiaa ii de Dcz-nbro de 18-27.— Marcelino Antônio de
boiizd a IV'z escrever.—Miguel Cal mon du Pin e Almeida,

Miguel Calmori du Pm e Almeida , do Conselho de
S. M. I., Ministro e Secretario de Estado dos Negócios
da . a. ,1 U , Paesidente do Thezouro Nacional &c. Fa-
ço saber a Junta da Fazenda da Provincia da Bahia.:
Que nesta oceasião pela Fragata Thetis , de que he Com-
ma > l.uite Mutlieus Welch, se lhe remette a quantia de
r'-<ir-en^a_jronJ&- de rei» etn moeda de cobre, e em ce-
<_ fíãs a d„ .e«s'jiittj^»iit.os , para serem aplicados ao res-
t_»'e, e tr o na moeiia de cobre, de que forão encarre-
jf 1 I ¦_ os < ommissanos Immeiliatos do Governo , uomea-
dos 1 Decreto de quatro d«, corrente, communicado
a p- .-, .1 tanta em Provisão de dez do corrente mez, fican-
ri nesrni Junta na inteligência de que pela Fragata
l-,il-1 , que em poucos dias partirá, ae lhe remetteráõ
ma . cem contos em cobre que já se achão promptos, e

duzentos conto.i em cédulas. Nesta inteligência deverá
d"it»JluiiU entregai logo aos ditos Commisaurio» aqnella,
,,,'iaaiaa,»!. , üléin das indicadas no artigo sétimo das los-
trucçoe» que acompanharão o citado Decreto du quatro<_•» corrente, para que etlectivamente se opere o referido
troco no termo «pie indicado for em virtude das sobre,
ditas lustro»çõe». E pnrqne as Rendas da extineta Mes»
da luspec«;a-^d__sa Província pussão a ser administradas
e arrecadadas por essa Junta em conseqüência da nova
carta de Lei de 5 de Novembro passado , o se destine,-
por agora cora particularidade ao pagamento do jur.», eta nortisai.ão do empréstimo, authorizado por Derrclo'de
vinte e »ete de Novembro passado, importa nã 1 só ,p,e
a eseripturação destas rendas se faça em teparadn, ainda
que se mencionem 1,0 Bnlanço Geral, que se deve re-
metter ao Thesouro ; mas também que a Junta mensal-
mente aplique á remissão dos títulos do sobredito empr -_,
timo «» produeto liquido das di'as rendas para que dest»
sorie a amortisação do menrion »do empréstimo se fi,,,,
se he possível , sem prejuízo da Fazenda , devendo a Ju-i.
ra ter muito em vista nesta parte as disposições dos ar.
tigo» «io , e (il «Ia Lei da fundação du Divida Publicai
E pelo que toca ao pagamento do juro, devera essa
Junta faze-lo aos semestres, ou por anno, como ajusta.
do f.r pelos referidos Conimissiarios , ua inteiligencia
porem de que esta de-pt z<i preftre u qualquer outra d»
Provincia , a reserva somente do empréstimo «le Lon-
«Ires , porque toalos os iiicou,modos domésticos são j„«
feriores á perda <i>> credito Nacional nos paizes estran.
geiros. Cumpre mais participar à Junta, que S, VI. o
Imperador permitle que n»s pagamentos, que se lhe li.
zerem , e ua» mi 1» Repartições subalternas se receba nas
cédula»; que or», _e lhe remeltem \, J, ou 1 &c. do qnedevido for, como prudentemente assentar, para maior
facilidade , e co,niaiodi,Iaile daa transacçõe» mercantis da
Provincia. Ulti i.meute S. M. o Imperador Espera quea Junta aaãa poupará deligencias para que »e consiga
prompta, e plena execução de Suas Imperiaes Ordens,
em negocio de tanta gravidade para a Pru.inri» , que
por tantos títulos merece Sua Especial Consideração , e
Amor. Joaquim Teixeira de Macedo a fez ,,,, !{jo de
Janeiro ean "Í4 de Dezembro de 1827. — Marcelino An.
tomo de Souza a fez escrever. — Mjguel Calmou du. Pin
e Almeida.

Árticos ha. Officiaes.

NOTICIAS ESTRANGEIRAS.

TURQUIA.

Comtantinopla 17 de Setembro.

A 14 deste mez os interpretes dos trpz Em-
baixadores furão ter de novo com o R. is-Etfeii,ii,
para lhe pedirem , dizião elles, huma explicação
relativa á aseerção que fizera na ultima conferen-
cia , " que a Porta não podia combinar as segu-
ranças amigáveis das Potências com as medidas hos«
tis, com que a ameaçavão; mas seu verdadeiro
fim era sem duvida saber quaes serião as opiniões
do Reis-EfFendi depois de ter noticia do officio de
31 de Agosto. Desta vez o Ministro Turco se
conduzio com mais reserva que nunca; passou in-
teiramente em silencio .0 conteúdo das notas quo
lhe forão entregue», e pareceu querer dar a en-
tender , q»ie não se tinha tomado conhecimento
dellas. No mais, ouvio com muita attenção M. Cha-
bsrt, interprete Inglez, que havia tomado a pala-
vra, e que procurava penetrar as verdadeiras in-
tençõei da Porta nas circunstancias actuaes: e o
Ministro lhe respondeu muito tranquillo : " Deos
e meu direito lie a divisa da Inglaterra; .... me po-
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/lemos nós escolher outra quando se tem tenção

de attacar-nos ? „ Não quiz entrar em explicação ai-

guma, e despediu os interpretes, sob pretexto qují
O Sultão o chamava.

Em firo, affirmase que os toei interpretes no-

tarão qua nesta conferência o Reis Effendi havia
estado muito pensativo , e menos altivo do que em

outras circunstancias ; daqui concluirão que a Por-

ta não só tinha tomado conhecimento das notas

que lhe forão enviadas; mas que a havião illus-

trado sobre sua posição, e que não era iinpossi-
,el que mostiasse mais condesceudencia daqui a

pouco tempo.(Gazeta de Augsburg.)

ÁUSTRIA.

Vietina 5 de Outubro.

De Bucharcst nos informão que hum correio de

tabinete, «pedido de C..nM<n.tin«pia, a 19 deSetem-

bro, annunciouque naquelle ...esn.o dia houvera hum

divan extraordinário para deliberar sobre os des-

pachos q«.e Ibrahim P.cha envi.ra de Navar.no por
trez Tartaros. Ha t..d . •|>|»Hfenei» que e.tes des-

pachos, erão relativos á co, nu«ic..ça-. f t pelos

¦4

iirtAlmirantes de França e de Io» rte.ra ao

Exercito Egipcio, porqu- !,i.wma-se ou

conteúdo desagradou singu!urme..«c ao l.rao

Corria voz em Constanliiiop.», na .¦artiua
reio de que acima se tiata, qu. Mu<s ...

Chefe de todas as tropa, qu* se achai» •

nuella Capital como nos castello. do l- pl.oro es.

tava a ponto d. partir com reforço, n.inur.so. pa-
«render o Seraskir de Rcnelia, Rasch.dI Pa-

cha, no commando em Chefe o. xer< 'o da Tbes-

«alia Assignase a es.e ultimo hu kstino na lur-

do
O se,l

*vnh ri.
Cor-

Pacha ,
ito na-

quia Asiática.

Vjenna 9 dc Outubro.

A commissão representativa «lo Gove.no Gre-

go publicou a proclamação seguinte, a-l Ce t\6oc

to (novo estilo) -
« A commissão represemrt.va do Governo tax

«aber a toda a G.ecia o seg.iiirte :
« Hnraa crcunsiancia importante e decisiva se

«ppresenta hoje a toda a Grécia., e o Governo

considera como hum dever sagrado e inviolável fa-

ze-la conhecer. _ , _._ , t h «\
« A convenção de 24 de Junho fo de Julho)

assignada em Londres pelo» Plenipo-enciar.os da.

trez Potências, a Inglaterra, a França, e a Rus-

lia, e já conhecia por quaai 'toda a parte nao

nos permitte duvidar qoe estas grames Potência,

tem resolvido terminar nossa luta por huma forte

• perseverante intervenção. A nação Grega a ha-

via exigido om- seus representam», reunidos pri-
meiro em Epida.m», e depois em 1 rr«ne para a

terceira assembléa nacional,, «> v "(.*» das gran-
des Potência. Christãs prova qut não era em vao
le os G-erros tinhão ..«Ua* posto toda. as suas

esperanças. Entretanto, qualquer qne «ja o seu de-

lei de var terminar a «..erra, os Gregos nao po-
de'm perder.de vista qoe g.aode parte do «eu fu-

tnr™ depende delles, isto he , do pu.ced.mer.to que
lhes prescreve a prudência nesta cnse »".va , e

q„e deve ser accomp.nhad. de l.o., reio .ct.vo.

Sff. circunstancia, aetnies o* Grego- tem .«hre.u.

do necessidade dc concórdia, a hm oe p.c.v.ir.-oi
ao mundo, que injustamente os aecntao " , •' v
distas de desordens, e da anarquia; sua kruo ..••

solução obedecendo is leis existentes , de re reu-
nirein em hum só fito , a felicida e da pátria , e
serem assim terríveis a seus inimigos , o« tomara
dignos da benevolência e do interesse de todas as
Potências Clnistãs, e contribuirá, mais qne toda
outra cousa a dar hum resultado fvrav i
tervenção.

Segundo o teor do artigo 4 do tratado de 21
de Junho (6 de Julho) as tre. Potências insistem
na conclusão de hum armisiicu os Gregos não
podem recusar-se a I.nina petição que tinhão fr-i.o
na época da reunião em Ep.dauro , mas devem tio
mesmo tempo lembrar-se que delles d<pende que
o armistício seja para elles honroso e vantajoso.
Devem redobrar de energia, e n.ostrar nn.s «|Ue
nunca submissão e zelo, a fim que o inimigo ¦ ?¦ •
tire contra elles partido algum deBte armistício. A.
commissão representativa do Governr não perdeu-
do de vista este objecto, faiú tudo ,ue de,.ender
dellt. ..ara apoiar a energia e o «"!<> que espara
dos Gí-jo-'.

Gregos! A lição do tratado vos fará conhecer
quaes são os grandes interesses da naçáe Grega ,
«|ue estão actualmente em discussão, e vos convea-
cera da necessidade, que o governo se acha em po-
sição de consagrar-lhe cem socego a maior parte
da sua atenção. A Cidade de Naupiia, ainda que
já estejão acalmadas as desordens , que aiíi se ha-
ikío manifestado, não he todavia a certo* pontos
de vista, o 1 ugar mais conveniente para este gran-
rie negocio. Hum resto de inquietação depois de
tão grandes movimentos , e o medo dos choques
ifrUila possíveis , reclamarão quasi toda a aite.rção
do governo. Eu. conseqüência , e por eonsentinun-
to 0o Senado , tem resolvi...» em virtude do De-
creto N." 1 , e da deliberação N.° 32 , transferir
sua residência para Egina, onde está convencido
de que poderá consagrar-se aos grande* interesses
da nação , emquanto estará ao mesmo tempo na po-
eição mais vantajosa pata vigiar e dirigir as ope-
íações mi itares emquanto durarem. Mas o governo
no momento de achar-se em Egina, não esquecerá
a necessiüade de conservar a ordem e a tranquil-
lidade em Naupiia ; não se descuidará nem dos di-
reitos nem dos interesses dos Cidadãos desta Capi-
tal, e mesmo antes de sua partida , tomará todas
as medidas necessárias paia desempenhar sua in-
tenção.

Gregos! Quanto mais o governo sente a im-
portancia das circunstancias actuaes, mais redobra
de zelo, de actividade, e de cuidados para ser di-
gno da vossa confiança , e mais vê a necessidade
d« estardes sempre prontos a sustenta lo. Elle re.
clama de vós huma verdadeira, huma sincera união,
e huma submissão perfeita a actos dignos áe ho-
mens qne conhecem o preço da liberdade . e a que-
rem gozar. t

Todos os representantes do povo , qneTião es-
tão presentes ao Senado, devem sentir que actual-
mente, mais que nunca , o corpo legislativo tem
necessidade de sua presença, e do soecorro de suas
luzes, e que por conseqüência, devem appressar se
a encher o sagrado dever que lhe inipoz o povo
da Grécia. Todo o Grego qne pôde contribuir, quer
por seus conselhos , quer por suas acções , a suster
a. leis e conservar a tranquillidade deve ajudar o
governo nesta circunstancia importante. Mas »e en-
eontrarem desses homens , que descontentes por
systema, e sempre achando prazer em derribar o
que existe, inquietem o Cidadão , e preparem as-
«in. a ruina da pátria, saibão elles que não hão
de escapar ao castigo que lhes he devido: o gover-*»
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no ohrnrn com %]\e» com o rigor que exigirem as
circunstancias e ,., lei.. °

O Governo tem não Fomente a esperança,
mas quasi a certeza que as potências mediiilriáes
trabalharão igualmente á execução de medidas;
que ha de tomar para tranquilliclade interior con-
tra tgtiae. inimigos da pátria; olle não duvida queos esforços dos Gregos, sustentados por sua con*
eordia e os sentimentos de benevolência das poten-cias, sejão coroados de hum feliz resultado." Nnuplia 9 (21) de Agosto de 1827." A Coiu.nissão representativa do Governo.

G. Mavromicliali. J. M. Milaite , J. Nako ;O Secretario de Estado encarregado do interior
e da policia, A. Londo.

Por copia conforme, no mesmo dia :
O S rcreiario de E. lado encarregado dos Ne*

gccios Estrangeiros , G. Glarnki.
(Observador Austríaco.)

HESPANHA.

Madrid 24 de Setembro.

(Extracto de liuma carta particular.)Prepara-se o coclifc da viagem de S. M. a Rai*
nha ; o que muito admira os cortezãos, que sup-
pôs que a famiiia R«;,.l te.n projectos de viagem,
v estão todos na maior inquietação. Sabe se que o
Rei ao parti, disse á Rainha e' aos infantis seus

NOTICIAS
ENTRADAS. ..

Dia 4 de Janeiro. — Ilha Grande ; 10 dias ; L.Conceição th Maria, M. Manoel Francisco, equipa-
gem 4 , carga cnffó , a José da Silva Carvalho.

S A H 1 D A S.
Dia 4 de Janeiro. Monte Video , e Buenos

irmãos: " Ficai todos aqui tranq-nillt.9, j_.na «et»
prontos a por.vos a caminho ao primei.o aviso oue«Mi vtffl der. ^

S, M. a Rainha está quasi continuamente nacoro da Igreja do Uscurial pedindo a Deos pelofeliz suecesso da viagem do Rei. Ella acaba decompor houm novena nesta intenção, e eucarrecouaos frades do Escoriai das prece, publicas , «„-delia fazem parte. 8. M. compoz lambem |,„'lia
peça de versos Heapanlioea , que gira em noss.gsalões, e na qual pede á Virgem a pronta »„j,ado Hei .eu esposo, depois que houver feito en|„r-car os rebeldes.

Sobre a linha de Portugal , da parir- da __*>«<-
panha, nao resta mais qne as fracas ffuar.ii._eide Badajoz e C.udad Rodrigo, e uliruns postos de
pouca importância, que todos reunidos não fonão2,000 homens. F.tu linliu está portanto quasi in-teiramenfp abandonada.

O exercito de observação do Tejo está ne«t«momento quasi inteiramente dissolvido. Trez R«.
giuientos da guarda passarão eita manhã a meio
quarto de l.goa de Madrid, de caminho para Sa.ragoça. Sao o I.o e g, o da sua.da ^ e _ {_mento de granadeiros das Milícias provinciaes. Ou-tros corpos, entre os quaes se acha o 5© de ca-vallai ia ligeira , pa.são amanhã por esta capitalem raarclia para Daroca e Huescado. Outros qUaItro regimentos ficarão nos anederes de Madrid edos sítios reaes.

MARÍTIMAS.
Aj/res; p. J„g. fíope. Coro. Hrigth .- passageiroao He. panhol Manoel Herrera , e os Inglezes Char-les Ldward , e John Leo Edward ,' eom Passapor-tes da Secretaria d'Estado dos Negócios Estran-
getros.

Plano AVISOS
da oitava loteria extraordinária a beneficio do Iinpcrial 

'Theatro 
de S. Pedro de Al

. ha de extralur em Março do presente anno dc 1828Prêmio -
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de_contando.se como he costume, 12 por cento, a beneficio'do mesmoln.per.al iheatro^O,.bMhotes aclmo-se; a vonda no Banco, e na loja ile l.vros de João Pedro da Vei-ga , e i. , na rua da Quitanda, esquina da de S. Pedro.

Quitanda N • qí" n^íi" 
do" An>8.' es,abelccid« <* ™ü°* annos) com Joja de armação' na rua da

2™ iní. . ' Pa,ücPa ao Publ,c? *"m *«•• • • com especialidade aos seus freguezes que ella
jZeiro ?e _82°8nl8da T 

* Sal™dor <V'™ cie Sá, com'quem se deveráó entendei de de 5 !.•£
rZ armacõ.se no/.l^l 

"^ de qU6 MrS° ^a^^ ""ido. com as melhore, e mai*«iLds ui maço- . , e por preços favoráveis.
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Autigos be Officio.

Repartição dos Negócios da fazenda.

_ l-juel Ctilmi.n <l'i Pin e Almeida , do Comellio
«le S. M. I.i Ministro e Secrctariu rie Estudo dos Ne-

jjocios da Fazenda, Presidem. <!n Thes.ii.ro Nacional &c
Faço saber á Junta da fazeuou da Província da Pa-
rahiba do Nurte : q».- êm resposta ao seu Officio de

7 «Te Novembro pass-iiu , íriuuve S. M. 1. p«r bem Re-

petir ns Ordens jú expedidas á Junta de Pernambuco ,

para que não falte con. o s-up-primenl,. necessário a es-

ro, pura effeiu.ar o corte ilu páo Br-*,,1 , que lhe fora

ordenado eu. Provisão ck- )ll de Janeiro deste ..uno. fc.

que outro sin. Ordena u Alcsiiio Augusto Senhor, que
essa Junta faça cortar, e ren.et.er |»ura Pet.iai.ibuco, ou,

havendo oportunidade, dtleclaineiile para a Europa aos
Agentes do Banco do Brn.il , avisando ao mesmo
tempo ao Enviado Extraordinário , e Ministro Plenipo-
tencinrio de S. M. 1. na Corte de Londres , no termo
dus ordens anteriores, e durante o próximo anno de
18-28 , o numero de 1-2& qujiitués de páo Brasil , de
superior qualidade, continuando a sacar, como tem fei.
to, sobre a dita Ju-nta de Pernambuco, para haver os
fundos necessários á essa despeza , e dando mensulmen-
te conta «o Thesouro do numero de quintaes, que for
apromptnndo e remettendo para o porto do Recife , ou
directnme-nte para a Europa. E por esta oceasião S. M.

I. autliorist. á mesma Junta para aug.ne.itnr, até 3rjJ>000
ra. , o preço do-corta de cada hum quintal de pao
Brasil, a rim de que o possa obter de superior qnali-
dade, e tal que possa sustentar o seu valor nos mer-
c-aiios da Europa : tomando ao mesmo tempo a* medi.
.Ias fiscaes, que lhe parecerem suírtcieiite* , para que
baia , como «leve haver , ,i necessária boa fé ein taes

contractos. O que a referida Junta devera cumprir sem

duvidn , nem embaraço algum , debilixo de strieta res-

bonsabilidn.de , nu certeza de que S. M. o imperador
não Relevará pur mais tempo a falta de cumprimento
das ordens a esse respeito expedidas. Albino Nunes de

A-niur n fez no Rio de Janeiro em 24 de Dezembro
Je11837 rVIiiiceliuo Ai.tot.io de Souza a fez escrever.
—¦ Miguel Calmou du Pi.) e Almeida.

¦g- 'j|^l ^r.

Miguel .Calmou do Pm e Almeida, do Conselho de
S. M. I. , IVli.ii*tro e Secretario de Estado dos Negócios
da Fazenda , Presidente do Thesouro Nítcional &c. Fa*

ço suber á Junta da Fazenda da Província de Pernam-
buco : que S. M. o Imperador, Tendo visto cora desprazer
hum Ollicio d» Junta da Fazenda da Provincia da Parahiba,
em que dá pinte que essa de Pern.nnbuco lhe faltara, con-

tra o disposto na Provisão de o tle Julho de 1825, cm
-os suppriinentos dos fundos necessários para a despeza
do corte lio páo Brasil , ordenado para este «otio de

1827 ; e desejandu que os Suas Imperiaes Ordens acerca
das remessas de pá» Brasil para a Europa sejão re*.»10"
samente observadus, < iramedintnmente cumpridas a des-

Í»e:to de quaesquer ewburaço!, moimente nas uctuaei

circunstancias , em que se torna urgente oceorrer is «•
truordinarias despeza», que oige a susientação do cre-
dilo publico , dentro, i: fora do Império. Ha por bem
ordenar deliiiitivuiriente: 1.° que a iiusmi. Junta sem demo-
ia algninn dè conta uo Thesouro do numero de quintaes de
páo Brasil , que por si , c pelas Juntas do Rio Grande do
Norte , e Parahiba , tiver reniettido pura « Europa , du-
rante o corrente anno, por intermédio tlcrs Agentes do
Banco tio Brasil , e bem assim- da quantidade , ainda
perteneente ao mesmo aiino, que tiver prou.pta a remet-
ter. 2. ° Que a mesma Junta infalivelmente promova a
remessa para a Europa, tio decurso do pruxiuio anuo de
18.8, pelo intermédio dos referidos Agente?,, e com avi-
so no Enviado Extraordinário, e Ministro Plenipotenciario
de S. M. I. i»a Corte de Londres, do ti. ° de 24tjV
quintaes de páo Rraii!, de superior qualidade, que serão
foSiecitTos , a saber: 4$ quintaes por essa Junta; 12r£
pela da Parahiba; e 8-J) pela do Rio Grande do Norte ,
lia conformidade das Provisões, que hoje lhes são ex-
pedidas. 3.° Que a mesma Junta dè mensalmente con-
ta ao Thesouro do numero de quintaes, que for aprontam,
do, e remettendo pelo modo que dito fica; pondo todo
o èsn.tro , e effitacia em que taes remessa» nunca ces-
sem. 4.° Que a mesma Junta (afim de acelerar o cor«
te do páo Brasil , e de ha.é-io superior eu. qualidade,

•tal que possa sustentar o seu valor nos mercados da Eu-
ropa) fica autl.orisada para estipular com os cortadores
hum maior preço (que não excederá de 3-^000 rs ) por
cada hum quintal , qne appreseutarem , tomando a Jun«
ta todas as medidas , que julgar snlTicientes para fazer
effectiva a boi. fé , qne cumpra haver em contractos taes.
5,° Finalmente q>»e a mesma Junta observando á risca
a citada P.ovisão de 5 de Julho, forneça ás da Para-
hiba , e Rio Grande do Norte, as sommas que forem.
necessárias para ii despeza do corto, que se lhes tem.
ordenado, pagaiiílo pontualmente as letras, que para es-
se fim lhe forem appresentadas , e sacando pelo valor

-deli iii sobre este Thesnuro , no caso de lhe faltarem o»
fundos precisos. O que S. M. I. espera que a referida
Junta cumprirá sem duvida, nem embaraço algum, na.
certeza que nSo relevará por mais tempo a mínima ter-.

giversução á este respeito. Joaquim José de Araújo , a
fei no Kio de Janeiro, em 24 de Setembro de 18*7.—
MarceHino Antônio de Souza . a fez escrever. — MigueL
Calmon dn Pin e Almeida. , 

'

Como continue a falta da moeda de cobi;e cout

grave incommodo do Publico, nao Obstante as energi-
cas providencias dadas ao dito respeito : Sua Mages-
tade o Imperador Houve por bem Determinar , que se
augmentem as caias de troco da dita moeda, esta-'
beiecendo.se na Caza da Moeda desta Corte hum Ban-
co, que troque diariamente dous contos e duzentos mil
réis na fórmu do Edital, que com esta remetto ao Pro-
vedor da Caza da Moeda , para o pòr em estricta ob-
servancia, -como cumpre ao bem do serviço e publica
commodidade, que o Mesmo Augusto Senhor promove
com tanta solicitude. Rio de Janeiro 7 de Janeiro de
18-28. — Culmop.
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Pelo Thesouro Nacional se faz publico, que
«o dia 8 do corrente , se dá principio na Caza da
Moeda ao troço de Notas do Banco na forma se-
guinte:

Trocar-se-ha ao portador de cada hu-
ma Nota do Banco de 4UOO0 réis, até
-o numero de 200 pessoas huma por huma 800U000
Dito as de GU000 réis 100 pessoas dito GOOUOOO
Dito as de 8 U 000 róis 100 ditas 800UOOO

2:2001.000
Este troco continua todos os dias de trabalho,

emquanto as circunstancias o pe. mittirein. Rio em
7 de Janeiro de 1S28. —José Procopio de Castro.

Por ordem de S. M. o Imperador, expedida
pela Secretaria de Estado dos Negócios do Impe-
rio em data de 20 de Dezembro de 1827 , se ha
de pôr á concurso na Dírectoria dos estudos desta
Co.te a cadeira de primeiras letras, e tirammati-
ca Latina na Villa de S. Pedro de Cantagallo,
creada pelo Mesmo Aus;uito Senhor por Decreto
d-s 12 do dito mez , com o ordenado de trezentos
iiiil r^is psgos pelo Thesouro Publico. O perten-
de.iics á (-..a cadeira devem concorrer, dentro de
trinta dias, ao exame, que se ha d« fazer na con-
formidade da Lei novíssima. Rio de Janeiro 7 fte
«Janeiro de 182S.— Visconde dc Cnj/rú. '

Declaração.

Na provisão de 17 de Dezembro de 1827 para.Minas Geraes, transeiipta no Diário N. 4 do cor-
rente mez, passou jsor engano a palavra —Naval —

.'comprehen ida na .ei..«. n Iwr para as Províncias Ma-
ritimas ; tendo .e salvado este engano em Oíiicio de

21< do dito ine-z -de- Dezembro á Junta da Fazenda
respectiva. Rio de Janeiro 7 de Janeiro de 1828.
— João José Rodrigues Varciro.

Artigos náo Oi-ficiaes.

NOTICIAS ESTRANGEIRAS.

RÚSSIA.

5. Pelerthurgo 24 de. Setembro.

(Correspondência particular.)'

lie a 15 deste mez qne li um correio de.pa»
chado por M. de Riheaupirtré, nosso Ministro em
Constantinopla , trouxe a noticia importante, mas
trão inesperada, que a Porta tinha rejeitado tem-
primariamente toda a espécie de intervenção estríúi-
geira em suas desavenças eom qá seus va ssallos in-
surgeufes. Ainda que e.ta noticia não devesse sur'-
prehender a., ninguém, todavia fez a maior sen. a-
ção. O Sr. Conde de Nesselrode a:c9iiiui,i)(iicou lo-
go «'Bâialnieiitn nos Embaixadores . e. Ministros Es-
txitnifeijton. acreditados junto da nossa Corte, e es-
\f* vierão siiceessiviimenle , o Sr. Conde de Zichy
«elidi* q primeiro, puni ter conferências muito pro-lougadui con» o nosso Ministro. Ainda no mesmo
dia e no seguinte , houve cmispllios de irabinpte
cm prefccnça de S. M. o Imperador, e iruinediata-

mente le expedirão correios em tnds_ ag direcções,
Hum destes correios partiu para Hil.ingon pa.

ra fazer intimar ao Almirante Siniavine, que se
julga estar em Cepenbague, a ordem de tornar
para traz, e ir unir-se á esquadra, que, sob o Con-
de de Hayden , deve já ter chegado ao seu desti-
no. Ao mesmo tempo huma embarcação fina de ve-
Ia foi despachada de Carlscrona para ir encontrar
o Almirante , a lim de lhe dar a mesma ordem , em
qualquer ponto que se ache, easo que a esquadra
houvesse já deixado a bahia de Copenhague. Si-
inultaueanicnte ülliciaes do Estado Maior Imperial
partirão para Tulezine e Moliiloiv sobre o Dnie-
per, com ordem ao» Felds-Marechaes AVitlgenstein,
e Sacken , que alli tem seus quartéis generaes.

Secundo o que vos tenho informado, parece
certo que todas as nossas forças navoes do Baltico
vão cooperar á mediação armada estipulada pelo
tratado de 6 de Julho. Entretanto não vos devo
dissimular que, conforme a opinião das pesseas qnt>estão em estado de julgar da cousa , não podemos
pôr huma inteira confiança no resultado desta me-
dida. Em lugar de expor nessa esquadra, sem du-
vida teria sido melhor fazer huma diversa»
sobre o Baixo-Danubio , porque a esquadra te-
ria muitos riscos a correr, se accontrcesEe que hu-
ma ou nutra das potências signatárias do tratado
não achasse bom que a llussia encetasse nas posses-soes do levante com huma força superior á de ca-
da huma deltas. Alias, paia o material bem como
para as manobras, nossa marinha nâo pôde aspi-
rar senão a huma classe inferior ; de sorte que no
caso de huma desunião entre ns potências con ven-
eionantes, e se a Rússia fosse obrigada a terminar
só por si a grande obra da pacificação do Orien-
t-, ella poderia bem arrepender se de ter as-iir. ex-
posto a totalidade de suas forças navaes do Bal-
tico.

He huma mudança, ou antes ,hnnia reforma mi-' nisterial inuilo importante a substituição do velho
Ministro Talischeff pelo ajudante general Czerni-
t.chelF na repartição da guerra , nus circunstancias
sictuaes, em que temos que sustentar contra o*
Persas huma guerra, qne custa grandes sacrifícios
de gente e dinheiro , e que até hoje não tem tido
os resultados, que se crião poder prornetter-se ao
principio , e he tanlo mais íiecessnrio ter á frente
desta repartição hum homem de actividade , e da
energia de M. do Czrrnit. diefí", que nos ignora-
mos como se ha de decidir a questão muito com-
plica-fa , que nppresentão os ucgocioa da Grécia.

Huma similhante reforma pnece ser iinmimn-
te para a repartição dos Negócios Estrangeiros ;não se ncha embaraço cm echer hum . uccessor oa
hum collega a M. o Conde de Nfsselrode. He o
.Sr. Conde de SlrogonoilT qne a opinião publica de-
siirna para este logar, hoje que M. o Conde Capo-
d'ístria deixou definitivamente o serviço da Rus-
sia para tomar ns rédeas do g.. verno do seu paiznatal. Na sua missão a Constantinopla M. de atro-
gouoff tem desenvolvido, como todos sabem, huma
rara firmeza e huma tempera de caracter, que o
fiiZem completamente azado para representar hum
primeiro papel em nos. a diplomacia , quáçsquer
que sejão as difficuld. des qne .e possão otFerecer;
e certamente não «or;> tonsa iacil continura em
conseqüência o systema adoptado pela Rússia a
respeito da Europa; o il • manter a paz geral, to-
dava sem abandonar a cansa de nossos correligio-
narios, no rim em quo os nossos aluados não es-
tivessem dispostos a chegar a hum rompimento de.
clarado com a Puita, a favor desta cauòa.
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A vi.igem do Imperador nas P.ovíiicíbb do

gnl está determinada para o mez de Novembro.
Deve-se por taito presumir que a coronção em
Vnrsovia , cuja época precedentemente se havia fi-

xado no mez rie Outubro, soffterá nova transfeien-
cia. Pôde ser que o Grão Duque Constantino,

quo deve aqui vir para ser padrinho do Principe
recém-nascido, accompanhe seu irmão neste giro.

REINO DOS PAIZES BAIXOS.

Jlai/a 13 de Outubro.

** A agricuKura se anima ca»1» vtt mais.
" A exploração das minas »e ad' ,,<>!*. m: .

tividade.
" A industria manufactureira -¦••¦ pri-gre*.!,,

sempre crescentes, ella luta aniaiosaiueiit* , - i-
perseverança contra a concuirer.cn geial , '."¦¦"•'¦
nos mercados da Europa como nai> das outrss i
tes do inundo, mesmo se tem introdusi
ramos de iniíu-liit» , até aqui estrangeira
so Reino.

'• Os productos das novas fabricas nch
sumos segu,'os , mormente qu.n io o fahn.:» -: •
CüMiinerciante seguindo hum inesmo cai

Estados Geraes — Sessão das duas Câmaras reunidas.

Hoje teve lugar a abei Lira da Sessão dos Es-

tados Geraes da maneira prescrita *pelo programma.
A Sessão abrio-se ao meio dia e meia hoia

por S E. o Ministro d'Es?ado Conde deThiennes
de Lombize, que mandou ler pelo Secretario da

Câmara hum Decreto, de 14, que contém a no-

meaçáo de S. E. á Presidência desta Câmara na

presente Sesião. ... -
O Presidente nomêa depois huma commissão

de dezoito membros das du»s Câmaras, tendo á

sua frente S. E. o Barão de Roell , para receber
<*__ TVT

S M. o Rei , tendo a seu lado S. A. R. o

Principe d'Orange e o Principe Frederico, pro-
nunciou do seu Throno o discurso seguinte :

-• Nobres e poderosos Senhores ,
« Abrindo esta Sessão , tenho a felicidade de

poder asseeurar-vos outra vez que entretemos com

todas as Potências as relações mais satistactonas
de reciprocidade e boa amizade.

" Meus cuidados tendem constantemente a ta-

z. t- servir estas relações ao bem o á prosperidade de

meus subdifos. . .
« Realisou-sé â esperança, que eu exprimi o

anno pas-ado á nossa assembléa, de ver bem de-

pressa concluída huma convenção, com a Santa be,

a respeito dos negócios do culto Cathol.co Romano.
« ,\s negociações encetadas para esse elleito

mostrarão o desejo sincero que havia de ambas as

partes de regular á satisfação rec.proca es e m-

Jertante objecto, e tiverão por feliz resultado,.-

ina convenção assinada em Roma e agora Mtl-

ficada, que se cominu.ucara a V. IV .
«As reserva- , com que eu perm.tt. a publi-

cação da bulia exuedida nesta oceasiao por Sua San-

.idade sobre a explicação da convenção, encerrao

_, garantias, que as leis do estado tornao neces-

'"''"•A 
conclu.ão de hum tratado de nave^ão

e de commercio com os Estado» IJn.dos do Mexi-

lo assegurará á bandeira do. Pa.ze. Baixos nos

portos Mexicanos, es vantagens que ,all, se con-

cedem á nação mai- favorecida : logo que forem tro-

cada" a. notificações , esta convenção seia comniu.

BÍCa-? 
Huma 

Nd,spPo.ição 
do Rei de Suécia e No-

r„__, levantou interinamente os obstáculos , que
ItfÕ Vrmittifio á navegação dos Paizes Baixos un-

Jortar no. portos d. Suécia outros productos que

"S° 
«V™Jn^* será proposta, imediata,

nte a V N. P. huma medida legislativa rec

nroc. , cujo projecto está preparado.
P'» Nosso commercio prospera era f**-»!*

« Nossas construcções navaes se multiplica»»

consideravelmente.

,.,V5*

11!;»-

,1. em Bfcü
..•,-. .apróprio interdisse , remiu.,„ os seu;» recurso*

cooperari-iu junius á pi osperidaúe geral.
" A.-» ¦ .il«rentes pattes da nossa pe.ca o ¦'.:_¦•'

n»! i.v * -•' d».- eom (irais ou men.:* .a-is
" Medidas eílicazes tem, ijr.ç-».* ¦<¦ i - ¦¦'. ..;-¦'

videncia, feito grandemente diw.muir s ?-,"; » - ¦-
no tim do anno passado;, de.ol-va ci.-üj (,,.., _;¦-
tensidarie extraordinária muita, das ti¦¦:>¦-¦"¦•¦* 1' ¦'-.--
cias. Tem-se tomado üi-p--' <> '- para x-,r.'\. -f

parece, as causas, que p.»Uetu te, coi.tiiuuidi. » - '¦

propae-T este (lagello.
" Continua-se por toda a p-t,- _o>. <»c!<. "¦¦•*

Je os tnbaihos para ,.,,-; -i-.r t melho.ar c* c-in-
munici-ções po. le',a e per agi-a. EMas influi .;i «¦'.-
da vez'mnis sobre as toiilcí e deac voiviment». ria

prosperi lede da nação.
" As instituições pa.a «instrucçâo puidico co,,-

tinuão a corresponder ao que se esperava ; reee-
bem sui-cessivsmenie a extensão e as modificações

que reclamão as necesuidades das sciencias.
" A prosperidade das bellas artes he animada

por todos os meios convenientes.
" A» in(íUiíl?ções dejava tem tom«do hum as-

pecto menos »le.agiadavel, o chefe dos insurgentes
tem sido succes«ivamente abandonado por muitos
dos seus partidista.. A única noticia djs reforços
de tropas enviadas daqui, e das quaes grande par-'
te já tem chegado ao seu destino, segundo as ul-
ti mas relações, tem produzido entre os rebeldes
huma influencia favorável á nossa authondade.

" Neste estado de cousas, tenho tenção, N.
e P. S. de vos propor ainda , em favor desta Co-
loniá, hum «oceerro extraordinário que neste mo-
mento não exibirá algum outro sacrifício alún do

que V. N. P- já tem assegurado pela sua garantia.
"A exoeriencia me tem feito ver a necessida-

de de tomar' igualmente algumas medidas partícula,
res a favor de nossas possessões das Índias Occiden-
taes , para augmentar sua prosperidade em relação
aos interesses da mai pátria.

" Hum Conimissario Geral se dirigio aquelles
loira,»»8, munido das inetrucções necessárias para
introdnrir nestas Colônias hum sistema de adroinis-
tração mais simples, e menos dispendioso, e* -dar

a disposições tomadas ha muito tempo a dwecção ,
que reclame o fim de sua instituição, e das quaes,
por diversas circunstancias , jamais houve desvio.

« Os diferentes ramos das rendas do Estado
tem ao todo correspondido plenamente no exerci-
cio corrente, ao q„e delle se esperava.

" O projecto de huma repartição mais igual na
tributo em bens de raiz debatido na vossa ultima
sessão, se tem tomado eu. ulterior consideração, a

pedido de V. N. P.
" Tenho agora intenção de esperar que as ava-

liaçóes do cadastre sej.ío mais completas, para vos

propor para o future' que reguleis definitivamente
esta importante matéria. Entretanto N. e I . S. a
equidade exige que »s Provincias, que eitao ev;.

e*



i (24)
cientemente sobrecarregadas, consigno lium allivio
provisório." Eu creio poder contar com a vossa coopera-
ção para tomar a este respeito huma medida queterá sul.mettitla ás vossas deliberações,

" A experiência tem provado qae a organiza,
•f.ão actual das loterias dá algumas vezes lugar a in*
convenientes, e exerce huma funesta influencia na
moral publica; no piincipio do anno próximo, ei-
Ia ha de sofirer modificações convenientes.

" Sinto grande satisfação, N. cP. S. , de po*der dar*vos ¦ segurança que ainda que a situação
financeira de nossas possessões de ultramar aug-
mente o pezo do budget com despesas para o exer-
cio próximo, e que as modificações que sofFrerem
as loterias farão experimentar huma diminuição nu re*
ceita, todavia não se deverá exigir de nossos muito
amados subditos sacrifícios ext.aordinarios.

" As disposições legislativas adopladas na vossa
ultima sessão sobre a organização do poder judi*ciario e a administração da justiça, poderáõ nesta
receber seu complenipnto pela fixação dos districtos
de justiça, que repartirão o reino.

" O Código penal ji co mm un içado da minha
parte aos membros dos Estados Geraes , será su-
jeito nesta sesuão ás deliberações de V. N. P., bem
como o do processo civil.

" Tenho até mesmo a esperança de que o Co*
digo do processo criminal vos poderá igualmente
ser appieseniado; e então, N. e P. S. se comple-
tara o sistema inteiro de legislação, que requer a
Lei fundamental.

" As muitas c importantes matérias tratada»
com cuidado nestas leis , poderão ser pela natureza
mesma das cousas, consideradas debaixo de differen-
tes pontos de vista , e offereeerão a V. N. P. na sua
presente sessão huma serie dilatada de trabalhos dif*•ficies.

" Não desconfio dos seus resultados úteis t
satisfactorios paru a pátria." Animados de hum mesmo amor a ella, nos-sos eormiiuíi.-. esforços alcançarão, com o socorro da
«iiur.a proteção, o fim para que tendem constantemente
es vossos e os meus dezejos : a prosperidade de
nossos concidadão?. ,,

S. M. e SS. A A. RR. forão reconduzidos com

NOTICIAS

ENTRADAS.

Dia 5 dc Janeiro. — Benguella; 32 dias ; B.Lconomnt, M. Francisco Elesbão Corrêa Caldas
equipagem 21 , carga cera, e 150 escravos, destes
morrerão 21 , a Joaquim José da Rocha, sobrinho ¦
passagejia Marmna Cotta.— Lherpool,- 47 dias- G
Ingí- Superior , M. W. Lisbe, equipagem 15 , cargafazendas e manteiga, a Reynsford. - Cabo Frio ;4 dias; L. S. João Baptista, M. Manoel etOliveira
Marques, equipagem 4, carga farinha, e milho, a
»r".8,X_/M£ Grmde >• 3 d'38; L. S. Francisco dePaula, M. Francisco José de Almeida, equipagem 4,carga caffé, a Joaquim Antônio Camarinko. —• Para-
íí; 8 dias; Canoa Estreita do Sul, M. Manoel Joséda Rocha, equipagem 5, carga caffé, e fumo, a
Antônio Terluliano.

Dia 6 de Janeiro. — Nenhuma entrada.
S A H I D A S.

Dia 5 de Janeiro. — Mangaratiba ; Cano» San-

o mesmo ef-remoninl que á sua cliegr.da, e ao eetron,
do de salvas de artilheria.

H E 8 P A N II A.

Madrid 24. de, Setembro.

(Extracto de huma carta particular.)

Sabbado, o Governador Linam fez convocar
todos os. Chefes da Guaruição de Madrid na caza
de Mr. Caro , Capilão General ; dalli demandarão
todos a caza do Ministro da Guerra, qu* depois
de lhes haver declarado qne estava authorisado atomar todas as medi das , que lhe parecessem con.
venientes, se a tranquillidade publica fosse pertur-bada , lhes mostrou suas instrueções, que lhe pr«>s.crevem fazer feilar immediatamente os perturba,dores, sem attenção a ponto, nem qualidade. M.
Zembrano terminou atfirmaiido que determinado acumprir exactauiente us ordens que linha recebido,
tornaria responsáveis todos cs Chefes do procedi,inenio, que tive, sem os regimentos, e os obrigou
a tomar medidas convenientes. Al. Vallaniel e os
outros Cominandantcs dos Voluntários Reaes esta-
vão presentes a esta reunião.

Montem pala manhã, M. Carvajal , Inspeetor
Geral dos Voluntários Ileaes, os convocou, leu-
lhes huma proclamarão , que fez murmurar alta-
mente aquelles a quem era dirigida. Sexta feira
passada quando se liia remetter esta proclamação
para as Provincia» , houve huma espécie de insur-
reição no Secretariado do Inspeetor Geral dos Vo-
luntanos Reaes ; nenhum empregado quia concor*
rer para a expedição daquella peça, que cbamavão es.
candalosa. As cousas chegarão a ponto que M.Villamel, que se achava na Secretaria julgou acer-
tado sahir. Desde este dia os Voluntários rasgío
todos os exemplarei que podem achar, e até agora
nao se tem impresso mais de «Juinheutos a teis-
centos.

O Governo acaba de receber noticias da Cata-
lunha. O Coronel Sola foi obrigado a sahir de Tor-tola á frente de hum batalhão do 7. ° regimento,
para ir percorrer as villas da e.querda do Ebro
cujoa habitantes parecem dispostos á revolta.

MARÍTIMAS.

to Antônio e Almas , M. José Francisco do Nasci-mento, equipagem 3 , carga sal , e bacalháo.
Dia 6 de Janeiro. — Mauricias ,¦ C. Ins. Sahi-

_/ ' C°m™LXeÍS- - V(,lP"raiso s B. Amer. ThomatMorris, M. Calvin Bruk , equipagem 10, carga fa-zendas: passageiro o Inglês Ricardo B. Ileptoell,eom Passaporte da Secretaria d'Estado dos Nego-eios Estrangeiros. _ Parati,- Canoa Nova Aurora,m. Manoel dos Santos, equipagem 4, carga farinhade trigo : passageiro Manoel José Leite , com 2 es-eravos, com Passaportes da Policia. - Ubatuba ,-Canoa S. José, M. Luiz Antônio, equipagem 3 ,carga fazendas : passageiros José da Costa Lima,e JJ escravos, coro Passaportes da Secretaria delistado dos Negócios da Marinha.-Rio de S.João;L>. Senhora da Lapa, M. Francisco Xavier Moreira^equipagem 6 , em lastro. — Mangaratiba ,- L. Senho-ra da Penha , M. Antônio Marques, equipagem 5,carga sai , « vinho. 'ira

RIO ai JANEIRO ha IMPRENSA IMPERIAL i NACIONAL."
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Artigos de Officio.

Vepartiçào dos Negócios da Fazenda.

Mj , _. Ignel Cilrnon du Pin e Almeida , do Conselho
de S. M. I. , MinistíO e Secretario de Estado rio» Ne-

gocios d.i Fa.CtVl* ¦ Presidente <lo Tliessi-iro Nacional &e.
i'"aço saber á Junta da Fazenda ilu Provinci» da 15a-
hi» : qiie. 

". 
M. oImpersilor Determina que remetia

para Londres aos Correspondentes tio Banco do Brasil
¦nanaellu fraca 4:000 quintt.es de pão Brasil de superior

q..á"rdade , e tul qu* possa sustentar o seu preço .)»
'Europa , em coneurrenri* com o qt.e se teu. re.tiettido
de Pernambuco , e outrns Províncias do Norte. Esta re-
•messa deveri impreterivelineiüe effeetuar.se no anno pro-
xinio seguinte , e ser participada ao nosso Enviado
Extraordinário e Ministro Plenipoteuciario uaqiiella Cor-

-te , para que possa cumprir as Imperiaes Ordens ,
•que ti este respeito se 

"he 
tem dirigido por esta Ke-

.pi.rtiçío. Outro sim a compra desta preciosa madeira
deverá ser feita em hasta publica , rugulando-se a Ju.i-
ta pelas condições, que a este respeito se lhe cou.mu-

nicarilo em Provisão de doze de Novembio de 1817, n-
cando na intelligencia tie que o preço do quintal do pao
poderá auginentar-se até a quantia de trez mil reis,

procedendo a dita Junta a este respeito com aquella

cirniiispecção, e zelo que se lhe considera. O que prom-
piamente cumprirá. Pedro José da Cumara « le?: no
liio de Janeiro tm 

"4 
de Dezembro de 1827, —• Mar-

celino Antônio de Souza a fez eicrever. — Miguel Cal-
mon du Pia e Almeida,

Miguel Calmon du Pm e Almeida , do Conselho
de S. M. 1. , Ministro >¦ Sec.Ktarin de Estado dos Ne-

gocios da Fazenda , Presidente do Thesouro Nacional &c.

Faço saber á Junta da f<'""n.d,u da Provincia das AU-

gsjas, que S. JVT. o Imperado» Houve por liem Deter-
minar, qije h9 remessas de jsáo lira,,!, (jne na couloi-
midade dos Provis-Ces, que se lhe tem expedido, eleve
mandar para Londres aos Cor.es|>onde.ites do Banco do
"Brasil 

naquella Prisca, se ettectuem^ por via de Peruam-
buco quando directainenle não possão fazer-se para aquel-
Ia Corte, ficando na intel.igpiiciu d» que impreterivel-
mente no próximo futu*o nnuo de 1828 deve mandar
4:fkUI) quinues de páo Brasil sie siii.krioi" qualidade , e
ta! que possa sustentar seo pieço ua EurO|.a. E par»
que esta dispôs':, ão possa suitir seu etieilo Ordena mais
o Menino Augus'o Senhor , tjue a Junta possa aug-
iiientar o preço actuai dn quiuUl de tão preciosa ma-
<leira , elevaiido-o atsí 3 

"¦000 r.-. , mas com aquella cir*
«juuspecçao , e zelo qne se li.e considera. Ultimamente

Reverá a Junta dar parte ao uosso Ministro em Lon-
«Ires das remessas qne fizer, e mensalmente ao Thesou-
vv de quanto a ,íste respeito praticar. Pedro Jwé da
Câmara a fez no Rio tit Janeiro em 24 de Dezembro
de 18^7. — Marcellino Antônio sle Sousa a fei escrever.
— Miguel Calmou du Hu e Almeida.

O Provedor ds Caza d» iyjoet-ía desta Corte fique
na iulteHjgenc.ii de quê d'ora em diante todas us com-
pra* do cobre que se tleve cunhai-, e de Iodos e quaes-
quer outros .nuteriues necessários para o laboratório das
fiitfereittcs officir.tts da mesma Caza . serão impreterivel-
mente feitas por elle Provedor, precedendo Editaes, e
anuunci.os pelu Imprensa , para que haja de concorrer
o inujor possível numero de vendedores, e si.bmeUend.:»
os «justes que a taes respeitos fizer , á Meza do The-
souro para que sejão approvado». e pagos , depois de
processados devidamente pela Thesouraria competente.'
E por esta oocasipo Manda S. ÍV1. 1. recommendar ao
mesmo Provedor, que execute, e faça executar pontual-
mente o Regimento da Cara a seu cargo, consi-
derando como illiçitus e abusivas quaesquer praticas ,
que se teubão introduzido etn contrario. O que cumpra.
Rio de Janeiro 29 de Dezembro de 1827. —Calmon.

Tendo verificado que as Portarias de 19 de Maio e.
10 de Novembro de 1826, que encarregarão á João Jus-
tino de Araujo da direcçâo de («das as maquinas de
ajustar, cortar, e serrilhai, e de 4 engenhos de cunhar
sem alguma dependência do Provedor, são diametral-
ajeite oppostas aos Cap. 6 , 8 , 61 , 65 , 66, 6g-, e 79
dp Regimento das cacas de moedn , além de terem si»
do manifestamente nocivas' uò serviço, e economia da
caza pelo espirito de insubordinação, e partido, que fi-
zerão excitar, e promover: Ordeno ao -Provedor da caza
¦da moeda desta Corte. 1.9 Que observando religiosa-
mente o seu Regimento, tome couta de iodas as ma»
quinas, e officinas estabelecidas na referida caza , ou
della de|is.ndentes, e us di.ija , e-6scali.se, como he de
sua competência , e dever. 2. ° Que separando , com»
determina a Lei, os differeates ramos de trabalho, que»
não podem, , sem manifesto perigo, achar-se â cargo de
bom mesmo indivíduo, ponha todos os -engenhos de cu-
nhar debaixo da direcçâo initiiediata do Guarda "Cunhos
<ia caza, deixando ao referido João Justino a direcçSo
(que se entenderá sempre subordinada á do Provedor)
das maquinas de ajustar, cortar, serrilhur, e branquear ,
«juundo assim julgue conveniente. 3.c Que povha as
ferrarias até hoje separadas , debaixo da direcçâo do Df-
licial a quem competir, segundo o Regimento, e qt.e
tome em tini todas as loedidas que entender convenientes
para que se guarde a ordem , tisealisução , e economia»
que tão necessárias se tem feito: considerando como der-
rogadas, e sem alguma força ou vigor! as precitada»
Portarias de 12 de Ma'0 , e 10 de Nevembro de 1826.
O que cumpra. Rio de Janeiro 2 de Janeiro de 1826.—
Miguel Calmou du Pin e Almeida.

Subindo ao Alto Conhecimento de S. M, o Impe-
rador a representação feita por V. S. em data de 13 do
corrente, pedindo «e-lhe declare, quaes das despezas k
cargo da Intendencia Geral da Policia, cio aulhorisg-
das expressamente por Lei, ser-lhe-bão abonadas nas çoa-
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T.ns que deve prestar ao Thesouro Nacional: Manei,, o
M«»ino Augustw beiihor pela Secretaria ile Estado dos
Negociei» eiii Fazenda participar a V, Í5. para sim iiítti-K
ligiurta e execução: que lhe será havida no Thesouro
<-.. no ligai, tiniu a despeza , que li ser eui virtude de
u-.i_.is'e Portarias do Governo, expedidas"» essa reparti-
ção anteriormente ao Juramento a Constituição: e que
das outras despezas , ordenadas depois do solemne Acto
daquelle Juramento, lhe st-râo provisoriamente abonadas,
como cumpre ao serviço e interesse publico, e einquau-
to a Assembíéa Geral Legislativa mio deliberar a cate
respeito, tão somente aquellas que parecem, ou eviden-
te.ueiite necessárias á existência da Policia", ou sustenta-
das pela Justiça e equidade; tues como us seguintes ;

l.a A ilespeza que li/er eom aquelles empregado»,
nu Secretaria, Tíietourariu, e Contaduria ela luleiiilencia,
que -tiverem sUo. tulinitidos. seguudo os Regulamentos
aprovados 

'pelas 
Portarias de 25 e .ali dc Agosto de IBitõ:

devendo consequentemente ser despedido» quaesquer ou-
tios empregado» que se achem de mais; assim eo.no sus-
pender-se o ordenado de lium conto ele réis, arbitrado
ao Thesoureiro, que continuara a perceber o que dantes
havia.

_!.i> A ilespeza que fizer com a administração das
obriis e illuuiiuação, limpeza da Cidade e subúrbios : ele-
vendo ctasar o lugar e ordenado do lnspector geral elel-
1-1-s pur ser, alem ile illegal, desnecessário; e despedir-
se quaesquer outros empregados , que nâo leiiliiio tituleis
competente» pura sçrvirem , ou não seja.', precizos : e üi,
M. I. Ha por muito recomniendado a V. S. o possivel
melhoramento, ea possível econouiia nss refeiielas ..i>.-..»(
e illuiniiiiiçáo , e limpeza , que elevem ser inquestionável,
nitiite consideradas como principaes atlribuiçõe- da Po-
liei...

3a A despesa que fizer, sté ulterior aprovação ila
Asnemoléa Gera! Legislativa, eom aquelles dos Pen_jo-
iiari.is, a c:tr_.'> da lutendencia, epie tiverem sulo agra.
ciados c.iiiis d i preciudo Juramento á Constituição. O
quo t-, ,1. o Imperador Ha por bem ordenar, em ut-
teir.áo ao miserável estaelo elas pessoas desvalidas , que
p. n sue.., tues peutfte» , e á pequena iinpurtuncia elellas :
devendo cessar todavia a de seisoentos e quarenta réis
diários, e ni.ni quatro mil e oitocentos réis mensaes oue
recebia o Cot,, missa ri o José üllzeu dn Silveira , emquim»
to nao appresenur competentemente o titulo necessário
para continua, a huve-la,

4.a Finalmente a despeza epie fizer eom as gratifi.
cações concedidas por Decreto .le y ele Janeiro ele 1825
aos ". n;:ii,es da Guarda da Policia; e bem assim com
as eliliJ.ii. ias necessárias pan, que se mantenha a ordem ,
e segurança . - ii .lica e individual , c sn previnüo os cri-
me» , e se descubrão seus authore-s. Esperando !S. M. |,
qu-. V. S. se haverá sobre esie importai.í* r.inio de sua
jurisd cão , tom aquelia prudência, discripção , e ecitio-
inia, próprias do seu zelo, actividade, e luzes.

Deos Guarde a V, S. Pulacio elo lim ele Janeiro
em oi) ele Dezembro de 1827. — A«signnelo Miguel Cal-
mem du Pin e Almeida. — Sr. Conselheiro Intendente
Geral da Policia.' 
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Artigos naii Oíficiaes.

NOTICIAS ESTRANGEIRAS.

S. Pelersburgo 6 de Outubro.

Rm observância dns ordens do General Paike-
yrítsch , o destacamento maudido para Onrdabnd
st>!) o COiimuiiiiJo do Major General Principe Bai-
,-;.:..,, f. !>i 1 daquella praça a 18 do Agosto ás 011-
zh da unite , havendo tomado debaixo da tua pro-terçio Exkhau Khia e seu irmão, Schsskl Alibek

com suas familia» ; o destacamento ieguio para a-rilla do Aiiouli», onde se lhe (juntarão com fami.
lias Armênias. Chegando ns onze pela manhã, a
villa do Vanaud, .0 piquete de vanguarda percebe,,
huma patrulha da.cafalfos -do ininiigo;' e empou,
co» momento» hum corpo de cavallaria Persa , qm.
logo 111 tintou a perto de 3000 homens, cobrio asai.
(uras vizinhas, lím razão do pequeno numero do

...deitacameuto , o Principe Bazralin deixou a estra.
da .-.o inimigo, e oecupou huma forte posição so.
bro n esquerda.. Nesle terreno se eleu hum sangui-
navio combate, mas prevaleceu a bravura <las nua-
sus ttopas; o inimigo repellido com grande perda ,
retirou-se precipitadamente para Ourdabad ; mas a.
nossas tropas estitvão tão cansadas dn marcha , do
excessivo calor, t; do combate quo vinhão de sus.
tentar, que nao polirão perseguir os fugitivos.

Então o Príncipe Bazralin deu ordeíin ao nu.
moroso couiboy-, e ;is fau.iü.is Armênias, que avau.
cassem pelo tlesüladeiio de Tchaianan , escoltaeioa
por huma companhia de grai.adeirns ; ello tainbeni
seguio om o resto elo destacamento , e felizmente.
chegou no campo do Kambaba , havendo consegui.
do con,ide t .n.iütTtt o objeclo*da sua expedição , que
era livrar Kxkiiuii lilian , que he inleiraniente nus.
SO i.fíi tçoado.

A perda das Persas feii de SO homens. Da nossa
pule tivemos e, Capiiiio Pndoulskv , o Porta Bin.
di-',a Príncipe Tsclievtschevadae.ff, anil,os do regi-
mento de Granadeiros eie Geórgia, e 18 sol.lndos
moi tos. Os Capitães LeJvcnolf c Vretoff, t, Poria
Bandeira L vroíf, do mesmo regimento, e 57 fe-
ridos.

O General Paskíwitscb refere 09 seguintes actos
de bravura , que distinguii io a acçfio de Vanaud.

(> Cap. Paeloulsky tinha sido gravemente feri-
do quando avançou pata smeorrer o Principe Ts-
chevtscheva zeff. Gs Persas redobrarão seus esfor-
ço« para agarrarem aquelle oflicial, a fim de lhe
cortarem a cabeça, c fazer delia" hum tiropbeo se-
gundo seu bárbaro costume. O subalterno Z¦.!>• kofiT,
ajtrlndo de alguns granadeiros,,\ conseguio repellir
o inimigo, <á levar o seu Capitão expiraute.

Pdr outra parte, o Capitão VrelolF, que havia
attacado o inimigo com os atiradores, foi também
gravemente ferido á frente: de seus soldados , a quem
elle animava em o seu exemplo. O Sargento mór
YeknwliiF, da sua companhia , iinmediatantenta cor.
reu em seu socorro, e segundado por aliuns ati-
radores, resgatou dos inimigos o seu capitão, le-
voii-o ás costas, e depois voltou, a salvar o pott»
bandeira LavrolFj que linha sido ferido no ine-nn
instante. Este ultimo , que íicon por morto , estava
cercado pelos 

'Petc-us, 
que lhe hião cortar a cabe*

ça , quando o Tenente (Coronel Barão F.edericks ,
Ajudante de cn.upo do Impetador, ven Io o perigo
a que te expunha o seu oííiríal , appreisou se ao
sitio com hum punhado de soldados , de-troçou o
inimigo, e salvou o porta bandeira Lavro!.*, sobre
cuja cabeça estava já levantado o fatal alfange.

( Mcining íicrald.)

Baixo Ellm 10 de Outubro.

Ouvimos que neste momento se estão *j_i»!nn'
do muita» negociarei en» hum» grande Capital,
e dizem qut: o objecto deilas he o mesmo das ne»
geiciações qti_ produzirão o tratado ele Londres de
() de Julho —a saber ns medidas, que se devem
adoptar par» segurar paz permanente no Oriente.
Mas agorit ss aecrescenta que não só todas as gran«
d_t_ Potências L.u_.opu.t_ hão de tomar parte uaquel-



( 27")

)a'« medidas , mos qua tainbem idgamas potências
ra.iitima» da seguiria ordem, como a Suécia e iis
VAiriea Baixo', será» convidadas a se ujuutarem a-
«lies; sem duvida por,|ii< seu* interesses políticos
(. co'iiiDi'1'CÍaes são lio affectados pela questão dos
negocio» do Oriente como os das quatro grandes
Potências.

Dizem que o primeiro impulso a estas nego-
ciações foi dado por huma grande Corte do Noite,
oue representou a seus aluados a iiisulliciencia das
medidas estipuladas pelo tratado de Condi ei no ca.
so (iue não conseguissem o seu objecto com sim-
plioos dcumiutrições, e que realmente fosse ner.es-
sario pô Ias em execução. Agora que a situação
dos negócios do One.ite se toma mais crítica , ha
grandes' esperanças de que a-, novas negocioçõe» che*
gnom brevemente ao desempenho do objecto, ei-
pecialmente porque a Corte em questão insta por
buma pronta conclusão , e di a ^scolha de huma
alternativa que parece excluir to:ià a demora.

Trieste 9 de Outubro.

Pelo Capitão de bum navio, que cheirou hoje
em doze dias de Modon , temos a confirmação da
noticia que 22 embarcações de guerra Francezas
e IpMcz.-is estão cruzando diante de Modon e Na-
varino, para vigiar a esquadra -gypcia e Turca.

Immediatamente chegou esta esquadra, Ibrabim
Pacha desembarcou as tropas, e gubstituio-as por
outras que tinha prontas, para ir attacar Hydra.

Quando abruns dos navios tinhão já sahido do

porto, os Almirantes Inglez e Francez, Mie fize.
lão húina visita". e em conseqüência desta confe-
rencia , oí ditos navios tornarão para o porto.

Ibrahim Pacha depois paçou a visita ao Al-
mirante de Rigny , e foi recebido com huina sal-
va ao chegar ao navio do Almirante.

Guando o Capitão acima mencionado sahio de"
Modon. os Turclis ainda continuavão a metter man-
timentos na sua esquadra, e a embarcar as tro-

pus, que dizia-se estarem destinadas para o atta-

que de Hydia.

Varsovia 30 de Setembro.

O plano favorito do fallecido imperador Ale-
xandre. para facilitar, quanto lbe fosr.e possivel, as

e contribuir ao commodoeoiiiiirunicai:ôes internas
dos viajantes, vai a^ora pôr-se em execução pelo
seu eocceisor. Todas as estradas de posta e de
commercio vão meihorar-se , e tornar-se como as
melhores calçadas , onde j.i não não estiver feito.
Em cada posta haverá coches commodos , construi-
dos sobre hum plano que o Governo ha de ap-

preseníar, e as cisas de posta devem ser apare-
lhadas de maneira que dêm aos passageiros todai
ai cornmodidades que houverem mister. Estas ope-
rações começarão já na Livonia o na Curlandia.
Como as despezas' sã o feitas pelos pioprietanos ,_o
Governo t*ncionou indemnisa-los com a reducção
de alguns tributou.

II _ S P A N H A.

B-rcelona 6 de Outubro.

(Correspondência particular.) .

Foi hontem oue soubemos por miúdo todas

as circunstancias que precederão , ou seguirão a

chegada Uo liei » Tarragona : ellas são taes que

(''ctesaSo a'curiosidade publica, e eu vou referi*»
lus pela ordem das datas.

O Rei , que dormira a 26 em Vinare? , pas-
sou o Ebro a 9.7 pela manhã junto de Tcrtosa.
Nesta praça, e na de Lenda havia seis mil ho-
mens de tropas realintas , reunidos e cuuimanda-
do» pelos Generaes Conde de E-pagne , e Monet.
S. M. escoltado por enta divisão, continuou sua
derrota para os desüladeiroí do Col de Balaguer,
que estavão oecupados por 4:000 rebeldes comman-
üados pelo Chefe Kafli-y.Vidal.

O Marquez de Campo Sagrado , que estava
instruído da opposição (pie os rebeldes querião pôr
á passagem do Rei nestes desfiladeiros , (pie são
quasi inexpugnáveis , tinha feito reunir huma co-
luinna de mil e seiscentos homens, a qual sob
as ordens do General Manso , accompaiíhàdá do
mesmo Marquez de Campo Sagrado ._ de huma 'le-
putação do Supremo Tribunal , de nutra da Ca-
inara , c terceira do Capitulo Eccleiia-tico , paitio
a 21, dirigindo-se pam Tarragona, com o fito de
proteirer a passagem do Rei.

rAt i columna tend» cheirado a Villafranca ,
achou huma columna de rebeldes qne se oppoz á
sua pa-rsagem , e d qui resultou huma acção minto
renhida

O General Mans» labendo que do resultado
desta acção >odia depender inteiramente não só a
surte du chegada do Rei a Catalunha, mus sslé
de lua pessoa, e arrastando os perigos que lhe
appresentava o numero superior dos rebeldes , os
caVregou á baion ta calada em todas as ruas , che-
gou a dispersar grande parte, e «brigou o maior
numero a fechar-se nos dous grandes edifícios, que
lia cm Villafranca.

Entretanto, como o General Manso tinha por
alvo principal achar-?» em Taírairona , deixou, apoz
si os rebeldes encerrados, e continuou sua viagem
para Tarragona. Então o General rebelde Raffi ,

, insl ruido da derrota da columna de Villafranca ,
vendo-se attacado pela frente e pelo ílanco pelai
tropas de Lerida e de Tortosa, comniandadas pè-
los Generaes d'Espanha e Monet, e vendo se era
véspera de ser attacado pela retaguarda , e até dó . '»

»er" coitado em sua retirada , se resolveu a abon-
donar a posição do Col de Dalaguer, desdobian-
do «obre a Cidade de Reuss.

O movimento teve lugar a 27 á noite ; mas
o Rei não querendo arriscar a passagem do Col
de Balaguer com huma pequena escolta de CavaU
laria, e não podendo ser seguido pelo grosso das
divisões comniandadas pelos Generaes Espanha e
Monet, dorroio a 27 na pequella Villa de Cam-
brilo , e a 28 pela manhã entrou em Tarrnsrona.

Neste mesmo dia appareceu o Decreto, de am-
nistia , que sem duvida j» conheceis . e }|o^qtial
aproveitou o General insurgente Raffi , Jfne se
achava em Reuss, seguido quando moito de
huns vinte dos seus.

Havendo esperado o 24, dia fixado para a amnis-
tia , as tropts reses comniandadas pelos Generaes
Espanha, Monet, Carratala , TVTres e Manso, ar-
tacarão a fidade de Reuss , e a tomarão , depois
deter feilo grande carnagem nos insurgentes ; que
ás ordens do frade Pugnai , que tinha tomado o
commando, depois da deserção do General Raffi,
se defenderíiõ com hum furor, que excede toda a des-
cripção. - ,.

Esta -acçSo terminou as operações do mez de
Setembro.

Logo que a Junta provisória insurgente de
Minres"soube da tomada de Reuss, í'ez renovar

• *
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O juramento de morrer antes com ai armas na m*o
do quesubmetler-se, ou acceitur alguina capitulação,
que poden.e fa^er o menor attuque^os agravos, pé*
los quaes havião sido tomado*.

O. 1.9 de Outubro , huma divisão de quatro mil
homens , çointnandada pelo Carugol, veio do JVIa.ii*
Tesa x q««si até of porta? da Barcelona.

A presença de tropas rebeldes decidio o Gene.
tal France? a fazer sahir e 3, huma brigada de
infantaria, e Uu.ua esquadrão do 3» ligeiro, que
tbrão postar-se a S. André, emquanto os rebelde?
«atavão em Badalona quasi *m frente, e d« maii
occupavão as villas de Maspon e de Motins dei*
Bsey. Entretanto nenhuma destas divisões incaroino-
deu a outra em suas operações respectivas. A 4 o
Cjragol que tinha enviado alguns destacauxuto* a
differente» cidades sobre a cp.ta , pur^t impiu çoo*
tribuições de dinheiro, cavallos, e mu Ia* 4t «lbarda
e de tiro, deixou a Cidade que occupava, e se dirigio
de novo sohrc Mao,resa. Cartas, que hontem tece*
temos de Tarragona , aununçião que o Rei agaea*
lhou mui bem as trP-z deputações de Barcelona ,
e que S. M. está decidido a exterminar o* rebeU
des, senão quizerem sujeitar-se sem condições, an*
tea áo que entrar com elles em algum ajuste;
mas esta asserção pelo menos he arriscada. As

mesmas coitas ufiinnão qne S. M. em tudo que dr*
«eepeito aos negociou da Catalunha , tomn, ani»»
o Conselho d«> Marque/, do Cau-po Sagrado *de M. Desa , homem muito eMJiuaju , Fiscal daT.ibunal Supremo do Barcelona, do qut, úu Ali.uistro da, Guerru e Juttiçu Caloinarde.

Hum Decreto do 1.« de Outubro ordena atpdos os Arcebispos, e Bispos de Catalunha,, qUoçe achem em Tarragona , para onde já partio oBispo de Barcelona.
No fim de Outubro S. M., segundo hum boato

muito acreditado, deve achar-se em Barcelona cot»n Rainha sua esposa e com alguns outros membros
da família real, e tambem se diz que en. consequen-
fia da sua presen(,B todas as tropas Fianuezas sehão de retirar ao forte MontJui : este boato as.susta muito oe habitantes de Barcelona, que te.mem que a administração Hespanhola lhes faça per*dera tranquillidade, de que gozão sob ,i adminis.
tração Frapci-za.'

A Duqtieiu lie Santa Colombo , cujo marido geacha aqui dc-stcnado como suspeito de liberalismo
foi a Tarragona appresentar-se ao Rei. Sua Mages!
tade a recebeu muito Lcgi, e levantou o degredo
de seu marido.

NOTICIAS MARÍTIMAS.

ENTRADAS.

pia 7 de Janeiro. — Cqbiqda, pela Bahia ; 74
dias; B. Tejo , M. João Luiz da Rozu , equipagem
49 , carga 429 escravos, destes morrerão até o dia
em que foi roubado 4, a Joaqyim Ferreira dos San.
tos. Diz o Mestre que foi tomado pelo Corsário
de Buenos Ayrea o Gaivota , de que he cotnman-
dçinte P. Dantant, na altnra de 18° de latitude,
e de, longitude §0Q, a Oeste de Londres , o qual'lhe levou 325 escravos povos, e 6 da tripulação,
C mais outros gêneros, e lhe vendeu o Berganüm
por 10,000 pezog, deixandolhe 99 escravos, dos
quae6 morrerão mais 4; e que se demorou na Ba»
Jiia por andarem na barra huma Coiveta, 2 Es.
cunas Corsários.—Bahia ; 9 dia» ; $. Novo Javdhn,
ty\. José da Silva Pereira, equipagem 7, carga sal,
amarras , e pedras de amo|ar , a Jaã,a Gofnesí tf^lo:
passageira huma escrava. ~- Capitania. ; 3 dias ; 8.
$. José Conceição, \M. José d»Silva ferreira, equi-
pagem 7, carga assuear, e fip, * Antônio Martins
tfos Santos: passageiro» Lui* Fernandes Salgueiro,
Jacinto Rodrigues de Azevedo , JVfanoel Joaquim
d'0!ivt.ira Fiúza, e Sebastião Ribeiro Pinte.—Zí-
vcrpool^-.32 dias; G. hig. Admirai Bemba. M. 71/.
ff'al/X< equipagen, 15, carga sal, a W- Plat.-r-Ca.bo da t$oa Esperança; 31 dias; B. /»g. Hebe, ItJ.
T. Suiton Forman, equipagem 7, carga tin|io , etrigo , ao M : passageiro» a mulher do Mestre,
e huma cunhada.-— Gihraltar ,- 29 dias; B. Sprdo
Sullano, M. Jeronymo Cassingevo, equipagem 1G
carga sal , papel, azeite, e outros gêneros, ao JVÍ.:
passageiro 1 Ingie?, 3 Hespanhoes, e 1 Sardo,
coro 1 filho —Caio Firo,- adias; L, Conceição

M. José Antônio da Costa, equipagem 4, car<ra mi.lho, íejão, e caffé, a vários.

S A II I D A S.

-^ia 7 de JaHçiro. — Em commÍ8sãa_4_IV/i:aèe/
Com. o CI^raFMar e G\ie^iTT^eoa^rodV~Ee~w.

\repaire ; conduzindo tropas ; leva de passagem Fran-/ciscp Xavier de Barros Falcão, Tenente Coronel
áe Milícias, o Alferes do Batalhão N.» 19 Ma-uoel Pinheiro de Almeida, e o Tenente do Bata*Ihão N.° 26 José da Silva Telles , eom Passapor-
\e» d» Secretaria «1'Estado dos Negócios da Guer-a , Antônio de Pina e Silva , com Passaporte dalos Ne»ocio6 da Marinha , Manoel Lobo de Mi*
randa Henriques, e o Deputado Francisco JoséJorrça , e 3 criados, com Portaria da dos Nego-cioi do Império, An.cnio de Velle, Inglês , com

Passaporte da dos Negócios Estrangeiro», D. Tri-fonia Carolina França Ribeiio Pisarro, com 2 es-
cravos, e o Padre José Manoel Brainer, com 1
escravo, com Portaria da dos Negócios da Mari-nha. — Parati ¦ L. Bom Syccesso, M. Antônio Bal-thazar de Souza, equipagem 5, carga sal: passa-ge.ros Felippe d'01iveira Mattos, Manoel Antôniode Brito , Manoel Vieira Lima , e Antônio José
Albino , eom Passaportes da Poliem. — J/ha Gran-de; L. Conceição Feliz, M. Antônio Machado de
Faria, equipagem 4, carga sal.—Mangaratiba ,¦ h.Senhora da Penha, M. Bento Xavier, equipagem 7,
em lastro: passageiros 3 escravos, com Passapor*
!? £B • Po-aj.cia- ~New York S B- Amer. Chahedony,M. Once Kwg, equipagem 10, carga caffé, chi-fres , e marfim.
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ÁRTICOS NAM ÜFF1CIAES.

RIO DE JANEIRO:-

^ Uarta feira jQ^o corrente, dia de Festa Na-
lcioi.ul pur ser o Annivcrsario daquelle , em que*S. M. o Imperador Se Dignou de Felicitar o Bra-
•»il , Ficando neste ditoso Continente para bem dos
seus habitantes , se einhandeirarão as fortalezas e
imbarcaçõea de ^uerta com huma salva de artilhe-

Iria , e a huma hora concorreu ao Paço da Cida*
ide o Corpo Diplomático para ter a honra de com-
jprimentar u S. M 1. , assim como grande numero
ide Subditos das classes mais distiuctas para beijarem"Sua Augusta Máo, precedendo a este Acto Solemne
¦segunda salva, e terminando o dia com a uhinia. A'
¦qoite Dignou-se S. M. 1. Honrar com a Sua Impe-
•liai Presença o Theatro de S. Pecko de Al canta-
<ra , onde depois dos vivas tributados á Sua Au-
!£usta Pessoa , e Familia, se represrmtuu o Capa*
Iteiro , a que se seguio a dança D. Quixoie.

NOTICIAS ESTRANGEIRAS.

HESPAN H A.

JMadrid 7 de Outubro.

(Correspondência particular.)

Por via extraordinária.

O Núncio do Papa, ha tanto tempo esperado
tia nossa capita', chegou hoje

Ha dois ou trez dias que se falia de hum cor-
reio extraordinário, vindo de Lisboa, que trouxa
despachos muito urgentes ao enaarregado de nego-
cios de Portugal; mas nada ainda transpirou do
contendo destes despachos.

Pensávamos que o batalhão do regimento de
áahoia , forte de seiscentos homens, que ha mais
de quinze dias tinha recebido ordem de deixar Se.
filha, e hir para Algesiras , onde devia embarcar
para Catalunha, tinha executado esta ordem, mas
:onstii-uos que ainda está em Sèvilho.

Cada dia recebemos novos detalhes sobre a fia-
¦ em rápida que o Rei acaba de fazer. Chensndo

Alüinele, o povo bradou morra o Corregedor!
„ Rei quiz saber porque se proferia tal erito ,
lisserão-lhe que era porque o Corregedor tinha
lido miliciano nacional, qtie era negro, e conser-
vava em prisão ajgu.is realistas. O Rei mandou o
^ura da Cidade tomar informações; o Cura tendo\

justificado o povo , o Rei lhe perguntou se havia
na Cidade algum juiiscunsulto de boa reputação ;o Cura indicou ao Rei hum letrado, e S. M. or-
denou que elle oecupasse iiu.uediatamente o lf><rar
do Corregedor ; que tsle fosse prezo ; que se lha
formasse processo, e que os'realistas piezos, fo?.
seiH inimediaíamenle soltos; o povo summamentn
saiisfeito desta decisão do Rei, ae poz então a es-
jranar-e— Viva v /"«¦".' — O General Yranzo, lu-
gar tenente do Geneial Longa, Capitão General
da Província , tendo hido receber o Rei, S. M.
lhe perguntou se a Cidade eslava tranquilla ; M.
Yranzo tendo respondido efürinativamente, o Rei
lhe fallou dos alvoiotos do dia precedente, nomeio
dos quaes ks tinhão ouvido gritos sedieiosos simi-
lhantes aos da Catalunha , accressenlando que sa
tinhão visto fitas brancas nos chapéos , á naneira.
das que trazem os CatalSes sedieiosos. Iranzo so-
cegou o Rei , dizendo-lhe que o povo ficaria tran-
qiíillo", e que para este cffeito se tomarião a» me.
ilidas convenientes ; a municipalidade se obrigou de
¦ ua parte a fazer outro tanto. Com effcito, antes
que o Rei entrasse na Cidade, se publicou hum,
batido impondo as penas mais rigorosas a todoa
aquelles que, na passagem do Rei proferissem ou-
tro grito que não fosse— Viva o Rei! Depois de
tomadas estas medida» de segurança he que o Rei
entrou em Valença.

•Barcelona -6 de Outubro.

A Junta de Manresa, como eu dizia na minha.
precedente, está dissolvida. O Diário ei Realista Ca.
talon, que apparecia nesta Cidade depois de dar
conta de«ta disolução, terminou a sua falia por hum
requiescul in pace. Os Soldados do 2. ° regimento»
da Rainha , que se tinhão levantado a favor doa
descontentes, dizem hoje que forão obrigi^s &
seguirem a est» respeito as ordens dos seus -Che-
fes ; alguns Gfficiaes inferiores, que tinhão queri*
do resistir, forâo degolados, pelos Chefes da itisur-
reição. Mas a Junta contava pouco com m Sol-
dados; só os granadeiros, e o» caçadores tinhão
conservado suas armas.

Caduques, 8 de. Outttbro.

(Exlraclo de huma carta,particular.)

A 3 do eorrente, perto de mil e quinhentos sol-
dados entrarão nesta cidade, e imposerã) huma
contribuição, que lhes foi paga sem resistência. Hum
exemplo recente tinha ensinado aos habitantes que
se devem submetter sem murmurar ás exacções dos
facciosos. Ultimamente tinhão feito huma expedição
em huma cidade do districto de Girona- mas come
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Tião cederão logo ás suas intimaçõe», apenas entra-
rão na cidade, enforcarão o ballio e o Secretario
da Camaia para assustar a aquelies que se quizes»
tem oppor á rebellião.

Hoje vimos chegar aqui huma embarcação que
partio hontem de Vílassa ; ella nos cnnlinnou a
noticia que o Hei prolongava sua morada em Turra,

goaa ; que o General Manso tendo marchado sobre
Reuss com huma forte columna , tinha experimeu-
tado huma teimosa resistência da parte dos rebel-
des entrincheirados na cidade; mas que conseguindo
abrir huma passagem a travei, das fileiras dos fac-
ciosos, sua coluintia f«eZ ilaqutelles desgraçados hu-
ma tão horrivel carnageni, que elle foi obrigado a
correr de lileira em íileua , grilando Basta ! e en-
tibiar o furor das tropas reaeií.

O General Breton não foi menos feliz em hum
encontro com os icbeldes ; huma guerrilha oceupa-
va u villa San-Pol, entre Arrenya , e Cslella; á
frente de alguns cavalteiios, o general attaeou os
facciosos , e os poz em completa derrota, e os acu.
tiluu como desesperado.

F II A _S Ç A.

Perpignnn 9 i.'< Qa-ubro.
O Rei de llespanha ainda cólá rm Tarragona;

mostra-se muito circunspecto com seu* antigos atui-
gos, mesmo com M. Calomarde; o Marquez de
Campo Sagrado parece gozar de toda a sua con*
fiança. O Ciei cuida elle mesmo cm todos os ne-
gocios, e os despacha em grande parte. Os que
não pode despachar por si mesmo, faz elle a minu-
ta , ou os ordena de viva voz ; os apostólicos pa-
lecetn consternados. O Bispo de Barcelona foi ad-
miltido a bejar a mão, e igualmente a Condeça de
Santa Colomba. O rei lhe fez hum acolhimento mui-
to gracioso , disse-lhe que ella não tinha precisão
de lhe pedir licença para vir bejsr-lhe a mão,'e
lhe perguntou noticias de seu marido; disse-lhe de-
pois que o Marquez podia dispensar-se de vir a
Tarragona, visto que S. M. iria immediatameiite a
Barcelona «ou, a Rainha. Cem effeito o Marquez
de Campo Sagrado chegou a esta Cidade u tí pa-
ia preparar o alojamento do ilei. S. M. deve ahi
chegar a 17 com a Rainha.

A 4, mil e duzentos homens da guarda che^a-
íão de Lerida a Valls. No mesmo dia o Conde rio
Hespanha con, 4,000 homens di infantaria , 6,000
Cavallos e doze peças de campanha , se poz em
marcha : esta divisão dessfilou a ü debaixo dos muros
de Barcelona , dirigindo-se sobre Ginma. Hontern
o Co»de de Hespanha estava cm Vit,'*re«, a quatro
lego-ga desla praç>i. Ha tre« dias as tropas do blo-
<|,ic»*i tem sido reforçadas consideravelmente; levão»
i).s h cinco mil homens. Entretanto Rallester mos.
tra su iriiiito inquieto', e disseque não tardava que
tu io isto acabasse, qualquer face que tomassem as
cousas.

E-n Tarragona nppresentarao.se muitas mullie-
res de indivíduos para pedirer» aproveitar-se da ani-
nistia , e depor a* armas; crê-se que o numero irá
creseen iu : os chefes são detidos sem que se tomem
liieditl.i'1 de rigor contra pIIps.

AHirma.se que o infante Don Carlos deve ir
viajar na Itália , e tino « infante D. Francisco de

-••piini.i xiiá á Fiança.
Não se falia na Corte de Tarragona senão de

hum oilicio secreto que o Rei Fernando entregou
á li.iinha antes de sua partida, e que devia abrir-
se em conselho de estado , presidido pela rainha ,
a '-Í9 áo passado. Este documento alli mia«e que se*

lá inserido na gazela extraordinária da Madrid.
O irmão de Beasieres foi prezo em Poycerda»

tinha vindo procurar Vilella para pedir emprego, ,
teve a imprudência de ficar alli quando entrou o g0.
vemador com sua pequena tropa, que retrogradou
de Prades quando se soube a noticia da chegada do
Rei a Tarragona.

T U R Q ü I A.

Coiislatilinopla 26 de Setembro.

Depois de 5 deste mez, nada mudou na Ca»
pitai , cuja tranquillidade não foi perturbada hum
só instante, e a. inquietações, que agilavão oi
Francos, cederão lugar á esperança. Qualquer que
seja a face que tomem as negociações , não resul-
tara necessariamente a interrupção da paz, ou a
partida dos trez Embaixadores. A noticia dos mn.
vimentos das tropa* Russas na Bessarabia , do ar.
mamento da esquadra Russa nos portos do mar
Negro, e du chegada dos dous transportes da mei.
ma Nação no Bosphoro, para receber, em caso
de necessidade, a família de M. de Ribeaupierre,
não tem mesmo feito nascer huma mui viva in.
quietação.

Dizem que o Sultão que vê sempre a inter-
venção com muito mios olhos , assentou com o
Divan hum plano, em virtude do qual se poderia
considerar o restabelecimento da paz na Grécia,
como huma concessão da sua parte.

Os habitantes das Províncias continentaes da
Grécia, lora do Peloponeso, dirigirão ao Pntriar»
ca da sua Nação, que reside aqui duas petições
assignadas poi todos os Chefes e Primazes dos dis..
tricto», para annunciarcm sua submissão á Poria,
e pedirfin huma amnistia geral, eo levantamento da
excomunhão fulminada contra e!les por c«usa desua
rebcllião. Este acto de submissão foi reinrttido ha
oito dias á Porta pelo Patriarca Grego Agatlian»
gel. s , nccoinpanhado de doze Membrus do Alto
Clero. Entresandoo ao Kiaja Bei , o Pdlri«rca llie
disse : " O Todo Poderoso levante a venda dos
olhos daquelles que ainda eslão cegos , e lhes faça
sentir em toda a sua grandeza o favor da Porta!,,
O Kiaja-Rei recebeu a submissão, e respondei::
" Que a Porta, liei aos piincipios do islamismo,
seria sempre prorla a receber em graça os sem
vassallos desg r*sidos , que tiverem icinorsos, a
lançar o véo do esquecimento sohré o passado. .,
Em conseqüência todos os rcfrin do continente Gre»
go , que estavão debaixo do vigilância do Bostangi-
Baschi , forão postos em liberdade inimedialaiucH-
te depois.

Conslcnlinopla 25 de Setembro.

O Reis-EiTendi , que soíFre ha tempo hum»
doença de olhos , c cu:?. ho interinamente substi-
tuido pelo ministro do intciior (Kiája.Bey), roan»
dou dizer aos interpretes rias trez Potências me
diatrizes , aos q-jaes se tinha concedido huma ao-
dieucia a 1S, que a Poria persistia em quers
submetter os insurgentes, e qne ella não prestar'!
ouvidos a condição, alguma ; que finalmente ellt
observaria a maior moderação eniqnaoto ds Pelei»
cias aluadas não se permillissem alguma violência,
mas que opporia a força á força, se a levarem a"
cabo. Esla linguagem orgulhosa foi tida a IS. «
no dia seguinte devia ter a sua resposta. Chega»
rão a Constnntinopla duas embarcações d» atiprri
Russas eseapadas á vigilância do* castclloa doB>í"
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t»W>, * que potecião vir de Odessa, Ainda que
tivessem buudeinas mercantes, c a sua grancleaa
correspondesse á d«>s navios, que na forma dos

tratada., podem entrar no canal, e as puam.a.es
não estivessem fardadas, sem embargo tinhao t«-

das as iioparencias de embarcações de guerra.
A Poria , que via nestes navios o piesagio

«1,. crandes desgraças, mostrou-se muito assombra-

«•„, e mandou logo pedir a M. de Ribe.tup.erre

«1 tomas explicações sobre a chegada destes navios
/..„,,« brigues de *i peças); o ministro Russo res.

puo.ieu «iun não devia inspirar susto a torta, e

nue cu.no não tramo bandeiras da marinha Im-
l.ial n?o havia direito de despedi-los ; que em

L'..' uppare«e.se m-iior numero de verdaueiras

;,',.,,,caçaic !, guerra em Cuuataiitinopla , senão

B,,i .-iMOiada* pelo cempoitauiento do governo 1«-
"cò 

qu' parecia .n.ou«ü. sua familia, fe todos os

íubdil.--. ttu^o-. A Furta recebeu esta resposta

Zl muita su.preza, . a te, submeti»ao O.van ;

maa consta qua-, por huma ordem do St. tao, nao
"truta 

mais disto. Espcrão-se agora as eml.acoes

dc puerra Inglem a France»*, que devem rece-

l,er a bord¦> - famiiiaa dos Embaixadores de<U

duas Nucõea. O Rei*.KtlVndi, que '•» crise actual

e tM doente uo moral como no tis.co, havendo

, 
" 

> sua demissão , recebeu en. resposta que so

!,,,„ máo servidor podia abandonar seu posto no

m°Tol:!0queoüboronPl Inglez Craddock que
tinha hido ao Egipto para iMu»'« o Vice ,.ei a

ficar neutro no negocio dos Grego-,, ..-o *«*

suma impraaiio -no seu animo. Mebamed-AI con

íinua a ar á Porta a segurança de sua (.delida.

de e o d.noo a formação «te 30:000 homens «te

nnvas trona-, que servirião de reserva. Esta reso-

íurü" 
' 

o ge dc contentar o Egipto , que po. e

lpÇe„as ahafar%s queixas, que occasiona a longa

dUrtLX*Tporta recebeu de B..n«. a no-

liei. d que o estabelecimento da orgau.saçao mi-

r inha oceasionado grande de.conle.itn.ue,, o, na-

qnella Província, da qual muitos canto*» Unh-n

ooDOsto huma viva resistência.1P 
Guando o Patriarca Grego appresentou a ,..

Jlí o acto de submissa., dos Gre-m. do

conth,êníe pronunciou hum discurso que arrancou
couiiiii.ii -.«.Utpntp^ v oue fez nies-
lagrimiu a Iodos os assistente-, , e q
mo huma profnnda impressão no kiaj..-ii.i , e w

tè Ministro lendo-o aconselhado a empregar inda

a sua influencia para chamar á obed.e.ic.a os ou-

tros insurgentes , o Patriarca o promettew , * no
mesmo dia tez apparecer huma Pastoral , na qual
vivamente obrigava o Clero Grego a conduzir ao
ovil ao ovelhas desgarradas. Ajuntou-lhe o decre-
to de amnistia concedida pela Porta , e que tem
teito huma viva sensação. Verdade he que os des-
contentes não descobrem mais que hum jogo , e -

pretendem que o acto de submissão dos Gregos
foi redigido em Constantinopla ; e tem por fim
desviar de huma maneira hábil a intervenção das
Potências. Em summa , lie certo que os reféns, e
os Bispos que estavão retidos pelo Bastangi-Bachi,
forão pontos e.u liberdade , e que partirão correio,
para a Romelia com a amnistia.

Reschid-Pacha está en.Janina; o Coronel Fab-
vrier em Metona com alguns milhares da homens ;
o General Church- em Acrocorintho com hum cor-
po da tropas , e Demetiio Ypsilanti em Syra. Os
Coiumandantes das esquadras combinadas deviio fa-
zer saber ao Governo Grego, que a 14, ou se-
gundo outras noticias a 21 de Setembro á meia
noite começava o armistício, e que por consequen-
cia não devia haver hostilidades contra os Turco..

(Gazela de Avgsburgo.)

ILHAS JONIAS.

Corju 3 ds Outubro.

Hum breve Inglez nos trouxe a noticia que a
c2q de Setembro Ibrahim Pacha tinha concluído
hum armistício com o Governo Grego, e que iicer-
•a da-, esqiiiidriis combinadas, se havia reservado
«> direito de voltar sem obstáculo a Alexanrtiia,
lijo que recebesi-e novos oflicios de seu oni. O
.armistício fui concluído sob a garantia dos con.man-
dantes «J»* .--¦niadras adiadas, • a convenção re-
lativa a a- i «!h|ectn foi assignada por M. EUiot
du i.-.«!e i !• ji.tcrra, por M. Huillier pela Fian-

. (,-;. . e «a-... Rusmu por M. Alaskary , Conselheiro
driK-tati., que se acha em qualidade de agente
iiipt«v.,!.-t.co junto do Almirante Russo.

A.enuncia se que o filho do Príncipe de Cani-
... (Luciano Bonaparte) que ha tempos foi á Gre-
,u com o sobrinho do Almirante Lord Cochrane,

^e matou a 5 de Agosto a bordo da fragata Hellas,
baineando com hum par de pistollas.

Os soldados que até este momento estavao em-

pregados em Corfu na construcção da estrada, re-
ceberão ordem do governo de voltarem ao. seus
corpos.

notícias marítimas.

ENTRADAS.

n.» R do J.neiro. — Moçambique ; 62 dias; G.

ll'Z', ií i* *¦*> «•/*J»ÍV.73T

n gSZ\ equipagêm 8, carga fazendas, e ou-
U. liartimnc, <c^ k Valnaraiso: passageiro 1

T^T^SfI 9 dias; L. lUa"*. G»

laiiuiia, e .. , n;i»«im oue conduz hum
do de Milícia* João Ribeiro, que. <- ,

pieio renettWo ao Quartel General. _>_JUnSarati.

Ki; 3 dias; L. FMreJla do Norte, M Francmo
Dia» Cardoso, equipfigem 6, carga caffe Mo M. r

passageiro Manoel Felicíssimo. — S. Matfieus ,-4
dias ; L. Divino Protector , M. Francisco' Jos: dos
Reis, equipagem 8. carga farinha, ioM.- rara-
lí; 3 dias: Canoa Viva Maria, M. José Pacheco,
equipagem 4, carga caffé, ao M.-B«e«oí Ames,

por Monte Video ; 23 dias; P. Ing. Rinaldo , Com.
o Ten. Mooris: passageiros o Coronel Sebastião
Xavier de Carvalho, com 1 criado, 4 Inglezes , e
huma Inglesa. -Valparaiso ; 46 dias; F. Franc. L

Anligone, Com. o Cap. de Navio Melicut; passa-
geiro Antônio de Souza Ferreira.

S A II 1 D AS. __—.

Dia 8 de Janeiro.—Em commissáo , B. de

g.aeria lieaurepairc , Com. o Cap. Ten. Antônio Al-
e«
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(32)
Dito, dilo_^_-P_jiy_i£»Vo ,

Campos ; L
betto dos Santos Lopes.
Com. o Cap. ,T_n. Pedro Ferreira. ...... ...
Boa Esperança, M.João Gone.alvts de Barccllos,
equipagem .', em lastro.— Dito, L. Flor d"Ame-
rica, M. João da Victoria Limei, equipagem (i, em
lastro. -_- Dito , S. Bizarria , M. Manoel Affonso
Martins, equipagem (i, carga vinho, e vinagre.—
Dito, S. Golfinho, M. João Gonçalves da Silva, equi-
pagem 5, em lastro. — Dito, S. .Wií.ki 77,, 1V1.
Joaquim Anlonio Vianna, equipagem 6, em lastro
., _a  _-__•_ ___... ¦* ______ . i ¦--.»•*

gem 7 , em lustro. — Dito , B. Sele de Maio , Hfr
Custodio dei Silva Pereira, equipagem 12, em lastro
— Dito, L. Coração rie Jesus, Al. Anlonio Pedrosa
equipagem S, en, lastro.— Dilo, L. Santa íiatbi'.
na, M. José Luia lioãrifrttcs, eqtiipugt-m G, em
lastro.—Dito, L. #_„< Conceito, Al. João Ferswn.
des da Silva, equipagem (i, em lustro. - -Dito, L.
Santa Anna Feliz , Al. Manoel nos S.i..7o.» .Pereira 

"

equipagem 5, tm lastra,. — Dito, Patacho }/.«/.!
pendência Feliz, M. Sacaria* Anlonio lustio.—Dit-, S
/J ,- !il I . /, *

¦"""/«"" (tuiiiiiiu r letiiuei, -.m»i»_£_ui »j, rui lasiau: peiieiencin reuz, _j. ruacanas jümomo, lustiO.— JJ,t-., S
passageiros 22 escravos, com,Passaportes da Policia. Harmonia, M. Joaatii.it José Peiciru , fi| ui [..ly ..,,4Dito, L. Sa.*.- AV/rt, AI. Josó Rodrigues Lobo, 8, em lastro. — Duo , S. Santo Antônio tít.m Fe.equipagem 5, em lastro,-—Duo, 8. Bom Fim, Al. lis , M. José Caetano du Silva, equipiagem 7, eniManoel Pereira d'Araújo , equipagem 3 , em lastro. lastro ! passageiro Antônio José Comes c-mVas-Dito , S. Prolectoru dos Anjos , AI. Manoel José suporte da Policia. —Dito , L. Flor ««"'/iniisude ALMonteiro, equipagem 7, em lustro: passageiros IG José Gomes Touguiuho , equipagem 6, em Ia. tio:escravos, com Passaportes da Policia. — Dito, L. passageiros 1j escravos, c«»u, Pas.nuoVle da Poli!Santa Anna e S. Joaquim, M. José Maria d'Atinei- cio. —Dito, _. S, Jo.,. Biilliunle, Al. ./...» Eunesda, equipagem 7, em lastro.—Dito , S. S. Joaquim Viana, equipagem S, em la.tio : pussü«'-en os 16 es..navegante, M.João Domingues, equipagem O , em cravos, com Passaporte* da P.dicia. — Dito Llastro: pas, íi<_pirü. 14 escravos, com Passanortes da S. .Iniiet. i\! .iiuinuim 1 „„s ,1,, /'.,.....' 

' 
.'.. -*lastro: passageiros 14 escravos, com Passaportes da

Policia. — Dito, S. Pensamento Feliz, Al. Munoel
Joaquim de Lima , equipagem 9, em lastro. — Di-
to , _. Rainha dos Anjos , Al. Manoel Gomes Jlan.
gel, equipagem 8, em lastro.—Dito , S. Boa União,
Al. Anlonio José Teixeira , equipagem 7 , em Ias

S. João, Al. Joaquim José da Costa, equipagen 7,
em lastro. — Dito, S. Santa Ambrosio, ll. Antônio
ferreira , equipagem 7 , em In.t.o 11! S.

Joaquim Viajante, Al. Joaeiuini _"..,.<.-,- o , equipa-
geu, 5, em lastro. — Dito", S. Santo Antônio Ven-cedor, _i. Manoel Francisco Lopes, equipagem 8,... ;~ ' -•_-.-_-¦¦ ¦ . ¦;¦ «•—>¦¦ , «¦¦ cultuei. ./..-,¦. ¦,•«.., uopes , equipagem 8,

p",: .P"™**.'"» o3 escravos com Passaporte» da em lastro: passageiros l_ c.c, av..., com Passapor-

B 

policia. 
_ Dito , b. Senhora da Graça, M.Jose Me- tes da Policia —Dilo, H. S. ,/<,,-. Tiunfante AIfita» 7W..., equipagem .. em lastro. _ Dito, S. José Bemardino , equipagem 7, em lautio. -Dito!_». Salvador, M. Domingos Ferreira dos Santos, equi- E. Brasileira Constante , M. José dc Medeiros eoui!pagem 4, em lastro. — Dito , L. Conceição Olhei' pagem 10, em lastro. — Dito , S Felieiaate VIro, M. Jo.?. Meirqws Ferreira, equipagem f> , em José Anlonio Tavares, equiparem 7, em lastro —Listro: passage.ro¦ 1 fescravo , com Passaporte da Dito, S. Bella Elisa, Al. Fruncitco Nunes, equi-Dito, L. Poder dc Deos , M. ¦/<__> r/a pagem 8 , em lastro. — Dito, S. Conceição M

Policia.
ç.,7 ,,., . ---7 ¦¦¦ ", »-¦¦¦ i_nu. — i/nu, o. conceição. 1VJôi/wi /.iò nr», -quipagem , em lastro-Dito, S. José Pinto Kctto, equipagem 9, em lastro: passa-mamento Üeliz , AL /-«io.o Coma, geiro José Manoel com Passaporte da Policia J-Hiimcm lactrr. —Tlllr. I. /_„„.. '/.,„ I /»..-. r.< ». ^, r_, .". u» 1 -Illlil,-_I|10
Sij-ííj /í«Wffl Pai

__¦ - - H^,.u „.,tl, i,.u„UVl I'1MII â «Jt_íl|equipagem 7 , cm astro. -Dito . L. Novo Tejo , L. União Fdn, AI. 77,_,,_s ^.., equipagem 6, en. Ias.M Manoel Fehsberto da Sdva , equipagem b, em tro.-D.to, 8. /'/or a/.CW^o.», A . Miluel FrancTcolastro: passageiros 2 escravos, com Passaportes Pereira, equipagem 7, emla_.ro -Dl, Tda Policra - Dito, S. S. Benedito, Al. Francisco . ta __„„„', 1. 
PJLmo 

W 
"z. 

o/fe 
" 

eouU
S /T' 

ef>l"P^e'" 5' e"? lyt'o.TDito, pagen.6, em lustro, passageiro Joaquim Lu , JomS. &e__0r_ rf0 Gi^ro, AI. JÇa.ma/.rfo Jo*é torrífl , Passaporte da Policia. - Dito , S. kir_ 1 X
__SiET_- S; T 

hryf°-D'10' L (T°la' 
,M- »*«. M. JoeéFenHnuk. de OlilcZa equTpagt^

^to/i», 
rf« Sa*/M O/iwira, equipagem 0, em las- em lastro. __ /? /0 rfe S. J0í._ . S. C-J^Sr--'to. _ Dito, S. G«. _.-.._ M. JMf_«. Ribeiro Al. J0„,«i'm 7.„,-_0,„, equipagem 4 é n asfro,1/_W, equipagem 6 , en.Ja.tros passageiros 15 Dito, L. Santa Micaella, Al? J^aríaJaTaia'2cravos co,,, Passaportes da Policia. - Dito , L. Afafe, equipagem 6 , 

'em 
a_l,°„ 1 DT.o . fC0_«iç-«, Vencedora, Al. _.«_0«o _?_é«ro, equipa- J.«o <.«_.«„« M. Antônio JoH da Cn\,\l'gem 5, em lastro. - Dito, L. S. José Fiajanle, pagem 6, em lastro -cZlÍT, T *. _ T'"AI. Cartofr. _orrc« i/. ü«ÍT.//o. , equipagem 4, em íe M _/aW /W p7_ ' 

_ _ V 
Í/or ^0 ^0f*

lastro.- Dito, S. .Vo.vi £__.,' A?. L-^', f», ««^S^S^^^J^ii»», eqn.pagem 7, em laitto : passageiros José Al- Wm y L. Conceição Al JntnJnfíl/'' 
ltaPtm"

ves Machado, com Passaporte da Policia. - Dito, pagem - emíastro' ví *«*'f«« , .equi-
S. S. João da Graça, AI.' Bento Antônio da CoSla\ ££"J Í" - £w7, ^efí tk'Caoif^ 

M>
equ.pagem 7, em lastro.-Dito, S. S. João fiop! pagem 6 vinho carne _«._/__ .' q
lisla , MMfanoel Anlonio Dias , equipagen, 9 , J- g^Pro Ma'„oel AUe com' P^ portf T .Ic 

'T""
ga vinho: passageiros José Antônio Coelho, , de Estado dos Negócios í !, , £___ Aescravo „ c«>m Passaport.es da Policia. _ Dito , L. P. /^. SaeUrakt\ o Teí ÊlerTRt 

*ÍV
_. ___»_-/ rata Crt« , Al. .,_..._..._ _tf0r«>o <_« CoWa, sa_eiros Jo««é Te le_ 1 .„_ ií L " pBb*

equipagem 5, em lastro: passageiros 2 escravos do" ÍZ\e, Paulo Martins d»'"^-'-" ^^Tcom Passaportes da Policia. - Dito, S. _SenAora </. 1»».",?a?V.J_.__ ° A1,"eida »«.« d»j^^m.^^g^a-.^x* gr-^r£"::^daSccietariade
para a SS S^ie^rS-^slS. '^t^Pr- 'a, *" PTVd ' ? 5 C°,t,R08 A»-«-
Francisco de Freitas Caldas, deKte d_ I^reia daT«n51u . ^' ''l"'^86 

. Ca" de J"""''»»
ra-se que naquelle numero de pe 

"oas 
e7^ÍiaaÍlàaa\tÍ^ P""l." "'^ d° 86U frete- Deci-

;,— '• ™»">°> n* «Tc»,,» :,err^i».t-j,v „"Su .vsrçi^ v.
RIO D* JANEIRO «a IMPRENSA IMPERIAL * NACIONAL"
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Artigos ue Oficio.

Rtparliçao dos Ne*octui du Fazenda.

II'"o e Ex."'" Senhor. — NSo se. tendo até agora

fP.V.^ilo a cte.«câo da Junta d* Faieiida dVssa Provi.»

ff"i ™,>,d! ,„la cSi. IVe,rv de vinte cinco de

SwJiubro de mil oitocc*,»t„s e vinte !i.»n>, "e reconhecendo.

outra parte, que ,11:» não l,e necessária basta«u O

«.ri a administração d.uun rendas , e despesa Publi-
' 

un Administrador, h„,n Thezoureiro Ora le »

F.Vriptur.riu , debaixo d, H.specçao do Presidente des-

f; V v uriii • B M. o Imperador, Manda encarregar ao

ls';^:;::i'^?-^;:;riv,;
7,,,1-eiro Geral e Esctiptorano , aquelle cora quatro ee,,

Z n 1 réi» e este con» duzentos i,»,l réis de ordenado

,»aV08 rela respectiva folha civil. E porque uma

S^dM «'Sd-^-í Viovineia , se arrecada na Ba»,

S ermina outro sim o mesmo Augusto MenW que .

Presidente da dita Provincia, de accordo eom V. Ex. .

; conformando s. cou. .. Le.» «-.tente., fo™*"» a»
„ ,,„h dpverà servir o dito Administrador

So^ W^erfíd. approvaçao do Governo, a
del, 

deverão seu» perda de tempo dar couta do que a
-. .,r,ii,...iom O oue participo a \. £.x.« H*"a

este respeito |iraltcai«m. <-» h"*- i

em 
"te 

dous de Dezembro d. ..il oito ce. «os e™

«ete. -Miguel Calmou d„ Pm « Almeida,-Senhor

Presidente da Província <k* Sergipe.

Deos Guarde a V. Ex. Palácio uo Rio de Janeiro
em vinte dous <ie Dezembro de mil oitoeeutos c -vinte

sete»-= Miguel Calmou du Pin c Almeida. — S*tu*. José
fc't'idio Gordilho de Barbuda.

III.». e Ex™. Snr. - Reconhecendo st que .Jon a

da Fazenda da Provincia de Sergipe . ...andada C **rpor

Carta Regia de vinte cinco de Se.eo.bro *«¦»'!"£""

t„s e vinte u«, , ..So he «ecessat.a na dita Provmcm eu

ias rendas, e despezas publicas, se podem co.,, hi 
J

ac arrecadar, e distribuir, empregando-se .» isso «P««

um Administrador, ...» Thezoureiro Geral e um 
J-**"•

erário , debaixo da inspeeção d» Presidente da d.U

Provincia, Ordena S. M. o Imperador , que \- I!•*.•« e"

f/e os Officiaes da Junta da Fazenda d'essa Proriuc.a d.

Síria, «colb. um que seja liabil para exercer d»

!„!», de Administrador, cem o ordenado annnal deo««.

So. mil réis , conferido uo Escnvüo Deputado nomeado
C;. 

dita jJiiU de Sergipe, pag» 1'^ «P«g-p 
£

lha civil. E porque uma purte das rendas d.. **-"»

vinci. de Sergipe, m arrecada .ia Bahia, cumpre que

V Ex.a de ae!-òrd; cou» o Presidente da sobrediU, P -

vincia formalizem as i,»strucç.ões , com as qo««Jera
«ervir o dito Adnioi.tn.dor , ficando 

^«™J»£*n£
da approvaçao do Governo,.b que»»» se devera dar um

ta, Lm perda de tempo, do que o esto re.pe.to.en.au.

dar observar.

Repartição dos Negócios da Marinha.

S. M. o Imperador Considerando , que o navio —

Harmonia—não otterece sullii ieutes proporções para preeu-
ch-er us lin. , que o Mesmo Augusto Senhor Teve
em vista , quando eu» Janeiro do passado Se Dij{iiou
Nomear a V. S. CoiiihuukI.mte do.Poito , embarcado
en» a Náo Pedro I. ; e coi.sríei; tido outro sim , que o
dito "navio— Harmonia— lie actvialmente huu*. mero de-

posito de recrutas (.indecente para nelle tremolar a insig-
nia de hum Oílicial General) cuja administração pôde
ser confiada a qualquer subalterno ; Ha por hem dispen-
sar ã V. S. de seu actual emprego pelas razões acima
ex pendidas.

Deos Guarde a V. S. Paço 3 de Janeiro d« 1828.—
Diogo Jorge deBiito.—Sr. Rodrigo Antônio de Lamarej

Constando de Officio a Sua Magestade o Imperador,

que o Cirurgião Thomaz Wilson, actualmente embarca-
dono Deposito —Harmonia—. por reluxação, e des-

prezo do Serviço Nacional e Imperial , deixa de satis-
fazer bo. «reveres de seu cargo, e Considerando o Mes-
mo Augusto Senhor , qne tal indivíduo , como estran-
uviro iiâ» goza dos funis, a que só tem legitimo direi-
to o Cidadfio Brasileiro , Ua por bem Dtmitti-lo do
serviço ; cm conseqüência pms V. S. lhe mandara passar
Guia de desembarque, e lhe cassará o Titulo de .ua
Nomearão , que deverá rennttcr a esta Secretaria de E.-
tado ; ticando V. S. «a intelligeneia de que para sub-
sumir a fulta daquelle Cirurgião a bordo do referido
Deiiosito , se temi nesta data mandado nomear outro.

Deos Guarde a V. S. Paço em 8 de Janeiro de

1828. — Diogo Jorge de Brito. — Sr. Lui?. da Çuuhn.
Moreira.

l
Pela Secretaria de Estado dos Ne-yocioa d»,

Marinha se faz publico que os Megtreu lios bai- \
eus do comboi do Sul deverão diiigir-se ao Com-
mandante da Curveta Rertioga para receberem dei-
le us convenientes iii.trucções ; ficando na intelli-

gencia tle que a ssliida do comboi ha de ser no
dia* quinze do corrente, e que na véspera todoe
os burcos deveráõ porse em franquia para a bo-
ca do sacco da Jurujuba. Secretaria de Estado
em 10 de Janeiro de 1828. — Joaquim Francisco
Leal.

Para que cheque no conhecimento dos interet-
sados se faz publico que por Aviso de 10 do cor*

lente.' se ordenou ao» Pagadores da Marinha, que



..»!,,» ' «n Mg.'.'."W»p.p

(üiy

i ma distribuição dos soldos, e ordenados pagassem
imparcialmente a Iodou huma terça parte em me-
tal. — Joaquim Francisco Leal,

Repartição âa Intendencia Geral da Policia.

O Contador desta Intendencia íiquo na intel-
ligencia, de qne em cumprimento do aviso que
me foi expedido pela Secretaria de Estado dos
Negócios da Fazenda na data do 29 do mez pas*
sado, ficão de£j3,ejji,das do serviço desta Intendeu*
cia as pessoas seguintes.

O ln.pector Geral das obr»** , limpeza, e il-
luminação, João Luiz Ferreira Duiiuond, por ser,
aié.u de illegal, desnecessário-este lugar.

O Praticante Antônio Alves da Cruz , e o
Continuo Francisco Joaquim da Cunha , p<-r se
não acharem entes lugares criados no piano da Con-
tadoria.

Pela folha competente fica cessando o ordena-
d_, de hum conto áa réis animal concedido no Ti..-
p-nreiro desta Intendencia Mcnoel José Alves ca

Ia Portaria rie*-.a repartirão de 'iS de;.'• onseca ,
lembro dy 1826, e subsistindo o hum por Ctíll

t , que por aviso de 5 de Janeiro de 1810 lhe
compete de commir.ão uns rendimentos que ane-
caitar

Fie*, isr" nente cec..an:!o a pcn^To de seiscen*
tos p n«i ' : . róis dierios , com nnis qnat.o .mil
e «..,''¦."- js réis mensaes, qu« recebia José Eli«eu
da " ceira , intitulado Cominissario ,le Policia ,
e .uaiito náo mostrar titulo legal, por onde deva
ser pago.

O salário de seis centos e quarenta réis dia-
rios , que rencia Manoel da Cruz, a titulo de 2c
feitor do passeio publico, por íjue alli não tem ac*
tualmente exercício , nem o seu serviço he lá ne-
cesRario. •

A «ratificação de trinta e seis mil reis annuaes
a José dos Reis Custodio, aachristão sineiro da
Freguezia dn Villa de Magé.

Dita de tres. mil réis mensaes a Francisco Al-
ves da Costa , sineiro da Freguezia de Paquetü.

Dita de trez mil réis mensaes á Antônio Vio-
gas, sineiro da Freguezia de S. Nicoláo de Suruhi.

Dita de trez mil réis mensaes a Patrício Mar-
tins Nunes, sineiro da Capella da Conceição , fi-
liai de Suruhi.

Dita de quatro mil réis mensaes á Thomaz
Ramos, e outra igual a Luiz José Gonçalves,
cabos de Policia d:> districto de Mhcí.cú.

Dita de seis mil réis mensaes a Antônio Pia-
«ido M* Bitancourt, escripturario do Commissario
de Ç/jcia da Ilha Graiide.

Oi mesmo contador faça expedir os avisos ne*
cessa rios. Rio 7 de Janeiro de 1828. — José Cie-
mente Pereira. ¦

Em cumprimento do avi .o da Srcretaria de Eí-
fado. dos Nt-gocros da Fazenda datado de 29 de
Dezembro próximo passado; spjão despedido» Ho
serviço da St-crMaria .'«.<.« _n! nlcncia o Pralicijn*
íe Feliciano Marrues Perdigão, «¦ o Correio João
Antônio da Ponta, por se não -.cM.reru esles lu-
gares creaio: :.o plano de 23 «le Agosto de 1825,
approvado pela Porfnria de 26 do mesmo mez,
e anno. O Oílicial Maior «Ia mesma Secretaria ex-
peça os -.vi.os necessário», Rio í) de Janeiro d"
1828. - José Clemente Pereira.
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NOTICIAS ESTRANGEIRAS.

GRAN BRETANHA.

Londres 6 de Novembro.
O Barão «ie Neumann que se pode considerar

como o precursor do infante D. Miguel , chegou a
Londres , antes de Montem, vindo de Vienna. Se-
guiido as ultimas noticias recebida, da capital da
Áustria , o Infanta devia partir <le 20 a 25 deste
mez , por viu de Paris, onde se ha de demorar
alguns dias. Não úrá aqui longa morada, porquese «|uer que elle esteja em Lisboa no Iii» de De-
zembro. Vem accompanhado do Conde de BombeU
ies General ao serviço du Áustria, do Conde de
Metternicn, parente do Ministro, e de !iu,n innío'<- Saldanha, empregado na deputação Poriugueza
ci.i Vii-mia.

Chegarão a Portsmoutli na fragata Pérola huns
vinte criados antigos do Infante para accompnnha.
rem teu amo na viagem a Lisboa. A Pérola lie ti
fragata que levou o Infante a ü-retif.

HESPAN II A.

Barcelona 8 de Outubro.

(Correspondência particular por ,úa de mar.)

Reina alguma desordem en,tre os chefes da
ficção ; porém infelizmente quem sofíie são ys ha-
bita.ites pacíficos do paiz ; porque as freqüentes
exacçõ-s , os roubos e todas as outras calamidades,
que elles experimentão, os tem arruinado. A villa
de Feiiu de C_.ols pagou modernamcrile aos re-
beldes huma contribuição de_60,00() francos; e
além riisio muitos outros particulares desta villa
forão taxados de 1,500 a 3,000 francos, os habi-
taníes forão ..brigados a pagar logo , sob pena da
serem fusiUrtos. Em B mes , e em muitas outras
villas a Est de Barcelona , os rebelde? não se teni
contentado de roubar tudo, mas algumas pessoastem silo queimadas , porque recusarão dizer onde
tinhão escondido o dinheiro.

A guerrilha de Vilella , em vez de enfraque.
cer-so depois do Decreto do Rei , se augmentou;
de mais de Reiscentos homens. Este Decreto ou
proclamarão do Rei tinha sido enviado pelo Gene.
nal Espanha a todas as authoddnr.es daa Cidades
e Villas da Provincia , prevenindo.as que se as
pessoas encarregadas desla missão fossem insulta-
das, elle não deixaria pedra 6obre pedra na Ci-
dade ou Villa, ondo se commetfesse f-imilhante at-
tintado. Esta proclniiiuçlo ainda não produr.io o
b.xn effeito , que se esperava : he verdade que ai-
guns chefes obscuros de Lande se tem apprèsenta-
do em Tarragona; e sc seis ou setecentos rebel-
des do districto desta Cidade se tem sujeitado,
também sabemos que outros mil e duzentos, qnenão quizerão adoptar esta medida , forão tuiir-so
a outros chefes de guerrilhas mais importantes.

Pijola deve achar-se actualmente em Vigo ou
em seus «rretlo.es, mas este chefe de guerrilha'não
poderá mais fazer a guerra , porque tem huma per-na quebrada.

Carajol continua suas empresas em losVallés;
na ausência deste chefe dc- guerrilha da Cidade de
Manrcsa, quizerão alli restabelecer o antigo go-vernailor e o a .cuide mór, r;ue se retinhão nas pri-soes da CidaJe ; nus dez ou doze belHcosos fran-
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císcanosi , q-ia com traje militar estavão á trentc
Ju facção, nã'» -s«*i.(io do mesmo parecer que alguns
conegis t- parochos da Cidade, se appressarão a
«Jar parte ao Carajol do que era passado; parece
__„e estes campioes estão decididos a fazer a guer-
ra sté-oultimo momento. Alguns membros dajun-
ta Governativa fia Provincia desapparecerâo. Não
se sabe o que l.e feito de. celebre conego Correons.
Alijuus olHciaes doa rebeldes su a,,p«esui!t..ieio e.n
Tarrasa, onde pedirão serem amnistiados.

Eüi Vigo não se quiz publicar a proclainação
do Rei. _

Na visita «pie Carajol fez ultimamente ás vil-
Ias ,|n* arredores desta praça, levou todos os ca-
vallos fino achou , e demais impoz contribuições ,
filia Iho procurarão huma bomina do muitos mil

pezo»; ceifava #ui huni terreno ainda virgem; hum
íraiicUeano que accompanh'.va o Corajol , prísjou

a villa de S. André de Palomas; cumpre lançar
.-, véo Kie o quo o nosso (,,.•;;,.. .'.cr en.butio ao
•r-.i an" "rio. A approxirnaçii-.. dos tebeldes á nos-

, capiiiil exci1. , alguns fnilatorioa ; na mesma
íioiie o Generi.i -ir!>aud-Misson , á frsnte de huma

10. Io. Oe linha , de
.,,rie huma peça de CBmi.n-.ha

rcorreu «,s ar.e ! .res

feito 1 sim colheita.
, que ate agora se lem ap.

l).i;:.ia co.n;'
dou r--..-jtia Jiõ
de hii!„ 1-1,1'r-, , percorreu 08 arteJiea (ia praça,
e depois úe ter meltiJo g-»ades guardas nas diffe-
rentes villa», voltou a ü.i.-celona: infelizmente os
«rebeldes tinhão já

Entre os rc',;,: , .
presentado ás authoridades reaes, nãu Ua notáveis
senão o governador iiilruso de Villa Fiança, seu
segundo, e hum chamado Alcgie: este uilm.o hia
Iodos os dias tiralhar sobre as liopas do ilei até
debaixo do» muros de Tarraguia.

Temos cm Barcelona hum franciscano, que fi-

gurou entre os rebeldes; mas ignoramos se eslá
cm qualidade de niàjsioneiro. ou se se appresentou
voluntariamente.

A praça de Girona se achava ultimamente em
«iíio : o Coronel B iza nio polia sahir da Ci-
d"<> T,B'a ir buscar viveres , porque as nuthori-
dades'militares temião que, se huma parte da suar.
nição se altastasse da Cidade , rebentasse algum
levantamento; entretanto na hora em que esta es-
crevo, Girona deve estar desembaraçada de re-
bclrles, porque na tarde de 6 vimos passar pelos
arredores da nossa praça o General Espanha, que
com 7:000 homens, ne dirigia provavelmente do
lado de Girona.

Parece que os facciosos contão no numero de
seus chefes pes-oss, a quem não faltão conhecimei..
tos da arte militar. Na acção de Reuss , hum dos
Soldados tomou a malla de hun, dos chefe» doa
rebeldes, na qual achou entre outras consas ins-
trumentos mathen.aticos e planos , qne farião hoa-
ra aos nonos melhores Officiaes Engenheiros; cou-
«3 notável, com estes ohjectos se achavão lambem
aleuns fragmentos da obra do General Foy sobre
a Península; notas em Catalão postas em frente
do texto anntincião , que o proprietário da malla
se serviço delia para traçar planos, e que elle con.
siderava este livro como bum modelo de exactidao
para ns descripções topographicas.

Na acção, que o General Biet.on , Governa-
dor de-Mataro, teve ultimamente em S. Paul com
01 rebeldes, depois de matar alguns, fez onze pri-
sioneiros, comprehendido o chefe de guerrilha, que
hei hum charn.rlo Vergas, lavrador de Arenys (.e
Mu.it, ao qual o governo dos rebeldes tinha da-
do o posto de Tenente Coronel: Vergas está pe-
•.igusAiueule ferido ua cabeça.

Hontem partio de Tarrngona huma en barca.
ção, que chegou hoje aqui, e trouxe cartas daqueU
Ia Cidade ; eu vos envio a seguinte :

Tarragona 7 de Outubro.

O Rei se conduz com extrema circunspecção,
e não teu. entrevistas particulares com ninguém. O
Marquez de Campo Sagrado entretanto leve huma
longa conferência com o Rei , e sabemos que fal-
lou como deve hum homem de Estado. Antes de
deixar o Rei , lhe pedio licença para voltar a
Madrid a oecupar seu posto no Conselho Supre-
mo de Guerra; mas o liei lhe respondeu: " Es-
tou muiio satisfeito de ti , e não quero que em
circunstancias tão criticas', te apartes do meu Ia.
do ; porque teus conselhos rne serão necessários. ,,
O M- de Campo Sagrado irá brevemente o Baicelo-
ua com huma missão secretíssima do Rei.

O Bispo d» Barcelona está aqui alojado no
Convento des Franciscanos , foco da revolução.
Consta que quando se expediu a ordem a este
Prelado de hir para Tarragona , elle quiz escu.
sar-se, dizendo que suas enfermidades não lhe per-
mittião emprchendei tão lunga viagem ; porém res»
pondeu-se-lhe que o Rei, apezar das suas enfermi-
dades, tinha empreheudido huma viagem mais lon-
ga c precipitada.

O Bispo de Vigo ainda não appareceu .- di-
zem que está doe te. Não somente se chsmão a
Tarragona os Arcebispos e Bispo» do Principado,
mus também or- Abbades.

Parece que actualmcnte o Rei Babe toda a
verdade. Em Vinarez, não quiz conceder auriien.
cia particular ao Bispo Saez : não a concedeu tani-
bem ao Arcebispo de Tarragona, ainda que seu
hospede; mas a audiência concedida ao Marquez
de Campo Sagrado abrirá o caminho aos outros.

Entretanto o Rei leu com muita attenção a
representação . que lhe foi dirigiria pelo oecuerdo
(corpos dos Magistrados de hum Tribunal Supre-
mo) na qual se desenvolvem com a maior clareza
as causas da revolução da Catalunha. Quando a
Commissão da audiência real se lhe appresentou,
o Ministro Calomarde disse que o Rei e iava con-
vencido e satisfeito da verdade desta repn s^"tação.

Ainda oue o Juiz Onete (Apostólico es-slta-
do) tenha freqüentes conferências com M. Calou.ar-
de, até agora não a pôde conseguir do Rei.

ILHAS JONIAS.

Zanle 30 de Setembro.

Na noite de 21 a 22 deste mez, trez t;,..gties
Inglezes , que cruz,avão na entrada de Navaiiuo ,
perceberão hum grande movimento no porto ; con-
cluirão dahi que se preparava a aproveitar do ven-
to, que estava então do Sudoeste, para fazer-se
á vela. O Vice-Almirante Codrington , instruído
desta circunstancia, quiz certificar-se , • foi á en-
trada do porto a bordo de bum brigue. Com efiei-
to vio que se embarcavão tropas, c que os fogos
numerosos que se percebião em terra, devião annun-
ciar a appro-imaçfio da todas as tropas Egypcias.
O Almirante deu immediatamente . á sua esquadra
as ordens necessárias ; e como era fácil prever que
para aproveitar o vento, e tomar a derrota de Hy-
dra, as embarcações ao sahir do porto so dirigi»,
sem para o sul , o Almirante reforçou a ala direi-
ta da sua esquadra.

A-92 ás 6 botas da manhã, virão-se seis gran-
ét
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des embarcações de guerra , das quaes huma tra-
zia o pavilhão almirante, governar ao norte; mas
ú sabida do porto aproarâo ao sul. Estas embar-
c^jes que formavão a vanguarda da esquadra do
Lgiplo , e a que seguem quarenta e oito traBpor-
tt> , largarão todo o panno, e quizerão cortar a
linha Inglesa.

O Almirante Codrington mandou logo hum es.
caler e hum Official á embarcação Almirante Egip-
cia ; mas foi repellido a tiros de peça, e o Offi-
ciai'foi ob igado a voltar sem ter enchido a sua
missão. As embarcações Inglezss parecião querer
preparar-se para o combate, e as Egípcias come-
rmem o attaque, quando se avistou hum numero
considerável de embarcações de guerra, que fizeiâo
suspeitar a chegada das esquadras Franceza e Rus-
ga. Em conseqüência, o navio Almirante Egípcio
virou de bordo , ordenou a mesma manobra a to-
dos os seus navios , e a frota entrou em Navari-
no; ao meio dia os Almirantes Francez e Inglez
lança*ão ferro, e depois das salvas do estilo M.
tio Rigny foi a bordo do Almirante Inglez. Algum
tenipo° depois se dirigirão officios a Ibrahim Pacha

que na mesma nsite mandou hum dos seus agen-
tes ao Almirante Inglez.

No outro dia annunciou-se que Ibrahim queria
concluir hum armistício com os Gregos até receber
novas ordens de ssu pai. Assim nestes momentos es-
tavão suspensas as hostilidades na Morea ; podem-
se mesmo con.iderar como inteiramente terminadas,

porque he difficil que os Egipcfos tornem agora a

pegar e.n armas contra os Gregos.
Na demonstração militar de 22, não houve

mais tires do que os dirigidos contra o escaler
Inglez.

A barca de vapor .' Enlreprise chegou a 25,
« partio no dia seguinte para hir ter com Lord Co-
çhrane.

Srnyrna 15 dc Setembro.

As tropas Turcas, que estão acampadas a ha.
ma legoa de Athenas, no jardim do antigo consu-
lado Francez, onde para sssini dizer ellas tem le-
vantado huma nova Cidade, sobem a perto de 4000
homens. Os habitantes de Cacha s de Mecidi lhes
fornecem viveres em abundância. Kurtahi Pacha vai
a Janina em qualidade tle Visir desta Província :
elle experimentará pouca resistência, visto ter com
isigo 10:000 homens de boa tropa, e conhecer per-
feitumente a espécie de guerra que se fuz no paia.
De mais dist» occupa-se em segurar suas commu-
nicações com Attica , donde tirará viveres.

Ilassau Pacha fez chamar a si os Chefes das
comniiinidades Gregas de Sai)rna, declarou-lhes que
conhecia os boatos inquietantes que se fazia cor-
rer na Cidade sobro o psrigo quo ameaçava o
jiaiz , e que em conseqüência muitos mercadores
tinhão fechado suas lojas; acerescentou qne estas
noticias erão falsas , e que elle respondia da tran-
quillidade, e não soflVeiia que se commettesse o
menor ultrage a hum Franco, ou a hum Grego;
que os habitantes da Cidade podião continuai seus
negócios em toda a segurança, e contar com a
sua protecção.

A 8 de Setembro , n fragata Franceza Ia Sy-
rene chegou do Archipelago a Bourla. O Conde de
Laborde e M. Becker vem de volta da sua viagem
do Archipelago ; visitarão Athenas e Acropolis , e
devem voltar iinmrdiatamente á sua pátria, a bor-
do da gabarre Franceza o DronmdaireM. Timoin,
Secretario da Embaixada Russa em Constantinopla,
partio abordo da escuna Franceza .' Eslaftle, pa-
ra Syra , onde deve esperar a esquadra Russa. O
Commandante da fragata Ingleza , Seringapatan
mandou a 11 hum dos seus Ofliciaes a Constanti-
nopla, cora despaches do Almirante Codrington,
que forão levados pelo brigue Le Breik.

NOTICIAS MARÍTIMAS.

ENTRADAS.

Dia 9 de Janeiro.—Londres; 73 dias; B. Ing.
Laomel, M. James Dumlop , equipagern 8 , carga
cobre, e outros gêneros, a William Young: pas-
saireiros Joaquim Ferreira dos Santos , 1 Inglez ,
com su» mulher. — Porto; 44 dias; G. Fort. Com-
mercio Marítimo, M. João Joaquim Corrêa de Bri-
Io, e ai ¦¦•: ;-!;em 52, carga vinho, e outros gêneros,
s Frêúcisco José da Rocha : passageiros o Bacharel
Antortio Jo.ié Fernandes de Villar Amazonas, com
sua níalher , Josefa Maria , com 2 filhas , Dioni-
eio Maglian», e 20 rapazes que não vem matricu-
lados.—Jérsei/ ; 53 dias; B. Ing. Pòmona , M. Tho-
¦tnaz Toeque, equipagem 8, carga agoardente, tri-
gô, e carvão, a Prieaux Tttpper.

SAHIDAS.

Dia 9 de Janeiro. — Morde Viieo ; C. Amer.
Hoston , Com. Hofman. — Cabo Frio ; L. Senhora
da Guia , M. Simão José Franco, equipagein 5,
carga carne: passageiros André Francisco de Sou-
za, Antônio Luiz do Nascimento, e 7 escravos ,

com Passaportes da Policia. — Dito, L. Espirito
Santo, M. Joaquim Corrêa dc Barcellos , equipagem
4, em lastro : passageiros João Paulo da Motta,
com Passaporte da Policia. — Bahia, Pernambuco,
e Maranhão; B. Ing. Minerva , M. James Sawden ,
equipagem 10, em lastro. — Bahia; G. Ing. Mirm
cey, M. Waller Grindley, equipagem 15, em lastro:
passageiros José de Lima Nobre, com Passaporte
da Secretaria d'Estado dos Negócios da Marinha ,
o Bacharel José Gonçalves Martins, e 1 criado,
James A. Berry , e Archihald Thompson , Ingle-
zes, com Passoporles da dos Negócios Estrangei-
ros. — Macahé,- L. Paquete do Caba , M. Gregorio
Antonie d'Oliveira , equipagem 6 , carga differentes
gêneros.—Trindade ; B. Ing. Unity, M. John Tked'
man, equipagem 6, em lastro. — Nova Hollanda;
G. Ing. Calista, M. S. Hawldns , equipagem 15 ,
carga vários gêneros: passageiros John Butforter,
Robert Noble Doker, Thomaz Dultan , Thomaz
Walsh, Inglezes, com Passaportes da Secretaria
d'Estado dos Negócios Estrangeiros, e mais 15 di-
tos , inclusas mulheres e crianças , que' vierão no
mesmo navio, com Poitaria da dita Secretaria de
Estado.
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Artigos de Officio.

Keparli;ão dos Negociou da Fazenda,

L1ustriasi.no c 
'Excelleiitissimo Sr. — Tiansmitto a

V Ex. a copia inclusa dos upontamentos de N.° 4 a

(j' que pertencem á sua Repartição , a fim de expe-

dír tis i-f.tiveniei.tC5 ordem , pnr.i se enviar ao Thesou-
ro Publico com a brevidade possível o que dos ines-

mo, consta; pois se faz indispensável para a liquida-

cão da divida juissiva interna da Fazenda Publica até

c fim do anuo 
"ile"ÍRí6 

, i.» ooiifoi-inidade do Artigo
o." , Capitulo unioo , Titulo l.° lia Carta de Lei de

15 de Novembro de 1827*
Deos Guu.de a V. Ex. Paço en» 4 de Janeiro de

1828. Miguel Carmon du Pin e Almeida. — Sr. Beii-

to Barrozo Pereira. 
*

Cspia dus apontamentos que se remettem a Secre-
taria de Estado dos Negócios da 

'Guerra, 
extrahidtrt du

relação appress-iitudn por Fiancisco Caetano da Silva,
2.» Escripturario do Thesouro Publico , encarregado da
liquidação da divida passiva interna <lu Fazenda Publica
até o li.n do anno de 1826 , na conformidade do Ar-
tigo 2.°, Capitulo irinco, Titulo I.° da Carta de Le.
de 15 de Novembro de 18-27.

N.-' 4.°
Huma relação extrai.ida pela Cont.ido.-ia da Junta

d.. Fazenda do'Arsenal «I» Exercito, de todos os cre-
dores que por alli houverem á Fazenda Publica ; ja
fU gêneros para provimento dos seus armazéns, e das
outras Kepurtições a seu cargo ; já de jornaes du sua
Fabrica, da Caía d»» Armas nu Fortaleza da Concei.
ção, e da pólvora; já de empréstimos que possSo ter
havido para algum uitefaclo , que estivesse em projec-
to; e ji finalmente de outra qualquer denominação , que
tenha; desde o principio de 17ií8 até o li.n de 182b,
annos contemplados para u d.vidn moderna ; pois q>ie a
antiga comprehendida nos anteriores até 1797 > se allia

parte deli. reduzida a cédulas, e a ontr.i parte pres-
cripta pelo Alvará de 9 de Maio «le [810; com dis-
tincçío porém dos credores, que ainda não tiverem re.
cebido os seus competentes titulo* para serem processa-
dos, e correntes.

N.a 5."
Huma relação extrahida pela Thesonraiin Geral das

Tropus, de todos os credores que por alli houverem a
Fazenda Publica, ,!- soldos , de gratificações, de cazas ,
e de outra qualquer denominação que tenliu, desde o
principio de 17.08 até o tini de 1826. Idein.

N.° b> '
Relações extrahidas pelos Corpos Militares , dos f»r-

.entes qne estejão a dever-se, e que uinda nío se
tenhiio dado competentes Guias, ou outro ulgum titulo
í» pessoas que os vencerão para serem processado* , e
torrentes ; porém de maneira tal especificadas , que
possuo uo depois ui Intendencia dn Marinha fazer se-lhes
a couta pelos preços da tabslla ahi existente ; e eniao
•-ouliecer.se da total Importância respectiva , desde o

aament

primipio de 1708 uté o Fm de 18-26. I.lem. — Está con-
forme. — Francisco Caetano da Silva.

Munrla S. M, o Imperador, pela Secretaria de Esta-
tio dos Negócios da F'uzendu , que o Conselho da Fiven-
tia fuça t-unstar uo Thesouro Publico a importância to-
tal dos papeis corrente» da divida passiva amiga ate o
anno de 1797, reduzidos á cédulas, parti delia se aba.
ter a parte respectiva já amortizada; e conhecer-se do
saldo existente eu. divila de Cupilal , com cs seus com-
petentes juros, estabelecidos por Decreto de 1:» de Ou-
tubro de 1311 , que deverá entrar na liquidação da di vi-
riu passiva interna da Fazenda Publica até o fim do an.
no de lljjü , na coi.formirlude do Artigo 2. c , Cepitu-
Io ..nico, Titulo 1. ° du Cartu de Lei de 15 de No*.
vembio de 1827. Paço em 4 de Janeiro de 1828.— Mi-
guel Calmon du Pin c Almeida,

Illiistrissimo e Excellentissimo Sr Tendo de se
liquidar a divida passiva interna da Fazenda Publica,
até o tini do anno de 1826 , na conformidade do Artigo
2.° , Capitulo único , Titulo l.c du Cartu de Lei de
15 de Novembro de 1827; se faz precizo que V. Ex. >
pela sua repartição, faça expedir us convenientes ordens,
para se enviarão Thezouro Publico, cora a brevidade
possivel , pela Intendencia da Marinha, hu.na relação
de todos os credores que por ali. houverem á mesma
Fazenda Publica , de gêneros para provimento dos ar-
inazeus , de jornaes dos seus empregados no Arsenal , e
de outra qualquer denominação que tenha, desde o pri n*
cipio de I798 , até o lim de 18-26, annos contemplado»
paru a divida moderna ; pois que « antiga comprthendi-
da nos anteriores uté 1797 > se acha parte dellas reduzi»
da a cédulas ; e a outra parte prescripta pelo Alvará de 9
de Maio de 1810: com distinção porem dos credores que
ainda oão tiverem recebido os seus competentes títulos
para serem processados , e correntes.

Deos Guarde a V. Ex. Paço em 4 de Janeiro de
1828.— Miguel Ciilmon du Pin e Almeida.— Sr. Dia-
go Jorge de Brito. V.

Excellentissimo e Reverendissimo Sr. — Tenpo de
se liquidar a divida passiva interna da Fazenda Publica,
até o fim do anntr de 1826, na conformidade do arti-
go 2.° , Capitulo .mico, Titulo l.° da Carta de Lei
ile 15 de Novembro de 18i»7, se me faz precizo rogar
a V. Ex. Reverendissima , que faça expedir as conVe-
nientes ordens a todos os Vignrios d-esta Diocese, para
que na estação das missas conventuaes, ou por qualquer
outro meio, que lhes parecer opportuno, publiquem a ne-
t-essidade, em qnei^ra se achão todos os credores do Es-
tado de aprezentarem no Th.-souto Nacional por si , ou
.eus procuradores os títulos de divida , que possuírem ,
a fim de serem liquidados, e devidamente pagos.

Deos Guarde a V. Ex. Reverendissima. Paço em
g de Janeiro de 18-28. —Miguel Culmon du Pin e Al»
ineida.—Sr, Bispo Capellão Mór.
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UIO DE JANEIRO.

EDITAL. v

t < Faço saber a todos os Senhores Jui.es deFjc-

io Eleitos , que no dia 14 do corrente mez de Ja.

neiro pela.'lO horas da manhã deve», "^«íta"

caza 5aC.marapara.Purar.se oPn^« ;
oue ha de julgar huns Processos de Abuso da i

Cadê da imprensa sendo castiga os os q ai-

tarem com a pena da Lei. L para que
possa allegar ignorância, se fez passar , e ain*

l presente.® Rio" de Janeiro 10 de Janeiro d 1828-

Eu José Joaquim de Gouvêa Escrivão a subscc

7i. ^ Manoel Caetano de Almeida e Albuquerque.

tos de propriedade do», aivtho.es T.ll.*rar.os contra

ns usiuiUções dos contrafactores. Similhante. cart*,,

ee concluirão con. Ilanovre, Grão Ducado de Hes.

se, e o Duque de Oldenbnurg.

II ESPANHA-

Artigo» nXo Ofuciaes.

NOTICIAS ESTRANGEIRAS.

PRÚSSIA.

Colônia 15 de Outubro.

(Extracto de huma carta particular.)

S M o Rei da Prusiia promulgou, a 13 de

Julho' passado , dous Decretos relativo, a organi-

»„uia, difinitiva dos estados provinciaes ; o prime.,
ro 4ue fixa a. qualidades requintas para a el.g.bi-

IMade nas quatro ordens, he pouco importante ; en-

che somente as lacunas da lei primitiva sobre esta

maUria; mas o segundo, qne estabelece os conse-

lhos de districto , quasi similhantes aos que tinha-

mos sob o governo Francez, be notável, assim

pala utilidade da instituição em si mesma , como pe-
fos saudáveis resultados, que ha de produzir na ad-

mitiistração das Câmaras. _ .
As attrib.lições destes conselhos sao a ímposi-

cão e repartição das contribuições , a conscnpçao
militar, o emprego dos fundos commnns , e presta-
ção das contas, cm fira todos os objectos de me-
lhoramento que exige o bem do paiz.

Além disto são destinados a ajuntar o lundliratti

( sub preteito) em todos os ramos da admin.s-
tração. Este fnnccionario, obrigado a tomar opa-
recer do conselho do districto em toda a oecasião
importante, deve convoca-lo ao menos huma vez

por anno , e cada veí que o exigir a necessidade
dos negócios.

Os conselhos de districto são compostos: 1.°
dos membros da primeira ordem dos estados pro-
vincia«s (o* príncipes) que ahi possuem bens de
raiz,. 2* dos da ordem eqüestre que tem voto na
dieta» 3.® de hum deputado de cada cidade cha-
rnadoá dieta . e escolhido d*entre os magistrados;
4-=> de hu.n deputado tirado das camadas reunida1,

qne não tem voto na dieta, e escolhido d'entre os
faccionarios. „

O Conselho he presidido pelo lanilarnlh , qne
aem embarco não tem voto deliberativo , se não he
membro dos estados provinciaes.

Todas as decisões passão á simples pluralidade.
Estas decisões se «ubmettetn, quer á Sancção

das regências , quer á do primeiro presidente da pro-
vincia , conforme a exigência do caso. _

S. M. Ruthorizou os ministros do interior, da
insVticfSo publica , e dos negócios estrangeiros , a
concluir com os diversos esíados da confederação

germânica cartéis separados para segurar os direi-

(Correspondência particular.)

A columna da. tropa, reae» que, em numero
de 6:000 , vão a Manresa , dormio a seis em Mo-
lins del-lley.

Esta manhã chegou tambem o Coronel de En-

genheiros Montenegro, que leva despachos ao Quar-
tel (ieneral do Conde de Espanha.

Hum correio extraordinário checado de IYTan«
resa informa quo esta Cidade abrio hontem as

portas á columna do Conde d"Espanha : alguns Mem-
bros da Junta do Governo dos insurçeütes trio qui-
zerao sujeilar.se , c p-e.rjrirão seguir a sorte dos
chefes militares Cnragol eSspieros, que se mostrão
resolvidos a fazer o guerra ris tropas do Rei com toda
a anciã: estes dons cheí>=, despejando s Cidade, to-
marão posição em T.laya com huma partida de suas
tropa», e o'resto em numero <Jo 2:000 se dirigio par»
as montanhas do lado de Calaf; de sorte q-.te a gtier-
ra parece estar lonire de acabar , porque estes dous
chefes conhecem palmo a palmo as montanhas es-
carpadas a que se retirão. Caragol e o Jeps, ti-
verão á lerta annos inteiros , com forças uienrrt
consideráveis do que tem presentemente, huma gran*
de oarte do exercito Francez de Catalunha e.n
1810 e 1811, e quasi todo o exercito conditucio-
nal em 1821 e 1822.

Noticias da Catalunha.

Pcrpignmt 11 de Outubro.

(Correspondência particular.)
Huma columna forte de mil homens , formada

do. destacamentos de difiVrentes corpos e de d.tíe-

rentes armas, destinada a substituir os Soldados
despedidos da divisão de oecupação , paitio esta
manhã para Barcelona ; he commandada por hum
Chefe de batalhão. Distribuio-se a cada Soldado
trez embrulhos de cartuxos. Esta columna ao en-
trar na Hespanha deve observar huma ordem de
marcha como a prescripta ás tropas , que marchao
em hum psiz oecupado pelo inimigo. -, _ ,

O Conde d'Espanha manobra na alta Catalu-
nha; não temos ainda noticias positivas de suag
operações; mas a julgar pelos movimentos dos
rebeldes, parece que estão apertados. D. Domin-

gos Barol, Governador de Vigo pela defunta Jun-
ta de Manresa, chagou hoje a Prsde» com dous
Frades Atravessou as montanhas escnrpadas a oea-
te de Canigou , que separão nosso «l.?partamento

da Catalunha , e desceu por Py e Mantel. Por
outra parte Ballcster levantou hontem o bloqueio
de Girona, e ganhou as montanhas do lado de
Bagnoles. Parece que os rebeldes não estão con-
tetKes com os seus chefes ; a tropa que oecupava
Sairia, abaixo de Girona levantando o bloqueio,

prendeu o seu Commandante, accnsando-o de os ter
•vendido a hum pezo cada homem.

Logo que o Governador de Girona teve co-
nhecimento de estar levantado o bloqueio fez sahir
trez companhias, que toma.ão posição em Ponte-
Major e Sarria, e fez prender os Ouvidores destes
dous sítios.

Barcelona 10 de Outubro.
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Osrr-.eldo- oonlinofio o« ».lioi de HortaUich e

_cVrdona mesmo o apertio agora .mus que
ie WtoMfa chegarem a orna. Hoi<
"TV anuí membro, da Junta, que ainda se nao

Sarao eSlrao neste Je, eahi .orm.-

31 huma'«pCcie de coo.np-._-». Governo do

ReÍ*Tra»a*»« 
do aumento das tropa* Franceza*. Xa

rirl.de crê-ee geralmente esta noticia.
C 

O Rei ochar-ie-ho en. Valença no fim deste

• o.™ receber a Rainha : am.ma-se que depois

rZMP8"rárrBa5ce.ona, onde „ ha de demorar mu,
,.,r, • dPDdR da partida de a. »1. ne que u

"on*'e 
de'EÍp ha, que" tem de licar na Catalunha

Lm 25*000 homens, ha de começar oi castigo, ,

, 1 revolta deve dar lugar. Dweoi que o Rei

Ilíquet .1. ninguém seja punido emquanto elle

^'^ 
B^ AÍSpo. e Prelados das Co-omu*

¦i •-. n_fiitiu.oa. _«« o R" tinha c,,amado a ?a 
"

n.dades ^W™*'* 
„„„ ca88i. São desconheci*

K°oB 
'p 

in i|".. 
Pioti.o.q«o os fioorf. chamar

donos p '» „ - y anotmciou que o

_;'«_';». ."h_co„.,ib»iç5. » .-•
extraordinária. ..»„« ju v.lpnra •

HmitPm á noite recebemos cartas de Valença,

-íTnlie os rebeldes que penetrão nesta pro-
ellas 

7»%^" 
"feUroo 

General Longa, que
yT\ 

note con«-*uir expulsa-los da capitama,

:arcupPâoeaincnro distrito de S. Molhe», e o

de Morello, _

p ORTUGA L.

Lís.o. 17 c.'. Novembro.

CotlllF. SPOJIBENCIA.

Ministério dos Negócios M™!'""^ 
Lon.

O Bmb.ix.do.J^-tiJ co^nfeS,
dres , participou em Ofi.io de^_«.

q„e 8e está dispo do ali. todo para que ^

f;io do Senhor InUote D. M g«1 seja

g *,.» AHa Jerarqu.a, e ai relações, que

n/- _Cor.es cie Portugal e logtóorrj. J* •>

achava danado para opojonU, * «J« 
^W-

íaüo pelo „m"i- o Or>8 u o offe<i
Dudlev , qoe em Nome de .. M. bj ,

,.., ¦¦ ;, Vie7.no Augusto Senhor. E» woü«
„ tt a spla servido pela ucnaria t *-<"-

«!.- ,,.ra que S. A.»eje*" « V, 
car-„_gens e

.leal, e para que se lho opromg Rri,a>

cavallos d'El-Re. ; e ,,4 boo mog ^

»¦« «?.» -^^So" 'iTO. • «.Uc«ci-.
guns dias em Windsor com "u v y-;,j(Gnz. de J-.x>o. *¦'• -" y

ALLEMANHA.

Fímiíki 8 * O"'"''"'";. . p, -viiiruel
• i« . A R o infante Li. ivnguei

O itinerário de b. A- k. - 
ha de

parece estar mudado certamente e que §

"« d. Pari. embarcar 
j« 

B «*, ea^P 
^

ve.es se affirmou 
J ^.^^ ante8 de p.ss.r

provavelmente teta _.i0"»'°
. a Lisboa. fo ^

.„„.eh «;ft;*J^ÍBí o Impera-
too aqu. offic.ln.entc feoo Mg Anloniell.

.dor houve por bem f.«a._ a de 
B«iUtein.

Vou Lcyk.n á d.gnidade de ÇonJeça

Sr. Redactor.

Quando a impostura alardta em publico, sem

que delia se irrogue de,.loiro ou otronlo a pesso*
alguma, «inda se pôde corfsenti. ; se fax bem ao

desme.ito, não comprometia o minto, poia ««oo

desacredita; porém quando a ..«postura se funda-

neoto en. mentira e em calumn.a , em quebr».do
crédito de hum indivíduo, corporação, ou gov.r
no, á proporção que he, maior a rep/e.ent.^o do

compromettido , maior he a obrigação de desma

earar a impostura, convencer a calumn.a, e am

qUÍ'SahioTt' o folho.. Projeeto do ptanopora* J
Academia Imperial das Bellas Artes, que se diz com- j
posío pelo Corpo Acadêmico (o br. 

,Hc.nrKlUpem^
da Silva, Director.e Lente da Academia . em hu«

„_u impresso mostri.jkj.er unicamente 
^rndo.Pro

fenoie. Prancezes) , .inde se lê que os Pr»/^

Fnwcezes farão mandado* vir peto Governo em 1816,

. no ..* N.' do Espelho D.amant.no a pae 102

se acha a mesma asserçâo escrita desta mane.ra :

. o Governo, com bastante de,pna,«So tivesse, man-

Ido vir em 1816 huma colônia de Professores da

maior merecimento em todos os ramos das BeMsg-™e< 
¦ e pro^egue, infelizmente huma medida tao liberal

não'teve os resultados que devia ler Sçc.
Ninguém deixará de reconhecer, q"^8^"""*

ciativa irroga descrédito ao Governo de S. W. I. ,.

porque, posto fo=sen, out.os os Ministro. ,,o G«.

verno te o mesmo ; c he po.s paro rebater esta

afronta que tomo a penna. Elucide-se a verdade,

app reçãoq documentos 
"e 

belo., • conh^.°eh^

Sqoem são esse. homens ingrato., que de bnma

Pfio 
S 

fazem huma estipulaçáo de contracto nao

cumprido einefi ... Não fossem os provocadores,
aUePeteVn> silencio guardaria; mas nao ha .offri-
q-„»n nan ver denegrida huma acçao do hum Mo-

Tce aPq em tal ovemos. O documento legal
„arca, a q»e'** Dri_n(,ira a„narecem os nomes do»

as pensões. Vejamos como se enuncia.

Decreto.
AUrn_en_o f-o bem comioom, qo«.provem oo.

m»„. fieis vassallos de so estabelecer no Brasil

lama Eco! Roa! tí^encia, , Artes e Offic.os,

!n., ... oromor» , e diffunda a mslrucçno , •sa^s_htó,raá!-_.

íUr de br.ços indupens-U, oo. 
jjjyta 

,J

corro, da pratica^pae. ^^ forraar do
.1° va or' e ¦•? ;™ « onulento dos Reinos conhe-
Brl 

1J3UV t?nlo neccoario aos habitau-
fíV estudo da* 

PBeU.s Ar.es com appl cação e
,eí „ e-tutíc, na. . 

cn- prRtlca, per-

TtSrin S dlí^depende" SH'J-x.U theo-
feiçgo, eut .(iate dgs gc)en_
""•.SSS 

pbSt! « exactas; e querendo pa-
C,?"ito 

!3« fio .pr.vei.ar desde já a capac.da-

0«
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•ino da imtrueçito publica ditrfttííTlas artes. Hei j^rr mas observações pãrã^niaíor esclarecimento. DÍzen.
bem, o mesmo enuju.iiito as aulas daquollas arlos do express.iUK.nte 0 decreto tieima I. ° : querendoo officios não fjnnüo a parte integrante da dita aproveitar a capacidade , habilidade c scietuia de ai.
Escola Real das Sciencia* , Artes , e Officio. que guns estrangeiros beneméritos, que. lem buscado a Mi.Eu Houver dc Mandai estabelecer, se pague an- nha Real e graciosa protecção , he evidente que «1.iiualmeuto por quartéis a cada huniu dus pessoas Ie. verão l.usc-ar esta protecção , e não foi o Go.declaradas nu relação inserta oeste Meu Real De- ve.no, «|.ie os mandou vir, como falsamente asse-
creto , e assignada pelo Meu Ministro e Secretario verão. Dizendo inai.. 2. ° .- cumprindo cada hum dos
d'Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, ditos pensionarios com as obrigações ,.*,<:. que devem
D somiua d* oito contos e trinta dous mil réis, em Jazer a base do contraclo , que ao 'menos pelo tem-
quo impor.ão ns pensões, de que por hum effeito po de ü annos hão de assignur , igualmente se ro.da Minha Real Munilicencia e PaternaI _elo pelo conhece que _e frz aqui este condado depois des.bem publico deste Reino, lhes faço mercê para to decreto; o contrario sticcederia, se fossem man*sua subsistência, pagos pelo Real Erário, cum- dados vir, praticando-se com esla colônia de Pro-
prindo desde loco cada hum dos d.Io. pensionados fessortís de bellas artes, o mesmo que se praticacom as obrigações, encargos, c estipulações que com as outras colônias de Professores das btüas
devem fazer base do contrario que ao menos pe- artes a i.iufticf. , e a dansa , quando os e.cripttirãolo tempo de so-is aunos -h^o dV-ssignar, obrigai., para o Theatro desta Corte, isto he fdz.ndo-se-lb. .do-se a cumprir quanto for. tondente ao fim da lá as c_c.iptu.as , e não vindo aqui, como iMe.
proposta lnstrucção Nacional das Bellas Arlr* ap- vierão, sujeitos, a receberem o que lhes quiz... _
plicadas á industria, melhoramento , e progresso dár. Dizendo 3. *> : Pensões cie qut , por hum ./•'.¦rudas outras artes e ofôcios mecânicos. O Marquez de Minha Real Muntficencia, lhes faço mttcê p.rade Aguiar, do Conselho d'E_tado, Ministro assia- sua subsistência, deprelieude-se tau.l> m qne u»..rtente ao Despacho do Gabinete, e Presidente do do da palavra pensão, e não ordenado ; effeito daMeu Real Erário, o tenha assim entendido, e Minha Real Mumfktncia, e nao por efiV.to de ajus-*"*'_• «««"cutar com os Despachos necessário* sem te ou contraclo;' concluindo ludo llus íóço viu vêembargo de quaesquer Leis, Ordens, ou disposi* para sua subsisti neta, d. nionstrado fica q_e o Se-
Soes em contrario. Palácio do Rio de Janeiro era nhor D. J.ão VI. tendo dó desses estrangeiros.12 de Agosto de 1816. - Com a Rubrica de El- que algum dia podião ser ute.s, quondo os empiej-K-. Nosso Senhor. - Cumpra-se e registe se. Rio gasse , lhes con.erio no emtanto hun.a esmola pa-i
í HanFr°-.. p PUíUbr,° 

'o "fê-pom a rubrí. ra viverem. Aonde está pois aqui huma única oa-ca do Ex."* Presidente do Real Erar.o. lavra, pela qual se infira isso, que esses ,„gldluS
E»_7 . -, j assoallião por si, e induzem que/putios «ii.-oa.bem,JMaçao das pessoas a quem por decreto desta data em .(Tensa deste Granas Monarca, ha.,.formandoManda b. M. por hum effeito da sua Real Munifi. em obrigação de contraclo o oue fo. Gen.ro»,.'_decernia dar as pensões annuaes abaixo declaradas. Soberana , inculcando-se gênios nbalisadoi bu_c« dos

a. n n • _ • ir -__ a t-uas mil e mais léguas do distancia, ouando oAo Cavaleiro Joaquim le Breton 1-.60OÜ0O0 Iraperante e o seu Ministério só nelle. ^econhe!
jífc"_.oZ/'D.'^;r-^;- mmo° ceu caPacidad*> b-Mi.-d.de,«*.«.*.» ,»£T_2_

de Historia 
P ' P'nt°r 

onnftnn. aProv("ltad"s ("P-oveitar não h. escolher; aprovei-oe Historia.   800U000 tar inclue idéa de menos bom) nos úteis fins deAugusto T.un.y, Escultor.  800Ü000 huma escola (note-se bem) Real de scie. cias ar-

Jean^Site" ZT*T™ 
*"* 

«OÜOOO ÍuTd ."'"" 
^T9'0' '^ "*" "^

c'; - n .¦ _V  WJUUUül. guns dos seus períodos, a primeira imite da falsi.
Frándsf: OvTde 

°pSÍZ/éaMa' mUm f, ^^ ^ P'ufi'" '"«««A
chanica .. ... . . : .P.r 

feS80t ^ Me" 
800U0OO iCAdeml\ í•". ,CrédÍt0 

d(i. Le"'es d"8 o»-'» Aca-
Carlos Henrique L_w«.Vu7"" SSoüOOO t /!'!ll ! 

" -"f" C°',e' nU"Ca d'entre eU
Luiz Si.nphor.ano Meunié 

 
ÍSfíSS l / 

ma.la leve ,ntr'ga' °" '"'P^tura;
FranciscoTonrepas!.Ü..7.  SK íí" 

"? exemplo para se cohibirem estes)| êH  J-«UU<JO como o artigo salno mais extenso do que espera-
arwnr^r\ ™' 

e'U °U,.a occa!Íí-0 proseguirei demonstrando a-iQoitJOOO impostura do restante da enuneiativa. Sr. Reda-
Rio de Janeiro em 12 de A «rosto de li.16 -_í___ fu J"lKat ^°e/ defe,"(Jen*10 -> Governo de

,./«.«-/««-_ á. ._w«,... 
' ° de lí*i6- """í18 fa sa «ecusuçao faço algum serviço, queira in-

Bastão estes documentos nara confundir a „-. _."¦'• 
*• 

!rt,í-0 "° "eU e*cellen-e jornal. Sou —
tervia, porém permitia™, queP eu lhe junte alg": m"Hg° 

*" '""^'"^ ^£ -'»2—»*--

íjvr^5!2rc7i<s marítimas.
A A ô# ao 

M 
<1UÍp8ge,n 8* Carga ferr(>, 8arrafa8' e cerveJ'8»"Dia 101 ., Jnrirn.-Ph Zaire ; 31 dias; E. S A II 1 T> A *Torcato , M Graciono dos Santos, equipa<*em 17 nin 10 rln i, • Ã , . ,, ^carga marfim e 254 escravos, a JeJoLi* &. G. /.£ £/íe 

"'J'V 
§&£, 

^ ^m'%;res Lobo.— r...o Frio- 2 dias- T S rr_.._..-» S *->ujraies , i.i, .r. fíuthhan, equipagem 37,

4.d,..,n.,„s.^,m.Pwç_»„*£ gateg^r____a:J-8-
RIO __ JANEIRO ma IMPRENSA IMPERIAL __ NACIONAlT"""""^ '
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14 de Janeira de 18S8.

DO BRASIL.
.••-' ..•.:>(-•.

DIÁRIO FLUMINENSE, VoL 11.

Artigos de Officio.

.fle*,ítr.ifí.o dor Ncrjoàos da Fatenda,

l!i .te de despacho nc Livro
gudo da sua errC.ipl ijr. ,_._
iiilli.te — Lançado ¦— , ss.ij/i
E »ó então , « depois ria: _

estre, o Official enerrí-
i»oiá uo reverso do mesmo
>itdo._e com o .ea ypi-llido.
,:it't-ri-(icia dos Fiei. dos Ar«

3 Endo
prsticos nu execução

experiência mostrado certos ineonvenientes
de .dgnns artiu-os da Portaria de

Kirte o¦ o ,le Abril de IH-ti, qu- regulou em grande |
.xoedie.i.e diário da Aj/aiiJena desta Crie.- e Querei,
Ho S M o Imperador adoptar outras medidas, q.«e sem

embaraço do Comme,,-io, -ine minto Dexrja promover,
avio d,,» direitos Nacionaes ; Manda, peobstem ao extr

.a Secretaria de Estado dos
«> Desembargador Juiz interino
¦execute immediatuinente o seguinte. 1

dono, ou Froc-umdor tiver prompta „ nota
eliai- , a.sigiiad.t pelo lis-

Negócios dn Fazenda , que"da 
mesma Alf-udegn ,

Loi»o que o Des-

pacitante ,
<!,is fazendas que quizer il.spae  ....
rrivão das Descartas , indicando os armazéns onde

í te acharem, ir! logo receber á vista da dita nota,

os volumes , ou fa.er.da., que lhe serão imined,. um . -

te entregues pelos respectivos Fieis, depois de re.one.

nerem no recebedor as qualidades precisas , e de ex,

..¦„, a a-ia assiirnaturi» „«» livro da sabida, como ne

IZ! A ref^da nota „.. será portanto aposenta a put.çao dos

a Feitor algum , r. .n até «gora se fsxia ,\ -.*¦¦*'» ''

poder do Fiel, qoe entregar os ultimo» voltes «eIa

declarado.. E com estas alterações continuara a ohsei-

vur-se o Artigo . - da citada Portaria de 1!) de Abri.

_.<- Haverá na Alfândega hn.n Livro Mestre, ou geral,
e mais hum <„> dous auxiliam. , quando necessários se-

jSo, em que ne lance de hum Udo a entrada de ca-
J. .' - -leclaruudo.se o dia, mez, e an-

e copiandn-se tielincute o seu

Manifesto , ou relação do carregamento , .por marcas ,

números, e volumes.- e d'o,itro Indo a saiu

mo carregamento , notando se o dia , mez

que for tendo lugar, o nome de quem despachar o

numero do despachu, a Me» em que sete», e a qw .1-

tidade dos volumes que subirem, lul-, h-h.l Offi-ial e

hum Ajudante, nomeados pelo Ju.s da Alfândega com

approvação do Governo , serio encarregados da escrip.

t.,..çS- deste livro, que deverá substita,- ao que fo,

insti-uido pelo Artigo 7. o ^,u«la P^»,, P-J

da huma embarcação ,
no em que tiver lugar,

innzeti», iiiiináõ as fazendas da Alfatiile.ru. O. e Nos Bi-
lhetes de despacho escrever-se-ha d'lioje em diante olu-,
me por volume eom seus números , e marcas , der mar.-
se exactamente a quantidade e qualidade das i ..end.a,,
qne cada liou, contiver. 1'. para facilitar-se o exj-eiieit-
te deveráõ os Despachantes , donos , ou seus Preto a-
dores trazer á Alfândega , e appresentar cs referidos .Ji
lhetes já feitos pela maneira acima prescrita. Taes bi-
lhetes serão entregues ao Juiz da Alfândega , o qual
desi"ii;.rá n„r esciito o Feitor que bem lhe parecer, pa-
ra fazer o despacho prelendido. O Feitor assim designa-
do conferirá o mesmo Bilhete com oj volumes, que ie
forem abrindo; e formará também n« mesmo Bilhete o
despacho das fazendas, que cada hum contiver; poden-
do nessa oceasiao fazer qualquer declaração que enteii-
der necessária, psra se dar valor á fazenda , e se de-
du.irem os direitos, ou também se achar em muitos
volumes a mesma quantidade , e qualidade de fazendas,
fazer hum resumo dellas para maior facilidade na com-

valores e direitos. Este despacho feito, co-
mo dito lica , no Bilhete «ppreseiitado pelas partes , te-
rá o numero, e será lançado no livro da Meza onde
se fizer. E quando «ucceda que os Despachantes, donos,
ou Procuradores ignorem o conteúdo dos volumes, que

tal caso appresentar
os volumes que tem

na Abertura, vindos de  no ...vio  entrado
•e  de  com as marcas, e números á

ninando as fazendas que contém. Rio de

\

ou rrncurautu---» s&_-*-.-_-«

quizerem despachar , deverão em
o seguinte Bilhete: — Despacha l».o seg

em ,

1,'idu do mes-
anno em

lançamento do numero de hum |><»r _
do anno. 3.= Os Bilhetes de despacho ter.ro o numero

particular das Mes»., que o fizerem : e os Fieis do

Armazena assentarão o dito numero _ marg m Ho. seus

diários na oceasiao de averbarem os; despacho bcmdo

assim alterado o Artigo».0 Ha referida Po ta na. 4.

No fim de cada me." o» Esc.ivãesdaS Mesa. d* Abe*-

tura, Balança, e Estiva remetteraó ao Officsal eersife

pudo d. esc.iptu.ac_o do Livro Mestre huma^ relaçao

de todos os despachos, que tiverem feito, deci ando

numero do» Bilhete», os nomes dos De.-r»ch"_^,|*!
importância dos direitos pagos. 5. ° "-¦--• 

Pí_í-l.Vbld*

pratica de comprehender-se em hum m
despacho, gêneros, ou fazendas c*i-rs«las

devendo tazer-se n or.i e,»»
de cada hnms b.lne.

a
a

ea,no" Bilhete de
em duas, ou

, »" •-¦-••—;  
j,

mais embarcações
itura e despucho do carregamento -,.. ,, «'.' - - ' 

E dada a sabida do -»•
tes distintos , e separados,

margem , íg .
Janeiro... de  de  (Assignado) — Designado pe-
Io Juiz o competente\ Feitor , este procederá a fazer no
Bilhete assim escrito o mesmo que acima fica determi-

nado. Esta providencia e,n ambos os caso. terá lugar
na Estiva, somente com a diferença de que achando-se
actualmente detalhado o despacho entre os dous Feito-
res, que alli ha, não será necessária a designação do

Juiz. 7. ° Haverá finalmente na Alfândega hum livro

especial", e privativo, em que se lance por extenso a
entrada'de todos os volumes, e gêneros que a. tnibar-
ciições de franquia dr «carregarem. Esle livro será escriplu-

rado pela mesma fôrma , que o da entrada das embar-

cações destinadas para este Porto, e dev»r. conservar-se

na Meza Grande , e nella assignará „ Capitão ou Mes-

tre que pedir descarga para a Alfândega, ou Estiva.
' 

Deos Guarde a Vm. P«o em 3 de Jaiieir_e.de

]828 _ Assignado — Miguel Calmou du P'„i e Almeida.
— Sr. Desembargador Juiz Interino da Alfândega, j

RIO DE JANEIRO.

EDITAL.

Pela Intemdeneia da Mariivlia se precisa -fazer

encoinmenda de huma porção de linho csnl-ame.,
e de alguns viradoreB de Unho alcatroados *. quita
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„',„. incumbir.M th referida «ncommenda, poda ile certa-* ordens do Rei, qtie_ vemos chegar de
omparecer na mesma repartição ..o dia 15 de Ja- Tatragona , quer para a expulsSo, qurr para pri-

„eiro de 1828 pelas 11 hotas da manhã, a fim de sao de certos apostólicos exaltados, como o Mat.
se receberem as propostas d'aquelles negociantes, ,quets de Cardcnas , Seca , Oalan, e Marco dei

q
com
nei

Pont.«ine st apprtsantarem, e prefenr-M «que aiai* van-
Uiosa for á Fazenda Publica; adverte-se que aqueb Falla-se da desgraça de certa personagem, mas

a!,rU.|, esclarecimento até o presente não lia nada com certeza.Ia» pessoa» , que precisarem
a respeito da dila «íiicooimenda , podem para esse

dirigir.se com antecedência á mesma Repar.
Rio de Janeiro em Ü9 de Dezembro de 18*>7.

elfeuo
tição.

-—w«»»l®|#3^|©!»l«l*»i*--*— '

ARTIGOS NAM OrFICIAEÍ.

NOTICIAS ESTRANGEIRAS.

H E S P A N II A.

MairidW dc Outubro.

(Correspondência particular.)

Os Srs. Seca Galan, e Cardenas partirão, o
pvStoeiro para Sevilha , e o segundo para Ca<iis ,
.ode, segundo bnina ordem do ministro d-i n ari.

nha, deve ser recebido a bordo da nao o Sobera-
no , que deve partir pura Havana.

A partida de Cadis do brigue de guerra o
Manzanarez tinha dado lugar a mil conjectura",
visto •_ne o cnmmandante desta embarcação linha
recebido despachos, que uão devia abrir senão fora
da burra.

Sabe-se official mente que o Manzanarez foi vis*
to no Mediterrâneo; huns peitendpm que se diri*
ge aTriesie, outros dizem que á Itália; alé ago*
ra o «eu destino he lium mistério.

Antes de honttm á noite , o Regedor da sala
th' coiregedores da Corte e Casa, M. Fernanlez
dei Pino, prendeu, e comluzio ao quartel da gu-ir-
fia real de infantaria , entregando-o ao Oífieial da
guarda, n intendente do exercito D.João José Ma-
nn lei Pont ," outr'ora director (ie viveres; ofü«--
ma-se que esta prisã-> teve lugar eiu conseqüência
de htnna ordem do Rei , expedida de Tarra^ona.
O que lin bem positivo he que o Ollicinl da «uar-
da. que f d encarregado de vigiar cuidadosamente o
pt.íi debaixo Ia soa responsabilidade, o mandou
m. iter uo ralabouço e no segredo. I).io-se muitoü
senti los á prisão desta personagem.

llfirma-se ijiie o Sr. Fuentenebro, corregedor
de Segovia , dt\;apparece.u. Fuentenebro he quem
instruiu o processo contra o ii.feliz Empecinado.

em*
rea-
mas

Algumas pessoas dizem q!o os Inglestes
prestarão ao nosso governo vinte iHÜliões de
les destinados para o exercito da Catalunha ;
não se sabe a condições.

qua 
' '

Parece que a quadrilha de rebeldes que se
]eVant"ti em Aluba , não deixa de dir cuidado ao
governo. Mandou-se ordem ao regimento de niili-
cias provinciaes de Monle-Rey, que está em Vai-
ladoTii, para se achar logo em Guipuzcoa.

Dizem que a 1 í do corrente lie que ha de
apparecer a orlem para a viagem da Itaiidia a Va-
lença , e (pie S. M. se pori em caminho a 22 ;
q'i» andará jornadas regulares , e ha de chegar n
Valença a 30. onde achará já o Rei; então SS.
MM irão a B.irce!ona, e voltarão a Madrid por
Lerida e Saragoça.

. f)« Srs. Erro, EüznlJe, o P. Cyrilo, p on.
llr.ís (ií.»iisellieiros d'Estado. tem vivos reesios. Pa
_.J»  „ll„„ _ = _ .. - j. r._i._i... .i ¦

(Extraclo dc outra carta particular.)

TVI. Recacho acaba de ser declarado leal e fiel
servidor do Rei. S. M. ordenou que se lhe pagas,
sem seus ordenados de Regedor da Relação dn Ovie-
do (ÒÜU reulesl em toda a parte em que elle sa
achar, e lhe mandou licença para entrar eiu lies-
panha , e até em Madrid , se o julgasse conveniente.

A Junta dos Ministros foi agora encarregada
por limita ordem Real de appte-enlur a S. M. o
mais breve possível , bum plano de organisação
da policia geral do Reino , que ponha esla admi-
nistrução em harmonia com as policias geraes du
tidos os Reinos íllmtrados da Europa, e esteja
ao nivel de ludo que se tem feito na Europa pa»
ra melhoramento do estado social.

Consta que ha dias M. de (alomarde tPm prr-
dido muno i;j sua Uíluencia junto do Rei. S. M.
tem t*m roda de si o Regedor e o Fiscal dn Re-
laçao de Barcelona , «> Capitão General da Cala-
lunha , Marquez de ('.impo Sagado , e o Corre-
gedor da Cinade de Mouiblanc São as únicas pes-
soas, com que S. M. tem tratado dos negócios de
1 a 6 deste mez, e Calomarde estudas as outras
personagens da comitiva do Monarca, tem estado na
mais completa inacção. Estes homens inspiião hu-
ma confiança geral.

(Ex'racto de on Ia caria 'n-rlkular.)

Ac''i
nnde se >;..,-,
O (!oi>, .,
ao Ministre.
e»K lhe i
pa ic lambe

M S,:!
cios , í'.i ti
dei Po,it_
IJ-ihieCHs. 1

de chpgar hum expresso de Murcia ,• manifesto syniptomai de levantamento.';,i desta Cidade pede a toda a pressa,¦.'.a (itierra, soecortos de tropas, ques pôde enviar, e consta que por outra
i ü» peilio a Valença ao General Longa.

.i é, Conego diiector-geral dos ho«pi-
:Z« au mesmo tempo que M. Marco

e enviado ao convento do deserto de
ístos duas personagens , que já tinhão

Sido suspeitos de complices na (rulada de liessieres,
e dos (piac,s o ultimo tinha sido mesmo desterrado
de Madrid , se mo.tião gravemente comprometidos
nos negocio» da Catalunha , e sua prizão foi con-
seqüência de huma ordem vinda de Tarragona.
Muitas (io'ras personagens menos consideráveis, em
numero de sete, foão igualmente prezos hontem,
e encerrados na cadêa da Cidade.

O mesmo Correio, que trouxe a ordem des.
tas prisões, trazia outra para o Presidente da Re-
lação de Sevillm , na qual se lhe manda qne cen-
Mire a maior parte dos membros deste tribunal pe-lo sen comportamento político , e suspenda imme-
diatamente de suas funções o juiz Salomé, paren-te do Cura Salomé :

O procurador geral do mesmo tribunal M. Cas.
tillo, he o único dos membros da Relação de Sc-vilha que não deva ser censurado; quanto aos Jni-
zes todos tiverão cominissõe- particulares para f>r.
mar processos, que tem mais ou menos ligarSo com
as couzas da Catalunha , nos quaes ps conduzirãoi - .. _ -¦ -- s^-.».-....- , ....ir »j..n=. ;.c t;iiiii.'UKiriir»

reee qus elles nao <it:xuo de ser fundado», depom demauaira, que merecerão a desapnrovurío do Rei
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Barcelona 13 de Outubro.

(Correspondência particular.)

O Marquez de Campo Sagrado parte boje pa-
„ Tarragona; S. Ex. vai appresentar-se ao Re.

^vestido do uniforme de deão do conselho supre-

1110 
s" MCrquiz ver a devassa, ainda incompleta,

A x\ de Hes* sobre as desordeus da Catalunha,

e .^eonhereu qu* a. dissençõe. d, Hespanha , de-

lis da re-tauração, provem da cresça.» d .s volun-

Trios reses. O Hei testemunhou a M. de Hesa to-

ria a saudação de seu trabalho; e ainda que este

Junccionario no tempo d.s corle. fos.e P^cur.dor
ieral no Tribunal Supremo de Justiça , S. M o

honra com huma confiança toda particular , e o

Ío",ulta quasi exclusivamente em todos os ni-ocios ,
To nomeou Seeretario do gabinete eom exercício

1 decretou p>«to equivalente pouco m...s ou n.eno.
**. 

Ministro cn„, pasta, ma, ordinariamente de

£,!„ maior influencia. Eu. snmma, o Sr de He-

Ta sobe ca.la dia o* degraos que o Sr- Calomarde

desce; portanto este o considera como seu succei-

«or no ministério.

PRÚSSIA.

Berlim 21 de Outubro.

T,,f*rr „ L"t„»tií:s''V.«i«t'
1 _3.br. viajante, 

'que 
ha muitos annos passa o

4tín^;;^.Ín^: magistrado desta re-i,,encia

tinha0i, tentado ao consistorio por haver usurpado

Te, direito de pndmsdo instituindo arbitranuncnte¦z?y.<yr:^zz:y:yyz
i:r^y'fy;Zy:,,:y;z
^y^:sy°:;;y* *»—
deSVS?Sr"«i suas intriguem muitas

da e os decretos lançados
Droviiicins na monarquia-; .P „,« elles não oai-eem bastar para p-ir hm «

deÒHeü D«-cobrio-se ha pouco, nas pro-

«em por fundador bum antmo off.cia da 
jnar

«, que com ajuda de hum pastor . que e d.i<»

^rudo lem á feito hum numero considerável ae
'delito 

entre os homem do campo , para de..
ptosel.tos , en re authorídade 

ecclesiastica- Em

ter, tem*se .om»i" „ínii,Usde repressão.
tra os ,quaes se tem formado medi«l«s dj rep

Nossas finança, roelhorao_.en.. e me, _

são supportar mais facilmente a carga dos imposlos.
Sem duvida he para este effeito que huma ordenan-

ça , Bahida da sua Secretaria , acaba de abolir cer-
tas medida, que peavão a circulação livre dos cou-
ros fabricados da Prússia do Rheno nas provin*
cias orientaes da monarquia. Esla ordenanç» reza

que para o futuro estes couros podem ser descar-
regados sobre as praças intermedias de' Friinctort
sobre o Mena , e de Leipsik , onde os consumido-
res dai ditas províncias podião vir toma-los a sua
vontade , e leva los , munidos de certidões da on-
"¦em , sem pagar algum direito de entrada. Portan-
to he ás eoinniodidades concedidas á feira de Franc
fort sobre o Oder que esta praça deve o poder
agora nvalisar cou Ceipsik , cuja. feiras cariem
á medida que as de Fcancfort se tornio mau im-

portantcs.

T U*Ú QUIÂ.

Conslanlinopla 2 de Outubro.

A Porta parece perder toda a confiança em si

me.ma , e torna-se meno» inflexível em sua con i-
cia. Ainda que ella se esforce em não mostrar rei

ceio algum, ainda que ella pretenda ter recebiu -

as noticias mais satisfactorias da Morea , e que ei-
Ia declare, em todas as communicaçoes offici*.". ,

que não quer ouvir fallar dos negócios da Grécia,
não he men«s certo que o seu primeiro interprete
tem quasi todos os dias conferências com os mter-
mele' de Fn.nça e Inglaterra, e qu* esU« dous ul-

iioios, «inda ha p..uco dias, tiverão huma conver-

|anio com o Reis-Elfendi , bem que e le não este-
ia perfeitamente resUbelecido de sua entermida-
,|» Por mais difficil que pareça á Po.ta connentir

e,, ,„,m tratado ,. a vi.ta do ex-rcto de Bessera.

b'i« ooderi» arrasta-la . e nã.» he impossível que as

representações de MM Stratford Caning e Gu.lle-

m „ot a final sejão attendidas. Entretanto a Porta

continua seus preparativos de deíeza com a maior

actividade, sobre tudo do lado das fronteiras Rus-

„„,. rie sorte que, se não houvesse poderosos raoti-

vos'de desconfiar de seus projectos hostis, poder-
.e-hia crer que elle quer começar a guerra Avisos

positivo, no. annunciáo que toda. as med.das estão

mudas na Bessarabia , para penetrar nos pr.ncpa-
d á primeira ordem de transportar o theatro da

;ÜerraPsobre o Danúbio. Também .e notao mov.-

rnen.o. militares em Jsmail. Entrarão ali. duas com-

n.nhi-ii de pontoneiro. , hnma companhia de ro.

„ its e dPou. Regimentos de Infantaria l.gcre
'ue 

pertencem ao corpo do General Kreuz
c*ue r* (Gaseta de Angsburgo.)

na

Nossas finanças m-'™'-u ia I1Pu, nno-
dW..I. a quatro por cento representada pe« JJJ^
liea. chamadas staals F**^""' 

"-.^Lüar 
ao

proporcionalmente 
a hum preço mu.tc 

jnpe,
L notas de todo outro estado excepto In?

„ Or» ««tas aoo ices sao hoje inuuo yterra. Ora estas ap emquanto os cinco por
ri¦¦¦« ao preço ae yw o .*¦<••» • "i m n<j

. ,\l Áustria náo va em mais que 91 e J2-
rr,.ito na Aiisuiii »»•¦ ¦ j.„..nraa bp es-

M de Mots que dirige nossas finanças, se eu

„.„5 y°ii«? - '«£•!-.- -y:
r operações sata.se -«.«'. ™* 

%'S.belido,
^'"rprb^^ro^idad; -da industria -

5e0Veco« >erc ob,a« fiinV .ue o, contr-bü.ute. p»

Bucharesl 3 de Outubro.

Che-ou hontem hum estafetta , que se demr*

Tou alguma, horas no Consulado , e que depoi.

continuou su. viagem para Constant.nopla. - Se-

Z o o que nos informão de J.ssy, onde se tem

commnnicaVs '«l,it0 seguidas com a. fronte.ras

Russa . o exercito do meio dia dev.a «r ena,n-

í o Vobre hnma superScie de 50 m.lhas qu.dr,-
das e repartido em tre. corpos. Este exercito com-

mandado em Chefe Pelo General.W.Ugenste.n, com-

ni... de74 mil homens de infantaria, lf reg.men-

Z de cavallaria (dos qua.. 4 de dragões, 4 de

Lares 2 de caçadores, e 3 de hulans) e 6 pnlk.

decosèo,, formando bom total de 84 mil home,,*.

0 GeneralSabanierr . que cororn.nda a dire.ta ?

„m o seu Quartel Gepenl em Betz ; o GeBeral
*» \
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Kreuz, que comreanda ia esquerda, tem o seu em
Labussna , e o General em Chefe Wittgenstein ,
em Kischeneu. O corpo de exercito do geral Sabá-
niew está em communicação com a extremidade da
•Ia esquerda do exercito do Conde Sacken por hu-
«na cadôa de ordenanças, que se podem chamar te-
legraphos u cavallo. Esta ala está ás ordens do Ge-
tieral Roth, e o exercito do Conde Sacken monta
a tòO mil homens era echelon até Moliilow , onde
o Conde Sacken tem o seu Quartel General.

(Gazeta de Altgsbttrgo.)

Bucharest 11 de Outubro.

O Governo Turco deu ordem aos hospodars
dos dous principados de foi ¦-.serem sem demora
huma contribuição de, guerra extraordinária em
prata, trigo, cavallos e .mim.*'. Esta medida tem
assombrado a todos, e ninguém sabe oque ha de
fazer nas circunstancias São tão exorbitan-
tes as requisições da Porta , que com a melhor von-
t_de do reundo não he possível satisf. ze-las. Cada
priucipado devia fornecer 20,000 medidas ae trigo ,hum milhão de pezos, 10,000 anmiaes cornigeros,
50,000 carneiros, 0,000 cavallos, e muitos milhares
de quintaes de couros, e deveria tudo ser entregue
«ur einco semanas nas fortalezas do Danúbio. Eu-
tretanto os habitantes dos dous principados tem sof-
frido muito nas ultimas desordens; os boyards quea maior par?e tinirão emigrado, e estavâo anui-
nados , tern procurado depois que voltarão reparar
suas perdas á custa dos habitantes , e nâo será fa-
cil fazer-lhes fornecer agora a contribuição exigida.
G maior descontentamento reina em Jassy , uude
muito se deiseja huma nau lança qualquer.

FRANÇA.

Paris 27 de Outubro.

Sabe-se por cartas de 4 datadas de Zante , e-
de G da ilha de Cervi , junto de Cerigo, que de-
pois do armistício ajustado com a esquadra Turca,
e que devia durar até 14, a esquadra Inglesa foi
para Zante para refazer se de viveres, e a esqua-
dra Franceza sobre Milo , para o mesmo objecto.

Estas disposições permittião vigiar os movimen-
tos da esquadra Turca , quer ella se dirigisse so-
bre Patras, paia entrar no golfo deLepanto, querella tentasse liir a Hydra , para ahi fazer desem.
barque.

As fragatas, a Dartmooth eArmide, tinhãofica-
do diante de Navarino para observar seus movi-mentos.

Apenas o Almirante Codrington tinha dado fun-do em Zante quando bum signal da fragata Dart-
mout lhe participou que a frota Turca , infringin.
do o armistício, tinha sabido de Navarino; o Al-

mirante immediatamenfe volto» para o mar cor.i
sua náo , huma fragata , e dous brigues , única»
forças, de que então podia dispor. Bem deptes8(l
descobriu huma parte da esquadra Turca , comp08.
ta de sete fragatas, nove corvetas , dom* biigues"
e dezenove navios de transporte; todas as embau
cações de guerra crâo Turcas.

Os Ingleses se prepararão ao combate, e oAlmirante entretanto mandou dizer ao coniniandan.
te Turco que se admirava de similhante falta de
fé, c que afinal estava pronto a oppoi-se por for.
ça á passagem da esquadra Oltomana. Logo os Tnr.
cos viratão de bordo , escoltados pelos navios In.
glezes.

Pouco tempo depois appareorii huma segunda
divisão, composta de seis fragatas, e de oito |>ri.
gues , no numero dos quaes se julgou reconhecer
duas embarcações Egípcias. A mesma notificação f«i
seguida do mesmo resultado, e toda a esquadra Tur.
ca entrou então em Navarino.

Ignorava-se a causa da sabida desta esquadia*
sabe se somente que ella se dirigia sobie Paira*.'

A esquadra Russa , fazendo derrota paia Na.
varino, tinha pns-udo por Zante a 10, e o Alui.
raute Codrington tinha dado pm- ponto de encon.
tro ao Cavalleiro de Rigny a boca do mesmo por-
to a 13. v

Da sua parte o Almirante Francez, prevenido
pela fragata Arniide , entre a Ilha de Ceiigo e a
de Cervi, da sabida da esquadra Turca, tinha de-
pois r<tomado o caminho de Navarino com as náo»
le TriJent , le Breslaw , e a fragata La Syrene;

,devia.ie ajuntar lhe a Juno e afAimide, que tinha'
mandado a Milo, para avisar de sua mudança da
direcção.

Passando de noite entre Cerigo e o Cabo San.-
Ângelo, duas náos do Cavalleiro de Rigny , o Sei-
pião e a Provence, tinhão solfrido avarias mui gra-ves, que obrigarão a ultima- j voltara Toulon,
para concertar; o Scipião, mc.ius avariado, só com
os recursos de esquadra pôde pôr-se em estado ás
voltar a Navarino , onde devia achar se a 13.

(Motúteur.)

REINO DOS PAI ZES BAIXOS.

Bruxellas 17 de Outubro.

Cartas de Polônia dizem que a vista do Im.
perador Nicoláo ao Sul do Império , que estava fi-xada para o meio de Dezembro, ha de ter lugarno principio de Outubro, e S. M. será accompa-nhado pelo General Benkendorff. O General CondeWoronzow, que esteve em Londres , e chegou aBerlim a 11 do corrente, recebeu ordem de seguir
para Ode«sa, e alli espera a chegada de S. m".Sua Alteza Real o Príncipe de Orange, che-
gou hontem de Haja.

M T RA DA S. equipagem 9, carga farinha, sabão, bacalháo, e mas-
Di. II de Janeiro. - Salem, por Pernambuco, ^ H° M- « 

^Tr VíTaT
fim; 

E. Ame, Pactolus, M. Isaac B. Shephcrd. Dia .1 deJalLll^humí sabida.

I

Jfesé da Cunha. 8 ' ° Con8,8lü"° d» '"««a- R'o 11 d. Janeiro de 1828.- João
"x •'
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filhos, hum chamado Querals e hum frade; forão
conduzidos á preftcta.n, e segundo as ordens do
governo , serão enviados ao interior.

_\_ Diractoria dos Estudos dista Corte sa expe-

Z, a Ordem Imperial do theor seguinte:
S M. o Imperador Ha por bem que V. S.

.renieita a esta Secretaria d'Estado huma relação
V todos o» Collegio» ou caias de educação desta

Provinc-a, declarando l.° o» nomes dos D.reclo-
rt8, seu estado, idade, e naturalidade : 2. ** se

tem licença para ensinar, quaes os estatutos que
os rcein, e se estes são approvados, e por quem:
3 c qUe fundo» possuem, ou de que meios dispõe

para prover ás stfíi» despezas. Igualmente Determi-
na o Mesmo Senhor , que não tendo o» Directo*
re» licença, oh confirmação de estatutos, scjao obri-

gados a reqnere-las dentro de 30 dia» por esta

Repartição. E como a instrucção da mocidade he
hum dos primeiros objecto» da paternal solicitude
de S. M., Ha outro* isim por bem que V. S. ms-

peccione os sob/editos estabelecimento» , mandando
visitadores , quando ju'jar conveniente , e dando

parte todos o» semestre» do numero , idade, e na*
turalidad» dos alumnos, seus estudo» , a progres*
aos, e cuidando escrupalosamente que haja todo o
desvelo na educação religiosa e regularidade de cos-
tumes , como base» principais da boa ordem na
sociedade. Deo» Guarde a V. S. Paço em 10 de
Janeiro de 1828. _

E para que chegue ao conhecimento das pes*
-soas a «ue tocar se publica o presente Edital. Rio
de Janeiro 14 de Janeiro de 1828. - Visconde de
Cayrú.

Artigo» nío Ofuciaes.

NOTICIAS ESTRANGEIRAS.

H E S P A N H A.

Perpignan 14 de Outubro.

( Correspondência particular.)

Hontem, em Santa Colomba, a quatro legoas
de Girona, as tropas sabidas desta Cidade com-
mandadas pelo Coronel Basa» , batterão se com as
de Ballester. Basas fez cem prisioneiros, teve treze

granadeiro* , e trez cavalleiros mortos.
Dora Domingo de Caral, governador de Vi-

go, chegou «qui estataide, ás seii horas com seus

Ordem Real do].0 de Outubro cmvmunkada ao Re.
íçedor da Real Audi-neta.

" A fim de conhecer os r-fleitos , que produ-'
zem as advertências paternue* que o Rei nosso Se-
nhor se dignou dirigir aos revoltados desta Pro-
vincia , S. M. quer que todos os Corregedores re-
mettão iniuiediatauieute á Real Audiência, debaixo
da mais estreita responsabilidade, huma lista nomi- *j
nal de todos os homens dos seus commuus respec-
livos, que se acháo fazer parte dos revoltados, e
que suecessivameute dêm conta dos que se appre-
sentarem em virtude do que ordena a p.oclamação
do Rei de 28 de Setembro passado. V. S. me dará
conhecimento era tempo opportuno, para dar con-
ta a S. M. Da parte d'El-Rei o envio a V. S.
para seu governo, e a fim de dar aa ordens neces-
sarias pura a sua execução."

Outra ordem dc 4 do mesmo mez communicada ao Re*
gedor da Audiência Seul.

" Muitos indivíduos, que fazião parte dos re*
voltado» deste principado, desejando sem duvida
não retardar sua appresentação, e responder pon-
tualmente ao chamamento, que a clemência paternal
do Rei, nosso Senhor, Jhes fez na soberana pro.
clamação de 38 de Setembro passado, se appresen-
tarão somente aos Ouvidores das Câmaras mais viei-
nhas do lugar do seu domicilio , não advertindo que
este acto devia ser precedido da entrega das suas
armas á authoridade militar mais visinha ; e S. M.,
tomando em consideração o embaraço que poderia
causar a alguns a distancia, em que se poderiâo achar
dos pontos oecupados pelas tropas do exercito, se
dignou ordenar o seguinte:

Art. l.° As municipalidades de todos os com-
muns do principado são authorizadas a receberem as
armas, que lhes entregarem os indivíduos que toma-
rão parte na rebellião, e os matricularão de novo
depois deste acto, se habitarem o cominum em que
ae appresentarem.

Art. 2. ° Se o» indivíduos acima pertencerem a
outro comn-um , se lhes dará hum passaporte para
que se dirijão alli com toda a segurança, fazendo
menção das armas que houverem entregado, e de
sua natureza.

Art. 3.° No caso, que se appre-entem sem ar*- .
mos, os Ouvidores inquirirão o lugar em que as dé*t--.,
xarão , e as remelterâo sem perda de (empo, se ge* 5
acharem em seus dutiietos respectivos, ou adverti. {
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rão as authoríaatles, em cuja jurisdição se acharem,
a fim de que as rccollião immediatamente.

Art. 4. ° Nas listas nominais de todos aquel-
les que se appresentareni pela primeira v«, que
.i Ouvidor,*s devem remellei a audiência real, segun-
d., a ordem do Rei do 1.° deste mez, designarão
as armas que lhes houvessem sido entregues e sua
natureza, indicando por notas quaes são as razoes
dadas por aquelies que se appresentarao sem ar»
mas, e darão por duplicata, aviso ao Capitão G«-
neral deste exercito, e deste principado , e as 

piar-
darão etu lugar segui.) para estarem á sua dispo-
sicão.' 

Art. 5. A Real Audiência, recebendo esta or-
dem, excitará o\elo dos Ouvidoies paia o fazer
executai no que lhe pertenci ,,, impor lhes ha a
mais e-triota responsabilidade, e imporá muletas
aus refractarios , as quaesH&erão recebidas sem
demora.

Oa parte do Rei , transmitto esta ordem /a
V. S. „

Rela/io de Catalunha.

¦Ordem do Uri que prohibe molestar por vias de facto,
por palavras , «•« m¦ sina por acções que indiquem

intenção de offendcr os umnistiudos.

-• Transmitto pela presente aos Corregedores
de=U> principado o seguinte:

" S. Ex. o Secretario d'Estado de Graça e de
Justiça envia o -i'<- - ogue em data de hontem
i (» Réo.-¦;<-!¦ da ;\>,•-."".<,.

- O itei, s=o Senhor, soube com muito p«-
zar que, em •-«¦•¦toe lugares desse principado , se
msnlta com pesiica consideração e prudência muitos
indivíduos , que havendo-se gujpitado á sua Real
a IveriPiioiii entrarão em -eus lares , separar.do-se
da rebellião, em qne lia* lão tomado parte por ef-
fito da seducção on ti: outio qualquer motivo.
¦ '-• S. -M. ,-.qu« em sua soberania recebeu o at-

taque mais riireeto, foi o primei,o , que esquecen-
do seu procedimento irregular, os chamou a seus
deveres, e lhes perdoou os erros com paternal
desvelo ; e oi que escutarão sua voz Soberana ,
por isto só se pozerío debaixo da sua real pro.
tecçio e da daí leis, perante as quaes somente se

pôde reclamar a reparação dos prejuízos pessóae".
" S. M. além dislo , não pôde tolerar , nesta

conformidade, no systema de sou benéfico irov-r.
no, que ninguém tome a liberdade, e aula me-
rios nas circunstancias actuaes, de satisfizer resen-
ttinentos, que devem esquecer, áiimitação do Rei,
aquelies que mostrão mais lealdade.

" Em í-onsequencia, sua real vontade ordena
que a Rcla-ção expeça huma circular a todos os
communs ;!<> principado , por intermédio de seus
corregedores , e de seus alcaides mores , a fim de
qua dando conhecimento destes princípios, todos os
mora lore* se abstenhão de molestar os amnialia.los
por factos, por palavras, nem mesmo por acções
qiía indiquem a intenção de ofíVnder , estando na
íij-nie resolução de lazer castiijir conforme as lei*
tolos aquelies contra quem se appresentar queixa
justificada. S. M. saberá alias pezar na balança da
sua justiça as acções de lodo» os revoltados pa a
(SMtender mais ou menos os effeitos de sua sobera»
na clemência.

" Transmitto esta ordem a V. S. para sua in-
?tflliffencia.

, V " Tarragona 6 dc Outubro de 1827.
.--. " Francisco Ribas. „

Perpigrtan 15 <fc Outubro.

( Correspondência particular.)

O Rei Fernando promulgou em Tarragona dn.j
Decretos: hum sobro a cobrança das contribui,
ções, pelo qual supprime a rentes.»;! de guardas.,,,,.
ra elleituarem a entrada; referindo se á* imitruc.
ções de 20 de Dezembro de 173.5, que re»i-,in
e diiniinii* as contribuições desta Provincia ; ,. ...
tro (|iie concede ao seu exercito huma gr; Mie, ,,
e lua gozsi deste favor os Offieiaes rebeldes, X.
se Hpjiiesentaiâo para approveitar do perda,,. !¦ ,„
tes dous Decietos tem feito muita impressão n_
animo dos Calnliics.
Circular da Intcndencia deste exercito c Principnâo.

" O Ex'"" Sr. Secreta no ác Estudo de Gra.
ça e Justiça me coniinunicou , por seu oilicio dc
hontem , u urdem Real seguinte :

" El-Rei nosso Senhor se dignou enviar-ma
com estes officios o Decreto Real seguinte :

" Tendo saindo, a meu pezar, que alguns Go.
v-eriiadoics do meu Principado da Catalunha im.
põe freqüentemente muletas arbitrarias ar>8 alcaide,*,
das povoações dos seus districtos , pelas citações
de comparecimento que lhes envião por pessoas pi-
ia evse lim rommirsinntidas , ainda que seja com.
o fim de lazer pagar o imposto real ; e qne o uso
destas vexações, que eu quero fazer cessar para
bem dos meus vassallos muito amados , se tinha
introduzido de-olc o anno de 1790, quando o aquar-
telamento das tr..pas na fronteira motivou a alte.
ração das instnicções de 20 de.Setembro t_e 173.»
sobre o medo particular de tepartir, e de perce-
ber «s contribuições neste Principado, julguei con-
vr>niente ordenar que os Governadores obíervenv
rigorosamente daqui em diante a ordem eslabílti..
cida sobre este ponto nas dilas instrucções , que!
não estão abolidas. Entendeio-., assim , e dai aí
ordens nrcessaiias para a suijó «"xecução.

" Assignado pelo punho do Rei. ,," Eu o conimunico a V. S. por ordem Real
para sua intelligencia e execução ; e a este fllViio
faça-o chegar immcdiatameiiie aos Corregedores ua'
Provincia , e outras authoridades.

" O que lhe commuiiico para sua intelligen.
cia, e a lim de <iue peneirado das disposições bo
n^íicas e psteniHos de S. M. a favor de seus ama.
dos vassallos, lenha cuidado de evitar que se re-
prodtizão as vexações arbitrarias de que se trata,
conf.M Danilo se ás osdens do Rei , e ás instrucções
que esião em vigor, como acima se diz, e me
informará da execução da presente. Deos Guarde*
a VL S. muitos annos.

" Ti II Outubro de 1827.
" Domingos Maria Barrajon.

Intcndencia Geral Jo Exercito e Principado de
Catalunha.

" O Rei nosso Senhor (qne Deos guarde), pai
clemente de seus povos, para fechar as feridas, que
a maldade e o erro tem feito a esta Provincia fiel,
se impôs com prazer o sacrifício de separar-se da
sua Augusta Espoza , de sua Real Familia , ab«n-
donando a tranquillídade , e as commodidades da
sua Coite, para voar em soecorro de seus filhos,
que no centro deste Principado reelamão seu? cui*
dados paternap.s; não contente com destruir a se*
dição, tomando medidas que segurem a paz, pre*
-,io em sua alta sabedoria as necessidades pesso**es
ilamentadas pelas circunstancias de. muitas elusaes
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íe «eus amados si.lnlilos, assulariados pelo Real
Thesouro , e por hum effeito de sua Ileal muni-

ficencia me ordena , que lhes dc huma gratificação
„o dia feliz do anniversario do seu nascimento,
estendendo-se sua piedade soberana aos Officiaes ,
que rendeiido«se á sua voz , se entregarão cheios
de arrependimento á sua Real clemência , implo.
rando o «eu perdão. Tomo a liberdade de lazer

publico desde hoje este acto de magnanimidade so-
berana quo será executado iniinediatanieiite, a fim
de satisfazer os interessados, e convencer a todos

do heroísmo do nosso grand.. Rei e Senhor.
•*• Ta.ragona Vi do Outubro de 1827.

" Domingos Maria Burrafon. .,
O Conda de Espanha continua suas operações:

tem seu Quartel (.eneral em Berga , onde chegou
sem encontrar Jep d«?l3 Kslanys; este está em.Ülot
com 8000 homens. Saperes (o Carag..!) está sem-

pre em litualade , e Monasios em Calaf. Quando
o Conde de Espanha entrou e.n Manresa , o Cor*
reio municipal lho mandou offerecer hun, juntar de
trinta talheres; o Conde mandou o juntar uo lios-

piiul, do que fez passar recibo, e o remetteu á
municipalidade. _

Continua', as submissot-s em 1 ..rrnçnna. bm
Tortosa e <?m Tarragona apatraião-se dos muros das
cazai osletttitos, que se pozerão ..«.tempo da rc-
\olta : Viva a inquisição! Morrão os negros ! __

O chefe <)a quadrilha Castan , que está cm
Santa Pace, duas legoas de Uíot, e.creveu ao
Governador de Figueras , que, so o quizet-se ad*
mittir ao perdão, se enenrr-saria com a sua tro-

pa de fazer «ne ra aos rebeldes.
Chegarão hoje a Perpignan seis Officiaes do

«xercito, que tomarão partido com os rebeldes.
Montem chegarão com Uon Domingos de Carol

o R. P. Francisco «le Assiz Viaiier , membro da
Junta Soberana de Manresa, e D. P. de Qucral
Rubio, Intendente da Provincia da Catalunha, no-
meado pela Junta-%ie Manresa. Estes indivíduos
forão prezos em Sepcases por vinte e seis Hespa-
nhoes ü'Olot. Campoadan, e Ripoll lhe tomarão cem

.quádruplos , e fizerão assignar a Carol 12:000 f.an-
cos de letras de cambio para os indemnizar da»
contribuições , que este lhes havia estorquido no
tempo do exercito da Fé , e compensar hum dei-
les da parte de huma caza em Olot , á qual Carol
fizera pôr fogo.

Girona 13 de Outubro.

(Extracto de. huma carta particular.)

Quinta feira passada os rebeldes levantarão o
•cerco da nossa praça que fazião desde 10 de Se-
lembro. Todo o tempo que elle durou ninguém po-
dia apparec--r sobre a« muralhas , nem sahir das

portas da Cida-le: os rebeldes e-tavão perfi-itamen-
te cobertos pelos parapeitos que tinhão levantado
nos arredores da praça, e seu quartel general es*
tava e.n Ponte Major e Sarria. Na noite de 9 >.a-
ra 10 do corrente os pequenos chefes de quadrilha
qne se achavão nosi-io da praça reunirão suas com-

panhias , e annunciarão a seus Sol lados que nao
havia mais s«»ldo senão até o d.a seguinte: esta no-
ticia, que elles não e.peravâo , deu lugar a hum
motim, e o Chefe Codina , quo foi Governador
das Ilhas Medas , bem como o Coronel Datzira ,
estiverão a ponto de ser assassinados peles rebel-
des, que lhes lançarão em rosto haver-lbes occulta-
do a procUmaçáo do Rei de 28 de Setembro, qu^
lhes dizia respeito; «era embargo passarão o res-

to da
praça

noite a dar de.cargas de
; mas não houve desgraça

attilharia grbre a
a lamentar. A 10,

ns S) horas da manhã todos os rebeldes se retira*
rão , levando com sigo bem amarrados os seus Che«
fes Codina e Dulzira ; nio seria pura admirar que
os fuzilassem no caminho ; tomarão a direcção de
Bunolas. Os rebeldes que oecupão o ponto de Pa-
luu , e S. Eugenia, também se retirarão , segundo
a costa.

Logo que Girona se desembaraçou de facciosos,
o Coronel Ba/a, á frente d«> 3. ° regimento ügei-
ro, saliio da praça, e foi oecupar as fortificações
exteriores; nos postos internos o serviço lie feito
por quatrocentos habitantes armados, conimaiidados
por Olliciaes desempregados , por que díziao que eião
negros; entretanto lnje estfs mesn.os negros tão os
que mantém a ordeii'_ e a tranquillidade na Cidsde.

Barcelona 11 de Outubro.

(Correspondência particular per mar.)

As guerrilhas oecupadas no sitio de Girona sa
dispersa íão sobio outros pontos: em todos os lu-
gares , oi rebeldes deixatão vestígios de roubo e
dc pilhas?. •

. O General Romagoza , e todos os prisionei-
ros que os facciosos tinhão reunido no deposito
commum, em Busa , chegarão a evadirae cm as
guardas destinadas a vigia-los , e chegaião a Canto,
na sem algum infausto seciciente.

Perseguido pela coluninn , que na direcção da
Prol.-, de Lhaussnes, tinha sido destacada contra os
rebeldes , o Jep des Etanys foi obrigado a des*
amparar Berga , mas n*i sua retirada este Chefe
de guerrilha tomou a cautela de levar com sigo
todos os prisioneiros.

A 12 os facciosos fazião correrias nos arredo.
res de S. Filiu de GuixoR

As quadrilhas commandadas porTrigola, Mes.
tre de Camos , João de Miéres, e outros chefes obs-
curos, inundão o Laii.pu.dan, e se entregão a toda
a casta de vexações e de r xcessos : entretanto o go-
veinador de Figueras, M. Caauiano , olha com in-
differença para estas scenas de discórdia e de de-
solação ; nem ainda se limita a esta impôs.ibilida-
de; sabendo qne os habilaiites de Caduques tinliâo
tençSo de se defender contra os esforços dos rebtl-
des, lhes tirou as poucas armas, que tinhão á sua
disposição. Os facciosos , favorecidos per esta medi-
da do governador, entrarão na Cidade, impozerão
impunemente huma forte contribuição , e cometerão
vexações infinitas.

A quadrilha de 400 homens , que nos arredo-
res de Barbastro em Arragão armou o Conego José
Ferrer , temendo hum encontro com as tropas do
General Valdez, desamparou o paiz, e passando
as fronteiras, que stparão estas duas províncias en-
trou na Catalunha, tendo á sua frente este Cone-
go; actualmente acha-se do lado de Isona , na alta
Catalunha, 10 legoas de Salsona ; ella poderá rvir
a ser formidável reunindo-se á quadrilha do abbade
do O, outro celebre Campião.

FRANÇA.

Paris 26 de Outubro.

O jornal do Havre publicou as seguintes jgp.
ticias , recebidas de Colômbia pelo navio Robusta
Eugenia : —

" As leis das alfândegas estabelecidas naGuyan,



( 48 )
v.

pnr Bolívar são tão vexatórias que o commercio
gesta provincia se tomou inteiramente nullo : os
navio* que chegão com cargas , são obrigados a

partir sem desembarcar as suas mercadorias. O ter-
nm «le seis mezes concedido até então aos consig-
nalarios para pagamento dos direitos , se reduzio
x hum ou dous mezes ; esta medida paralys» todas
¦s operações cominerciaes ; os negociantes não que-
re.» adiantar fundos, vista a instabilidade dos nego*
Cios políticos." Em Santa Martha os mesmos obstáculos se
oppoe a que a venda de nossas mercadorias se faça
com vantagem. Demais os productos da Grã Bre-
tanha são utimittidos como se chegassem em Navios
Colombianos, e pagão só o quarto do» direitos de
•ncerage, a que são sujeitos os navios Fraucezes. „

B A V I E.R A.

Augsbttrgo 26 de Outubro.

(Exíracio de huma carta particular.)

A posição das tropas Russas sobre a? linhas
do Danúbio e do Prutz se torna cada veis mais
ameaçadora , e mais de 80,000 homens-, sob o com-
mando do Feld-Marechal Wittgenstein, parecem es-

peiar alli o primeiro sinal para entrar em campa-
nha. Hum excicito ainda mais numeroso, o do
General Sacken , está' pronto a apoiar as suas ma-
nobras, e o Imperador da Rússia se espera nos
lugares, onde estão juntas forças tão respeitáveis.

Porém o que dá mais que pensar sobre o fim
destes preparativos formidáveis he que , como nin-
guem ignoia, as finanças da Rússia estão bem lon-
ge do hum estado assás florecente para armamentos
tão dispendiosos. Ora as tropas acantonadas na Bes-
«arábia- se conservão completamente em pé de guer-
ra; ellas recebem por conseqüência soldo dobrado
em dinheiro, e além disto tirão o seu sustento dos ar*
mazeiis da coroa, que cumpre bastecei a grande despe*
za , porque o paiz não he bastante cultivado para de
suas próprias colheitas acodir ás necessidades de hum
exercito tão considerável. Demais este estado de cou*

sas não data de hontem, mas lia eeif annos que a Russi*
está a quem vive. Portanto não se pode imaginar

que qualquer que fosse o resultado dus negociações

que, segundo se diz á boca cheia, se continuno cot»
aciividn.ie, e apparente vantagem, ella uão recla.
me indemnidadfcs pelas despezas extraordinárias,
que lhe cnu«aiáo as demoras que huma diplomacia
tortuosa soube até aqui suscitar, para eiubaraçai-lhe

que so fizesse justiça pela» armas.
Por outra parte os Turcos armão igualmente

sobre as fronteiras. Na verdade elles não se pre.
parão a fazer a campanha. Os boalos , que prece*
dentemente tem circulado sobre ajuntamentos de tro.

pas nn BulgariH e nas Pioviccias aquém da mon*
te HenuH , são inventadas; mas elles tem municio-
nado com fartuia as praças fortes que tem sobre o
Danúbio e se põe em altitude de defender todos os

pontos, que hum exercito invasor deve passar pela es-
trada de Constanlinoplu. Este plano dc defeza, execu-
tado com constância, be seguramente hiiina excellente
idéa, primeiramente porque a« tropas Mussulmanag
ficâo atraz de trincheiras, depois porque he impossível
a hum exercito Russo , quo <|uia>e*se marchar so*
bre a Capital conseguir o objecto de suas operações,
não sendo apoiado por huma esquadra assez po-
derosa no mar Negro.

Estas mesmas cartas de Vienna dão a entender,

que no caso em que a Rússia levasse niuito lon-

ge suas pertenções, a Turquia não ficaria isolada
nesta luta. Em fim a troca dos correios entre Vien-
na e Petersburgo continuão a ser muito freqüentes,
e tudo faz presumir que o problema que a esta
hora agita os gabinetes , se aproxima á sua solu-
ção. ,

Dizem que o Gabinete d Áustria propõe huma
entrevista entre os Imperadores Francisco e Nico-
láo, na viagem que este vai fazer ás Provincia»
meridionaej do seu Império. Dizem que o Gabine-
te de S. Petersburgo declinou fsta proposição sob

pretexto, que S. M. I. hia w» fazer hum giro r9-
pido para inspeccionar os acampamentos dos seus
exércitos do Sul ; portanto não terá accompanha*
mento diplomático; de sorte que aeiia impossível
tratar algum negocio político.

NOTICIAS MARÍTIMAS.

ENTRADAS.

Dia 12 de Janeiro. — Quilimane ; 53 dias ; B.
Golfinho, M. Alexandre Corrêa Cardoso Monteiro ,
equipagem 31, carga 549 escravos, destas morrerão
40, a Manoel Francisco d'Oliveira : passageiros João
Dias, Felippe José Pinheiro, e José Antônio de
Faria. — Cabo Frio ; I dias ; L. S. Francisco de
Paula , M. José Continha da Fonceca, equipagem 4,
car"a milho, ao M. — Mauricias , por Santa Ekna;
64 dias; B. Ing. City of Bnrdeaux , M. Jaão Ale-
xandre, equipagem 11, carga assucar; segue para
Gibraltar: passageiros 1 Inglez, e a mulher do
Mestre.""" 

Dia 13 de Janeiro. — Vbuluba ; 10 dias; Ca*
noa Santa Anna, M.Marianno Francisco Leite, equi-

pagem 4 , carga caffé , a José da Silva Carvalho,

SABIDAS.
Dia 12 de Janeiro. — Parati; Canoa Estreita

do Sul, M. Manoel José da Rocha, equipagem 4,
carga farinha de trigo , e fazendas : passageiros Ma-
noel Fernandes da Silva Campos , e José Antônio
Maia, com Passaportes da Policia. — 7//i« Grande;
L. S. Francisco de Paula, M. Francisco José Cal'
deira, equipagem 4 , carga sal, fazendas, farinha
de trigo , e vinho. — Dito , L. Conceição , M. Ma-
noel Francisco, equipagem 3, carga sal, e fazendas.
— Rio de S. João; L. ^g«iVj Volante, M. Paulo
Xavier, equipagem 6 , cm lastro. — Cabo Frio ; L.
S. João Baptista, M./ojé a"Oliveira Marques, equi-
pagem 4 , em lastro.

Dia 13 de Janeiro.— Rio Grande/ E. Amer.
Elisabeth Jane, M. Frilbie, equipagem 6, carga
farinha, e fazendas.

AVISO.
O Thesoureiro da Caza Imperial annuncia que nas Terça» e Sextas feiras do presente mez,

na «aza de sua re«i Isncia da rua Jos Ourives N 27, faz pagamento do 4.° quartel do anno próximo
passado, aos criados que forão do Snr. Rei D. João VI. Rio 12 de Janeiro de 1828. — Plácido Antf
tato Pereira a"Abreu.

J RIO i>i JANEIRO tu IMPRENSA IMPERIAL ¦ NACIONAL.
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IMPÉRIO

<_£__ 16 de Janeiro de 1828.

DO BRASIL,
'!><$Hfc<;"s

DIÁRIO FLUMINENSE. Vol. 11.
AnTiGo» de Officio.

Reparíffõo tios Negócios do Império

J. Ll> eEx.-o Sr. —S. M. o imperador Ha por bem,
que V. Ex. remetia a esta Secretaria de Estado huma
«lação de todos «is Collegius ou Caxas de Educação de-hum e outro sexo, que existirem nessa Proviucia, de.
«laraudo; 1. ° os nomes dos Directores . seu estudo

.... 4. I ... ,. *". .. »

. , 
P"ra.g ",esn,° ''¦"< ««expedirão Avisos ao Directorl.-ter.uo dr. Curso J. i,i,co de Olinda Lonieneo José Ki-be.ro; ao » icsuiente tie S. Paulo, cio Diretor do Cur-so Jurídico da mesma Proviucia, José Arouclte de Tola-do Rendo...

Illustrissimo e Excellentissinit» Sr. — S. M 0 Impe.radnr Ha por bem, que V. Ex. remettil a esti' Secre-
idade, e naturalidade: 2.» se tem licença para -minar ,aft p. 

" 
a 

""l, * 
T* brevlí,ade > '"""« in-

quaes os estatutos que o, regem , e se ea.es são ..,..,<,. pi™?,? :* '", *" 
r1™"" -f""""! ' <>"* * fi,,e,u nt,,s»

vados, è por quem: 3.e que fundos possuem, ou rf, 
'," Ud ' d"'ar,,,do * fónu" da "« administração ,

que meios rfispôe para prover ás respectivas despezas ,íT SC tfas,a ' en' 'lue teml,(» 8<- conclui.
Igualmenta Determina o Mesmo Setihor que tendo ° flue •"» necewario dwpender «incln eom ella,
«aeionaes os Directores, e regendo sem li.ença ou !,": 

'" l"0"0?*™ » « 1»a^ '«« '"> que julga ma.»
oontírmaoío de estatutos , sejão obrigada a pedi-las, £.,_? t? ü 

0> '* a q"e se deslllia(l - » 1«e par-deutro de 30 dlv* , a V. Ex., que lhes definia como tííl?/' "?, 6e e"^",p*
julgar -ctHiv«.ie..W , e dará tonta de tudo para final -m ,7? , - 1 V, " Ki1"* do ,<io de Ja,1«i«»
aprovação, sen, que todavia isto obsle , se fo en, fav, l™ í8-Vr""» ^B ~ Pedro de Araújo L.ma._
r-velmente defesos, á continuação do ensino Tj re- 

*"" 
" 

P.T,ra de 
?urBM-ferida» éuzas. heudo porém est.angeiro», devem reouerer t. . p 

,"es,na d*!" e couf.rm.dade para todas as ou-
tanto a licença , como a confinifaçüo 

'direc.arnéme 
ao 

'"" ^'"^ d° lu,l*no-
Governo , podendo V. Ex. ...formar logo taes requerianientoi, para hrevitraíl|p du decislo. E como a inslr.ic-cao du mocidade hVfrum dos primeiros objectos da ps-ternul «ollicitude de S. M., Ha outro sim por bem ,que V. E«. tnspecciotie os stsbreditos estabelecimentos,mandando v.sitadores quando lhe parecer acertado, edando parte , todos os semestres , do numero , idade ,e iiBturnlidade -dos alu-nuios, 6eos estudos e progressos,e cuidando escrupiilos.uneute que haja todo o desveloDa «.lucação religiosa, ^ regularidade de costumes, co-mo bases principaes da boa ordem IH* sociedade.

Deos Gour.ie a V. Ex. Palácio «Jo Hi0 de Janeiro*m 10 de Janeiro de 18-28.—Pedro de Araújo Lima.—ar. José Félix Pereira de Burgos.
Na mesma conformidade a todos -os Governo» dasrronntnas do Império.

lllustrissimt. e Excellentissimo St. a- Tendo S. M.

Aktigos n.»,ih Officiab*.

NOTICIAS ESTRANGEIRAS.

TURQUIA.

Consttwthiopla 13 de Outubro.

^ O Sultão não parece ter ainda tomado resolu-
çao acerca dss frdt ns., que ha de dar a Ibraliime tudo indica que a Poria <slá summamente desa-socegada , e que não potá em execução suas amea.
ças de rompimento com as Potências. Huma novacircunstancia acs.ba de «iij-nirn.ar noa inquietarão
O .nteniuncio Austríaco, que até agora linba re"cusado, apezar do convite do. Embaixadores dasA In, J ,' 

~ --—>-—.—.........» nr.  n-uuo ra. Hl, -1 ..,,...,», uu ãui.vite tios iiiHiUaixadüre» da*"imperador Determinado que «. ah.So no printipio de tif« Potências, aconuelliar a P„rU a aeceila, ..
ramo. Ha por bem que V. Ex. expeça as ordens neces- instrucçôes da sua Corte, t.n, declarado n r h.
J*nM p.lfa qne M Mebtre, d(J8 d prepamtoritaj es- nota que o «eu GovernoYs.LinT/n P Uma

quinze dias pelos menos, antes da abertura em Olinda PSjp „,,«„ j.» ,1.* <•„..»,;]* , 
co,'venc,<1og «e que•« "o Recfe, como V. Ex., de acordo com o Direc. * DivaT m-i, L V,,r,b',r «'»nfd'menie a «ornnc

^f. julgar mais conveniente : e Ordena igualmente m.í !?«"! I- 
COndMten£,.^te; '"depeudemenienta^f. J«lgar mais conveniente : e Ordena igualmente LVa"L,^[„ !!'**: "^^''^ntementa

dê V. Ex. ,.s precisa, providencias ^ 
c'rcu«t«a»7, * vacllaçüo da Poria , depoi,

livro, de matrículas e de exames, &'% ."' sacfes def N.v.rmo, seria Lu.im UmJÍulfiiifli*>l«iilA ria en.a r>UAMA.n ^vau*

* j-"ft"' .ii ai» vüliv"»esmo Senhor oue rlt"
P«a «, «n.pr.1 dos livro, de matricula, e de exames, á"" ,.ri",sa«Ç«^ *<e Navarl.
«•de ,„,,„ „ mais f|ne |))|ra o arrai)jo Jm Huli8 e uunicieiile da sua fraquera.

o «or pedido pelo Director; ficando V. Ex. na intelli- „
tjc5« !l ^v J* *e fxl)íí,io a competente ordem á Kepar. Dito 14 <fc Oultthro.sao da l-sienda par, o pagamento de todas as despazas. •%*,
»m ,1 !? ,"8rde ", V* Kx- PalHt'io do Riü de J»''f'ro -^R0" Be »abe positivamenle que o Suhiír, ns~
£ jíte rZ'- i82.8- 7,P'át0 deArauJ° Lim»'- v^enheceu o arn,is,icio concluido\or Ibr.Mm - \

f 
• José Cario. Mainuk da Silva Ferrão. aue .e Ifae mandarão orden. pai^JÇ ^ \
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- r>r««o« Eita resolução tem
cperaçSe. contra o. Gregos E.taea 

a
consternado os Francos, 

^ ^^ p,89.das
apparecer os leceios , 4"
estavão acalmados- 

^^ ^ Av&hottrgo.)

Bucharest 20 de Outubro.

(Correspondência particular.)
1» dp 14 . assevetão

Cartas de Conat.nt.nop a , de 
^^ pacha

que foi mandado hum """ Muitas car-
1, ordem da rapelUr Jorçpor 

fora. ^

ta. particulares fallao deste fc"J"" o 
di.

cousa geralmente sabida. 
f'g£SAnm£ ea.barà-

reito do mais torta ha d, |a a
çar hum rompimento : tanto nft.s porque

esquadra Ottomana está npo^ «° ma,or P •

FRANÇA-

<-/"«, il/o«iíe«r de 10 de Novembro.)

Paris 9 de Novembro.

dos guardas marinhas. 
Ju« 

. de8einpeDh.rão es-
( a-?ÍtSeVaL;,eCSino, «..so.» tímpo contri-

casta , a fragata 
^ 

ifré*, "P 
ata 0 Meditem,.

neuve , acaba de sahir de Br P 
^

neo; •e»«i-U-hab«em-n'e» 
". 

ndo ^ o

sas reflexões a es a i.ta V 
^ ^ ^

das para sustentar as que nidB ^
diterraneo; isto Prov\ •"SV™,« 

Suf.nç. dono.,
ommitio Hue Possa con rlb„r pa a seg 

JJ^^
to commercio marítimo 110» v

^T^»-/:r,;i'..i.P«^.
"° "'"sote 

este artigo podemos satisfazer 
j. 

.«-

sõs leitores, e os negociantes , •« 
^"K

asserção pôde excitar sustos, que nao

cursos em ., "^^ata 
serão obrigadas a%oltar

huma nao e huma ira ai* „. 
outras erobar-

. Toulou para concertar -**»«£«£„ guffi.

SSatrhaebTliU.?a8s9°n,ito 
cedo a continuar

"^•PM:t'a;s»vtPoi..,— „¦-£
•„'^Ss,prPs^Sè„ vr---x.r;
5:t/"«.." s:i.';,,.b"c.TB,,.lie.-i.de 74 peças, ^°' Commandante Mor.ce ; a

r'í? fraíta de 5? Commandante Conde de Oy-
Vestal, f.ágata oeijc,Commandante Hu-
sonville; -^™'*' 'aa*B,d-0 

4*, Commandante Le-
sm; a Juno, fragata de 4^ Commandan-

,e de Venancourt, ^Itm ue

embarcações mais prquenas. bre_
« Mas independentemente de st» torç ,

.„ ii.» cprão enviadas outras, ^ ¦ol"' 1

T í„! o >é nos nossos portos se tem dado
.1 .vãmente que \w> f nue oCcasione
Dr„,idenei.. para .uppr.r « Mu., 1'»J^

-fcsjma batalha , qualquer que aqa o

Z)i7o 10 de Novembro.

« Está acabada a contenda do Oriente.- o w *• **** d-e8taBenoü'vi. ns
d<S 

V « ab-feda* pêía. acclamações do publico.
P° du 

ler6 de Jull.Po M trez potência. niarUima.
A u uc narificar o mediterrâneo. A

resolverão alimpar, e pae.J«r » degtruio 
a

20 de Outubro o ««™, 
r 
"' • 

8 bl^ a, Muralhas
esquadra Turco-Eg.pcia, ,br,lh0" 

°°Díacabou 
a lide

::t«r r-S. *% ¦— p—<* resmu,°'
M a paz ao *»""d?! , 

do^ilidade da Porta,

- T;éirr-váSsS =£%--" Lm2"" ,."„«, oue o conservavao ent
medo de súbitos attaques , que h

hum estado de continu* ag-ta^o 
^^ caveina,

sarvar-se sobre a scen ^^ mu|U>
da destruição da sua trott f retirada,

feliz se conseguir facilidades para »ul»» „

SSSÍS:SH3S«
- .1- naris.rbar ou amoliiiar o comnierc

deixarão de periuiiiar , ou pratex-
da Europa; a pirataria nao terá mais num P

to ou desculpa. '
« Porém" náo se supponhn que o. frueto* .d

victoria sejão o quinhão exclusivo dos oo. qu *

dores : elle. também aprove.ta.ao ao» »^«JJ* -w

«Eo Império Ottomano, cuja conserva çao b e "

d. necessária ao equilíbrio político da E,.r^tj

ra partido delles. Retirado pela convicção da .W 
f

JeP,.a dos sonho, da tirania •^^^

cera melhor seu verdadeiro estado , « os ue

qus lue são impostos.
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« A victoria não será menos profícua a aquel-

je grande vassallo da Porta, cujo gênio soube eu-

xertar em hum ramo ainda bravo os renovos da ei-
vilisação , e que se precipita no abismo com olhos
abertos. D'ora endiante exonerado do respeito a
seu supremo Senhor, sahirá dessa oppressiva luta,
em que o iuvolverão seu dezejo de reformas, e o res-

peito á sua fé empenhada. Veja-se elle restiluido todo
as necessidades, á felicidade da rica província, que
lhe deve a sua regeneração , e que o compensará
com usura dos seus sacrifícios.

" Sinistros presentimentos não podem marear-
nos esta gloria -. os ânimos attestados de descon-

.fianças e de medos tentarão debulde envenenar nos-
Sa alegria. A Porta sabe bem quanto lhe ha do
custar , se hum só cabello cahir da cabeça de hum
Embaixador. O üivan não está tão surdo que não

'possa distinguir de longe os rinchos dos cavallos
Russianoi, que avaução á batalha ; não he tão ce-

go que não veja as velas Chrislãs cercando a entra-
da do Bosphoro, Ainda que carece da luz de re-
fiuamento, seus possuidores ainda conservão instin-
cto, que he o saber dai almas apoucadas. Elle sa-
be o que o bloqueio dos Dardanellos procuraria pa-
ra sua Capital. Sabe, como nós sabemos, a que
deiesperação a fome pode apertar huma população
já ferida em seus costumes mais estimados. Mas po-
nhamos de parte a imagem, alias muito verdadeira,
¦das conseqüências de hum crime , que não será com-
mettido.

" Porém como he boa política manejar nossos
recursos contra perigos ainda os menos prováveis,
.com tanto que sejão possíveis , em toda a parte em
tque ha Francos etaiibelecidos no Oriente , ha força
suficiente para deíeudalos e salva los. Em qualquer
ponto do Levante que rebente a tempestade, os
Europeus, se forem ameaçados, acharão soecorro ,
protecçao, e os meios de retirar-se, se huma im-

prudente tirannia os tornasse huma vez necessários.
'. " As ulteriore., conseqüências de 20 de Outu-
bro estão nas mãos das Potências victoriosas, — quer
.dizer nas mãos das Potências Euiopeas, porque he'para 

toda a Europa que elles conquistarão. Prohiba-
se todo o armamento militar nas Ilhas G.egas, as-
sim como aos habitantes das Costas de Barbaria ;
considere-se toda a contravenção desta prohibição for-
¦mal como pirataria , e se abandone como tal a jus-
tiça da Europa. Isto assim ha de ser porque he

justo ecomniodo; e o universo entenderá enlão quan-
tas vantasens materiaes nascem de huma gloria fun-
'dudí. -no mais sublime desinteresse.

(Do limes.)

Paris 23 de Outubro.

Escrevem-nos de Perpignan a 16 da Outubro o
seguinte - n" O Conde de Espanha chegou hontem as y
horas da noite a Girona com 3,500 homens de m-
Amaria, e 500 cavallos. A Cidade illun.inou.se
iiim.*diatam<mte. Nesta mesma noite mandou metter
no oratório onze rebeldes que estavão detidos nas

prisões da Cidade, e estes indivíduos devem ser
h«rje fusilados. . ,' " Hum grosso corpo de rebeldes continua a
oecupar Olot. O General Romagosa não to. tusila-
do, como se havia dito, mas he retido nas pri-
*im do Duque de Berga (Jep deis Etanys) ; a
t.pinião dos rebeldes he quo será fusilado. Jep ne
apanhou a correspondência com o Conde d Espanha,

H E S P A N 11 k!

Madrid 13 de Outubro.

O correio expedido pelo Rei , e que chegou
j totem ás li horas da manhã ao Escimal, e aqui
r *1, trazia tambem ao Infante D. Francisco or.
dVói de accompanhar S. M. a Rainha na vfugem
que ha de fazer a Saragoça , e para a qual se ha
de pôr em caminho a 21 do corrente. O Príncipe
ilepois de fallar ao Rei, voltará a Madrid , onde
estarão já de volta todos os outros membros da
familia real.

Crê-se que S. M. não voltará á sua capital an-
tes do fim de Março ou principio de Abril de 1828.

Consta que M. de Villan.il , Coronel dos Vo-
luntatios Reaes de Madrid. vai ser desterrado , co-
mo foi seu ex-colle;;. M. Seca, Coronel «'Artilhe-
ria do mesmo corpo.

Madrid 15 dt Outubro.

(Correspondência particular.)

A Rainha volta aqui a 22 para partir no dia
seguinte paia Valença. O Duque d'Ilijar deve ac-
co.npanhar S. M. , e ter a direcção da sua caza
durante a viagem. He voz geral que de Valença
o Rei e a Rainha passarão a Barcelona ; mas no
ministério do interior parece que se crê ao contra-
rio que SS. MM. passaráõ o inverno em Valença.

Tudo <|Ue he relativo aos negócios da Cata-
lunha se decide em presença do Rei, que em to-
das as decisões que tonta, se faz accompanhar pe-
lo ministro Calomarde, o Arcebispo de Tarragona,
e o fiscal da Relação da Catalunha , M. Dehesa.
S. M. tem determinado, como meio de pacificação
para esta Província, que todos os lugares civis,
militares, e ecclesiasticos vagos, eque vierem a va-
gar, sejão dados a Catalães, e vierão ordens ao.
diflerentes ministérios para os lugares civis e mili-
tares, e ao Conselho deCastelIa, para as preben-
das ecclesiastieas, a fim de que se faça a propôs-
ta na conformidade desta decisão de S. M.

M. Marco dei Pont está cada vez mais aper-
tado em sua piisão, porque entre os seus papeis
se acharão muitas cartas, que o cuaipromettem gra-
vemente. Muitas outras prisões se tem feito depois,
e ethrnia-se que o Presidente da Relação de Ma-
drid recebeu de Tarragona huma lista, que con-
teta SO indivíduos da jurisdição deste tribunal que
devem ser proscritos.

Em conseqüência da nomeação do Infante D.
Miguel á regência , os militares Portuguezes que
tinhão emigrado na Hespanha, estão regimentados,
e cominandados por Officiaes Hespanhoes; todos os
depósitos destes emigrados, que se achão em Ri»ja,
e na parte de Aragão limitrophe da primeira Pro-
vincia , terão transportados a Molina de Aragão,
e a Albarracin-, já se derão ordens a este effeito,
e muitas Officiaes Hespanhoes, que os devem com-
mandar, receberão suas patentes.

Hum correio partido para Lisboa levou ao nos-
so encarregado de negócios naqueila Cidade a or-
dem de dar a 3V1. Rceacho passaportes em fôrma ,
quer para voltar á Hespanha , quer para ir para
o paiz que lhe agradar : assim este ex-funecionn-
rio. cessou de ser bum emigrado.

O Ministro da Fazenda está doente de peri-
go, e dizem que será substituído por M. ImufK
que no tempo das Cortes , foi director geral das'
alfandf-sas; mas este jjvato, ao_ raenos até agor»,V
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me parece pouco fundado; creio que o único mo-
tivi. he que M. In.ar, desterrado en. Malaga, tim*
b» de conseguir licença de voltar a Madrid , se lhe
parecer.

O Conselho Supremo de Guerra recebeu aviso
que o «eu Dtão , Marquez de Campo Sagrado, *í>
uha tnuiar a presidência deste Conselho.

Espalha se voz que na ausência da Raiiiha, o
Infante D. Carlos será nomeado em todas as forma*
legente do Reino; porém ainda que eFtrja espalha-
da gci.rl...ente esta voz, os homens iniciados nos
negócios não lhe dão credito.

Extracto de outra carta.

O Centelho Supremo da Guerra acaba de re*
ceber huma ordem do Uci : S. M. pede o parecer
relativamente ao que se deve fi.zer aos Chefes de
guerrilha qne se tem apresentado , desejando o Rei
conciliar a justiça com a clemência. O Conselho
mandou esta ordem aos fiscaes, e hoje houve hum
grande Conselho extraordinário puia tratar deste
negocio , a srssão foi muito longa , e ignora se o
resultado.

O Capitão General de Galiza , M. Eguia, ten-
do recebido ordem do Governo de recrutar pata
completar hum regimento, que está de guarnição em
Ceuta , S. Ex. expedio ordens secretas a todas as
Câmaras' da provincia para que nos seus districtos
respectivos íaçáo prender os mal procedidos : S. Ex.

NOTICIAS
ENTRADAS.

Dia 14 de Jantiro. — Monte Video ; 24 dias ;
\J\ Piranga , Com. o Cap. de Mar e Guerra João
^Jiaptista Lourenço e Silva: passageiros o Excel. Te-
nente General Barão de Villa Bella , com huma ii-

Ilha, 5 criados, e Í.5 escravos, o Capitão do Es- .
£ lado Maior Theodoro Del tini Pereira , o Inglez
(Belcher, o Tenente Coronel da Cavallaria de Vo- j
f Juntarios de Monte Video Antônio Fernandes Vil- I
; larmii.il, o Tenente do Batalhão do Imperador Luis

1 Pinto Guedes, com hum criado, e S Soldados in*
j validos do mesmo Batalhão , os segundos Tenen-
j tes da Armada Nacional e Imperial Rodrigo José
«Ferreira, com sua mulher, e hum criado, Anto*
I iiio Velloso, com 1 escravo, Antônio Desideiio,
I José d« Silva, Felippe José Ferreira, João Pe-
I dro Carreirão, João Alves Carqueja, com 1 escra*

vo , e morreo Marcos Aurélio Rodrigues , os se-
gondos Tenentes de Artiiheria da Marinha Antônio
Leoeadio d'01iveira, com 1 creado, e I escravo,
e Joaquim Antônio Nogueira*; com 1 criado, o AN
feres do 1.° Batalhão de Granadriros Frederico
Abeíllsrd. e S Soldados de differentes corpos, doen-
tes, o Alferes de Cavallaria João José Gonçalves,
o 1. 0 Cirurgião da Armada João Quirinu Barbo-
za , os Comn.issarios José Ignacio Ferreira de Ma-
cedo, Manoel Carrilho da Costa, com sua mulher,
João Antônio de Amorim , e 1 escravo , o Escri*
vão Frederico Augusto Guilherme Cordoville , os
Pilotos Ensebio José de Mattos, e Antônio Fran*
cisco , o Carpinteiro Manoel Monteiro ; e 27 pra-
ças de marinheiros, todos doentes, 2 escravos, I

os previne que oi negro* estando neste caso, de-
vem se prender com preferencia a qualquer outra
pessoa.

REINO DOS PAIZES BAIXOS.

Ilaj/a 1G de Outubro.
Depois de alguns piocussos preliminares—jo-

ramento dos novos membros — M. Heyphiny, Pre-
sidente du Sessão passada, tomou a cadeira > e a
Cumxra procedeu áo sorteio para Iree candidatos
ao lugar de Presidente. A escolha cahio sobre W.
Vanderj-ues , M. Sandbe.g, e M. Reyphins.

Nomeou-se huma commissno tle seis Membros
para appreseutar a S. M. a lista dos candidatos.

Bruxtllos 19 de. Outubro.
Os diários da Bntuvia contem hum relatório

de M. Matklot , addido á Commissão da Historia
Natural, que foi mandada fxan.inar as minas de
carvão ultimamente descobertas na Ilha de Suma-
tra, jnnto de Beencolen , e na Ilha de Java, na
província de Baniam. Elle diz que aquelle carvão
he composto dos mesmos ingredientes que o de Euro-
pa ; e portanto se pôde empregar para os mesmos fins.
O de Sumalra dá mais cnlu' ; mas o carvão de
Baniam he melhor para produzir gaz, e petrolio.

Em outro Diatio de Balaria achamos varias
tentativas para naturalizar a arvore do cha em Ja-
va, que tem conseguido completo resultado.

MARÍTIMAS.
guardião prezo remettido á Repartição da Marinha,
J Soldados desertores de Artilheria da Bahia , ou

/da Brigada da Marinha , renTettidos á Repartição
/da Guerra, igualmente os prisioneiros de guerra o
' Tenente Coronel João Escovar , o Major Manoel

Romero , o Capitão Felippe Gaite , os Alferes Fran-
cisco Villagran , Estanisláo Alonso, Gregorio La-
mas , e José Dias, ^Cadete Pedro RomSo,^ 42
Soldados e marinheiros.—Mangaratiba ; 4 dias ; Ca-
noa Boca Aberta, M. Joaquim José , equipagem 5,
carga caffé, a Manoel José de Andrade. — Dito , 8
dias; Canoa Preziganga, M. Francisco de Mattos,
equipagem 5, carga dito, a Manoel José de Andra.
de. — Ubatvba ; 10 dias; Canoa Senhora da Guia,
M. Manoel Lourenço a"Oliveira, equipagem 4, car*
ga cafle , e fumo, ao M.

S A fí I D A S.
Dia 14 de Janeiro. —- Brest ; F. Franc. V

Antigone, Com. o Cap. de Fiag. De Meliout.—
Ba/iia ; C. Frnnc. La íris, Com. o Cap. de Frag.
Tijrat. — Monte Video; B. de Guerra franc. Le
Cijgne, Com. o Cap, de Frag. Mamcneau : passagei-
ros Bento Gomes d'Oliveir» , com sua mulher , e z
escravos, com Passaporte da Secretaria d'Estauo
dos Negócios da Ma linha — I,ima : B Hol. Lima
Paçuet, M. B. G. Markema , equipagem 8 , car*
ga genebra , alcatrào , óleo , batatas , e pedras.—
Tagoahí; L. Senhor dos Passos, M. Fdiriano Anto-
vio , equipagem 4 , carga carne seca. — Calo Frio ;
L. Conceição, M. Jnsé Antônio da Costa, equipagem
4, em lastro.— Dito, L. Inveja do Cabo, M. An-
tonio José dos Reis , equipagem 4 , em lastro.

A V I S O.
O Reitor do Imperial Seminário de S. Joaquim tem a honra de avisar aos Srs. que pertendereffl

ouvir lições de Pliilosophia , se uppresentem para a matricula até 31 do corrente, porque ella sobe •
Çaa Magestade Imperial no dia 2 de Fevereiro, e no dia 4 se abre a Aula. — Fr. Ptdro Nolasco da
(Sacra Familia.r RIO M JANEIRO ma IMPRENSA IMPERIAL- « NACIONA-U.
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AnTir.os de Officio.

DECR E T O.

^ Orq-anto o C-pUão de Mar e Guerra J»™« 
Jm»

£"",„ a«'lii.n<lo-,e investido m, Commando de tiuaia Ui-

;.Sn'N',val, abaudouou o seu Posto nu preciso, t pre.

v ten. iudiedo momento, en,.,u« devia !,rg„r d«U*

Port • Vm <****¦ «0 »e«o« . '»eil""lte lluíll4«.'' P* ¦*»""'•"
-¦ «n tempo competente, procurasse motivar lium

paçao eu, ruluoso procedimento: He. por bem

tcSXTl^ò Coalho Supremo MUitar o

^"TtJ.S^^k.ilo, aetimu da lude-

;=;í:",L'";:;a,,:-cz:K^«»---«finirn orue de Br to.
Imperador. — uiogo auigc

JfrjHiriífSo da Intendencia Geral da Policiei.

Sendo necessário «correr com providencias tffi.

caie8á falta de «go^q». P«nc.p.. . .» 
; 
- «

, p • t; r.i.inr'1^. fT'km «o Mestre uarioquei-eT r^o^^^.-'^ SíiíSBí-to-aoi õ.-
xeciatos! que fornecem agou para caza" partícula-
fefde.de «s 4 hora* da manhã «té ás der. horas

Tnote , exceptuando somenteos registos do^ Co„;

ventos de Santo Antônio , Ajuda , e Santa 1 lieie

ll l do Qna.tel dos Barbonioi, que nao duo

pat'a esta- casas se não precisamente as agoas ui-

dispensáveis. n ¦ ¦*.P 
O registo , qne dá agoa para o Passe.o Pu-

bliee, será conservado igualmente fechado as horas

«obreditai, porque sendo notavelmente cop.osa a

porção, que para este se separa, he quas. nenbu,

ma a que sahe no chafana do mesmo Passe.o.
Para a Imprensa Nacional deixara o mesmo

Carioqueiro correr «go* das 6 até á- 8.horas da

manhã, além do tempo da no.te, que fica deter,

minado, por assim o exigir o serviço da mesma

"PEBpa'r» 
o Hospital dos Terceiros de Santo An-

tonio deixará igualmente correr agoa das onze ho-

zaa até o meio dia, a fim de que nao haja taita <*•

que he necessária para os banhos, que a esta no-

ra se servem no mesmo Hospital a algum, doentes.

O mesmo Carioqueiro fica responsável por q'""'-

quer falta de cumprimento desta minha determina,
cão, que será pelo mesmo noticu.de ás pessoas in-

t.ressadas vinte quatro horas antes de começar a ler

effeito. — José Clemente Pereira.

««•i®!»!-^*!®»»»*

Artigo a na.-.í Officiaes.

NOTICIAS feXT UA NG El RAS.

ILHAS JONIAS.

Zanle 4 de Outubro.
Affirma se que depois da chegada ao campo da

Ibrahim de enviados de Constantinopla, levantou-
«e huma espécie de sediçâo , e todos aquelles que
o cercavâo, o obrigarão a aproveitar a ausência
dos Almirantes Francês, e Inglez pata sahirem do

porto , e demandar Putras. Com erTdito fez se á
vela naquella dinição na noite de 30 dé Setem-
bro. Hum brigue de guerra lnglt-í v,io avisar a
2 de Outubro o Almirante Codiinglon , que l.a
dias estava fundeado neste porto, e sahio com tal

prontidão que não teve tempo de receber a bordo
muitos Officiaes, que estavão em terra. A's 16 ho-
ras da maiií.ã alcançou a frota Egípcia, que na-
vegava ao longo da costa da Morea, seguida de
hum pequeno numero de embarcações Franeezas •
Inglezas ," que tinhâo ticaiio «lianle da barra d»
Nuvarino. O vento não era muito favorável para
esta empreza. Na altura de Castel-Tornèse, os Egi-
òcias tonraTÃTrsitbttamente outra direcção, e corre-
ião em linha recta sobre Cabo Skmari , que esta
na costa septentrional de Zante , onde ferrarão o

pano e com grande assombro dos habitantes, se

prepararão a dar fundo. As authoridades munici-

pães da Ilha forão obrigadas a passarem ás praias
para conter o povo, que estava ainda em ar-

mas sobre a costa , e do qual huma parte se ha-

via lançado ás barcas para se opporem ao desem-
barque dos Egípcios.

TURQUIA.

Constantinopla 6 de Outubro.

Aqui não ha novidade, nem sombras de que
o Divan mude de opinião acerca de intervenção.

Quasi todos os dias , os interpretes dos Em baixa-

dores vão , para os negócios correntes, a caza do

Reis-Eftendi, que doente e melancólico , nao quec
ouvir fallar daquella intervenção , e que guarda
o mais profundo silencio sobre o» accontecimentos

de Navarino. A pacificação pelo intermédio do Pa-
triarcha , e segundo cs meios escolhidos pela Por-
'.* terá' dificilmente o resultado que se espera ,
e os mesmos Gregos não tem nelle alguma con-
fiança. Em fim, reina a tmncjuillidade nesta Ca-

pitai, e continuão os" preparativos militares. Ain-
da ultimamente se mandou artilheria para ai for-
talezaa do Danúbio.

(Gazeta dt Augsburgo.)

\
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Cotiãanlinopta 18 de Outubro.

Quando no* lembramos que os correios , que
«ahirão de Constantinopla deviáo ter deixado aquel-
Ia Capital a 20, (*) e que naquelle tempo a ca-
nhonada do Almirante Codrington na altura de
Zante, e a fuçada volta de lbrahim devia alli
saber se, e que sesn embargo os Embaixadores In-
glez e Russo não sahilão daquella Cidade , nem
forno mandados pata os quartos que lhes cstavão
preparados nus Sete Torres, parece certo que te
continuão as negociações, e he provável que o seu
resultado seja pacifico.

(Por huma carta particular.)

Dilo 20 dc Outubro.

As cousas estão ainda no mesmo estado. O Ba-
rfio Oltenfels, Internuncio Austríaco, mudou in-
teiramente de linguagem : tem tido muitas conferen-
eia» como o Reis- Bffendi, e dizem ter notado nel-
le alguma disposição para ceder. Tambem se affir-
ma que o Reis Effendi expressou alguma surpreza
de que a Áustria assentisse ás vistas das Potências
A1 lula», e esta mudança provavelmente ha de ter
poi. rosa influencia no üivan. Ile certo que a Por-
td na¦'•¦* tem dito dos accontecimenlos de Navarino,
ni -in ti in- ifad.i pusso hostil em desforço , o que
corrobora a nubiii opinião de que a final tudo se
lia 'l» arranjar pacificamente.

Quanto á ordem que se diz ter sido mandada
a 15 por hum Tartaro a Ibrahim para continuar
suas operações contra os Gregos , delia nada se
póle concluir pera huma medida decisiva , porque
tambem os Gregos nâo suspenderão as hostilidades.

S ü J S S A,

Bealku S de Novembro.

Sr. — Tenho recebido cattas de Corfu dc IS,
]">, e 18 de Outubro , e ào campo de Vostizza de
30 de Setembro e 3 de Outubro. Recebi a coníir-
maçâo official da noticia de haver queimado a es-
quadra Grega, no golfo de Lepanto, seis brigues
Turcos, e tomado trez transportes Austríacos.

" O General Cliutcb publicou a 22 de Setem-
fro hum bulletiin , agradecendo ao General Colio-
poulo a victoria que elle ganhou em Kafiari sobre
osTureos, que perderão 700 homens, 16 Officiaes
de infantaria , 2 Officiaes engenheiros , e 3 estan-
dai tes.

"Aí de Outubro chegou no campo de Vos.
tizza o commandante do brigue Philomela com des-
paclios do Almirante Codrington, dirigidos aoGe-
neral Church , e a Lord Cochrane , para partici-
par-lhes que nas actuaes circunstancias elle era
obrigado a embaraçar a expedição Grega , que se
preparava contra a Albânia.

" O Seraskier está em Zeitouni; as tropas Al-
banas exinem com ameaçta seus toldos atmzados ,
óne montão a cinco milhões de piastras Tuicas.
Para haver dinheiro os habitantes são mettidos em
piisões, a-fin distinção de idade on posto." O Conde João Capo d'Istria esperava.se na
Grçcia ct.iii a maior impaciência. Os diários tem
referido que sua chegada se tem demorado, por-

**(*),- Anaim düta a Gazeta de França, donde o Times
copiou este artigo.

que sua presença na Europa era proveitosa á eau.
ia Grega.

" Os chefes tem approvado esta demora; mas
o povo exclama continuamente, " onde está o noa.
so Governador ? Queremos o nosso Governador •
Não reconhecemos nenhuma outra authoridade. „
O Governador acaba de receber carta do Conde
em lesposta á sua nomeação.

" Eynard. ,,
Na carta do Conde Capo d'Islna , que M.

Eynard aftiança como autlientica , e que he data-
da de Londres 26 de Agosto, o Conde dia que
elle ao sahir de S. Petersburgo recebeu os Decie.
tos do Governo Grego, que o punhão á frente dos
negócios, e o authorisão a contiahir hum empiesti.
mo. Elle expressou o seu reconhecimento da hón-
ra que se llie tez , e sua resolução de empenhar
todas as suas forças. Informado da sorte de Athe-
nas , e das necessidades pecuniárias da Grécia,
mandou a seu irmão ot restos da sua módica for-
tuna, e recomniendou lhe que se se contrahisse ai-
gum empréstimo nas Ilhas Jonias , 'tomasse parte

i neile, ou entregasse ao Governo interino a som ma
de 2,000 lib. esterlinas , que elle lhe havia man-
dado. Tambem procurou, com algum proveito, iu-
duzir os Gregos estabelecidos em paizes estrangei-

fros a seguirem seu exemplo Elle promette não
perder tempo , e os exhorta á união, e inteira sub*
oídinação ás ordens de seus chefes.

(Daremos no seguinte N. ° a integra desta carta.)

GRAN BRETANHA.

Londres 13 de Novm.jro.

Temos grande satisfação em informar os nos.
sos leitores, que Sua Magestade com huma pron-
tidão , que mostra seu generoso apreço da habili-
dade w bravura dos seus Officiaes , houve per bem
de nomear Sir E. Codrington , 0rão Cruz da Or-
dem do Banho , e todos os Capitães e Commandan-
tes Cavalleiros da dita ordem.

O Lord Grande Almirante ao receber os dei-
pachos de Sir E. Codrington, dirigio á viuva do
lamentado Capitão Balhurst, da Grn >*. , huma
carta de pezames pela perda que aquella Senhora
soffreu , escrita pelo seu próprio punho , nos tec-
mos mais honrosos u memória do fallecido.

Londres 15 de Noztmbro.

O Lord Grande Almirante na oceasião de con-
ferir honras .-. promoções aos Officiaes Jos differen-
tes ramo1, io serviço, que entrarão na gloriosa ac-
ção de . avarino, houve por bern ordenar que o
Capitai.» Moore, o Capitão que ficou vivo da tro-
pa da Marinha, seja promovido ao posto de Major
Graduado ; e que os dous Tenentes mais anti-
gos sejão promovidos aos postos de Capitães em
lugar dos Capitães Bell e Stevery ; e os dous se-
giiiulos Tenentes mais antigos para primeiros Te-
nentes em lugar dos ditos promovidos.

FRANÇA.

Paris 12 de Novembro.

Acabamos de receber do nos«o correspondente
em Vienna a seguinte carta, datado de 2 de No-
vembro : —

Affirmii-pe que o Principe Felix de Schwart-
zenberg , que sahio para Lisboa , he portador não
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_.,'_ da acceitação da regência de Portugal pelo In-
fante D. Miguel , mas também da proclamaçãn «os
portugueze» , composta e inteiramente escrita por
S A. R. O Príncipe convida com a maior insta,,-
eia a nação Portugueza á união; e todo o docu-
mento prova claramente «_ue durante as perturba-
cões se empregou impropriamente o nome de S A.
n e que S. A. tem permanecido o mais fiel sub«
dito de st-u Augusto Irmão. Consta que o Princi-

pe intenta esperar aqui pelo elf.dto, que esta pro-
clmiiaçáo ha de produzir , porque nada está ainda
decidido sobre a sua viagem.

(Do Monileur.)

Perpignan 17 de Outubro.

Sete indivíduos que fora} tomados na acção
¦de Santa Colomba f.r.io hontem fusilados em Gi-
rona; out.o pasmou pela» varas. Este mesmo ca».
tigo tiverão os doas trombetas e os dous Officiaes,

que Ballesler mandou intimai a Girona que -e rc-n-
desse, e que forão pres-.s por ordem do governador ;
serão mandados ás gales.

Huma columna de duzentos rebeldes, retugian-
do-se «obre nosso território , entrou l„> <e.,> pelo
Coll d'Ares ; ella depoz as armas en. Prats de
Molle, ás duas lio.as da tarde. He provável que
alguma divisão do exercito do Conde ue Espanha,
obrando nas montanha» , os teuhào obrigado a es>.
te movimento. Não seria para admirar que algu-
ma outra columna se refugiasse na Cerdagne pelo
valle de Ribas, e garganta de Toses; a natureza
do terreno indi.-a estas duas passagens ás tropas

que oecupão üloi e Rippol.

Perpignan 20 de Outubro.

O Conde de Espanha persegue os rebeldes com
a maior actividade. A 18 dormio em Liados , duas
leiroas pequenas acima de Figuéras ; parte de sua
divisão estava em castello de Ampunas, e neste
dia se encommendarão sete mil rações em Figuéi.i»

para a sua tropa. Saperes (o Caragol) que^ occ,ij,a
Besalu e Olot , está em plena debandada. Sua» tio-

pa* saquearão Olot. O famoso Duque de Berga ,
Bosom» (o .1 ps des Etanys), o primeiro que h.yia
levanta Io o estandaite da rrhelliáo na Catalunha Su-

per.or, achando-se ene»rr. Io nas garganta» dellippol e
deCnmpredon, *e decuio a despedir parle da sua tropa.
Os Olficiae-s coinpromeUidos entrarão e.n França

por Prats dei Mollo , os paisanos entrarão em
suas caza», e elle com 2,000 S..Lindos decidido»
a continuar a guena, a tu Io fazer, a tudo em-

prehender, fez a sua rctirsd,,, oo n -na fugida pe-
lo valle de Ribas e garganta de Tose-
vessar a Cerdagne Hespanhola ,
mandar Ia Conque de Tremp ,
espera ter ainda algus meios de_»mtentar se. Lhu-
va» continuas , e as cheias dos rins terão sem du-
vida demorado o Conde de Espanha em sua mar-
cha, e em suss operações; senão fosse isso, con-
lavamos receber hoja a noti.-.ia da inteira dispersão
dos rebeldes, ou de sua Robmissáo. As torrentes,

dí- ve atra-
e o St-;í/e , e de-
sua patiia , nn le

rio» engrossarão de sortf , que hoje nao
podemos ter noticia alguma da Catalunha.

Perpignan 21 de Outubro.

(Correspondência particular.)

0» rebeldes tem inteiramente desprezado a Ca-
íalunha, Sapere»' (o Caragol) e Ballcster seguirão

Jep deis Elanys , e pelo valle de Ribas e o Coll
de Toses, vão ganhar as margens doSegre, e pas-
sar B.ste ribeiro paia hirem á Conque de Tremp.
As guerrilhas do Conde de Espanha bastarão pa-*Va dar caça aos rebelde». Sempre que se apanha»
rão Oíliciaes oa Soldados desertores dns tropas do
Rei , furão logo ftisiludos ; os puizanos inaudaião-
se para sua» cazas; 300 deposerão as armas em
Liado a 19; ignora-se ainda qusl será sua sorte.

As tropas do Conde de E»panha oecupão os
pontos mais importantes desde Manresa até nossa
fronteira. O Conde esla em Figuera». A' meia ho-
ra da tarde chegou aqui hun, de seu» Ajudante»
de campo Don Raphael Daiisie , Conde de Mira-
toi , que traz despacho» do Conde d» Espanha pa-
ra o General Co.nmandanle do depa, lamento , e
para o Prefeito. ¦•

Anuuncia.se que o Governador Hespânhol da
Cidade de Figuê.as pedio á» authoridades Fránce-
zas , em virtuie de hun. tratado de 1765, a en-
trega dus agraciados refugiados no nosso território.

Perpignan 25 de Outubro.

( Co rrespnndencia particular.)
O Conde de St-Priest , nosso Embaixador jun-

to de S. M. C, deve chegar aqui .amanhã ; he pre-
cedido pelo correio de gabinete Saint-Romain , t_ue
chegou Ú6 quatio horas da tarde. Trouxe despa-
chos para o Prefeito. Presume-se que estes des-
pacht.j são relativo» aos rebeldes Catalãos refugia-
dos em França. Até dizem que se derão ordens pa-
ra prender os Chefes e principaes agentes da cons.
piração dos egrariados , que tinhão sido rt-clama-
do» pel<. Conde d'Espanha. Saperes (le Caragol) e
Luiz O.ioi chegarão a esta Cidade depois do sol
posto.

H E S P A N II A.

Pui/cerda 20 de Outubro.
O cunhado de Bessieres , que eu disse que

estava prezo, escapou-se, na noite de 17 para 18
do corrente, da cadeia desta Cidade. Fez bem, por-
que devia ser fuzilado hontem ás duas horas. Cons-
ta que a sua fuga foi auxiliada , e tomou o cami-
nho da França por Ax.

Acabamos de ouvir que o partidista Juanito
foi preso em Navarra , e conduzido a Madrid.

Restão hoje na Catalunha bem poucos Chefes
não sujeitos. As rigorosas medidas adoptadas por
S. M. , e o etTeito das tropas reses, que partem
para os portos mais expostos da Provincia, em fa.
zer esperar huma pronta pacificação.

O Jep des Etanys está da parte do Baga com
alguns miseráveis insurgentes, em poucos dias se-
rá obrigado a depor as armas. Aílirraüo-nos qne hu-
ma divisão muito forte de tropas reaes vem por
Orgagna , e já 200 cavalleiros estão estacionados
em Belver e Montailla , e são espreitados por 150
miquelita» de Cerdagne. He de presumir que Bo
som não se arrisque mais a passar a nossa fron*
teira.

Prepara se para a residência do Rei e da Fa-
n.ilia Real hum palácio, que está a dous tiros de
espingarda de Barcelona. Alli he qne S. M. deve
passar parte do inverno seguinte.

Barcelona 17 de Outubto.

(Correspondência particular.) ,
Domingo pss-ado 11 do corrente, o General

• »
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Rornago.a , que VonMf nio escapar ao. rebeldes ,
cbe^oii a Matar» no niísmo momento, em que oa

habitantes armados que tormão a forço desta Lina-

de ncabarlo de ser revistado* pelo Governador da

Cidade , o General Breton , e desh avao em s*$

presença gritando Viva Fernando VUl do qunl se

celebrava o univermio ; a presença de Romagosa,,

que, como não ignoraes , linha desamparado seu

posto para ir a Madrid , excitou grande enerves-

cencia. c
A 13 decorrente, Ballester foi batido em San-

taColomba de Tames , pelo Coronel Basa , que ti-

nha sabido de Girona a 10, á frente do xeguneii-
to que elle commanda, logo que os rebeldes le.

vantarão o cerco da praça. No combate Ballester
leve cincoenta u.oitos e muitos feudos ; iea se-lhe
treze prizioneiros o perdeu-*àjg.uns cavallo? , .mui-
tos mícbos, duas cargas de munições , e luima pe-
quena peça de campanha; a Inida e o chapéo de
Ballester tombem cahitão nas mãos dos vencedores.

Aludi id 18 de Outubro.

(Correspondência particular.)

Affirma.se que S. A. R. o Infante D. Fran-
cisco de Paula partirá immediatamente com Sua Au-

gusta Esposa e filhos, para fuzer buma ausência
de seis mezes , dos quaes passará três em Paris,
com n Duqueza de Bony, sua cunhada, e três em
Nápoles com eoRei, seu sogro. S. A. R. ha de via-

jur com o nome de Cuide de M.ratalla.
O celebre guerri heiro Junnito recebeu ordem

dc ir residir a Pumplom, , depois de prestar jura-
mento como Christão, e dur sua palavra de honra
ao Ministro da Guerra, que elle não tomaria pur-
te alguma nas cousas do dia , nem entraria nas

guerrilhas quo se organisassem na Navarra, e pe-
lo contrario empregaria a influencia , que lem no

paiz, p-.ra manter a tranquillidade e conserva-la «u-

jeita ao Rei.
Consta cstnr decidido , de mãos dadas entre o

gabinete de Madrid c o das Tnilerias que as tro.

pas Francezas, ficarão na Hespanha ao menos maia
bum anno.

(Exlraclo de huma carta particular.)

As únicas pessoas, qne accompanbSo a Rainha
a Valença, são: o Duque de Hi.jar; o Marquez de
Valverde , Mordomo Mór dá Rainha ; o Conde de
Torreion; a Condeça de Belnnr, pnmeira Dama
de Honor; a Sra. Prieto, nçnfata ; o Confessor,
o Medico Riboto, hun, Camarista , e hun, montei-
ro. As mudas não são fornecidas pelas cavallences
feaes ; porque já estão alugadas as que se havião
aprontado na estrada. O caminho que a Rainha ha
de seguir he :

A ?4 , dc Madrid a Aranjuez: sele legoas; a
25 de Arunjuez ao Cortai d'Almogro, sete lego»»;
ii Síti do Curial i_'AImagro u Pedermoso, «eis le.
toai e nu ia; a 27, de Pederntojo a Mini», sei»
legoas e meia; a 28 de Minia a Chinchilia, nove
legoas; a 29 de Cbiuchilla a Almansu , nove legou,.:
a SO d'eAlmansa a San-Felipe de Cativa, oito le-

goas ; e cinlini ti 31 , de San Felipe de Xativa a
Valença, 10 legou*; total sessenta e trez legoas
Hespanholas , em oito dias de marcha.

O novo Conselho piivado convocado pelo Rei,
e que primeiro se couipuuha somente do Arccbis-

po de Tarragona , cio Ministro Caloma.de , e do
fiscal Deliesà , acaba de ser nugmeutado do Bispo
de Ur"il , e do General Espanha.

Villoria 21 de Outubro.

( Correspondência particular.)

Os Chefes da quadrilha dos rebelde», que se ti-
nha levantado nesta Provincia, forão todos prezos,
e se achão na Cadêa da nossa Cidade. O principal
tem senlinela á vista , e etla Cadêa eslá constante-
mente cercada por cem homens do batalhão de Ml-
licias provinciaes de Monte-rey , que se mandarão

para aqui a Ioda a pressa, alguns deste» prezos
forão já interrogados, e como huns são militares,
e outros paisanos , dizem que em virtude deste pri-
incito interrogatório, os militares entrarão em con-
selho de Guerra, e os paisanos ficarão á disposição
da authoridade civil.

Outros sete individuos das mesma* guerrilhas,
dos quaes cinco são Officiaes, qo, Imhão sido pre-
zos nos arredores de Bilbao , e que se achao nas
cadêas desta Cidade vão ser conduzidos aqui, ejul-

gados com os que estão em nossas cadêas ; pro-
vavelmenle huns e outros serão condeninodos á mor-
te; porque o deputado geral da. Provincia , antes
de entrar em campanha com os terços tinha expe-
dido o decreto seguinte, que foí publicado, e qUe,
segundo os privilegio» da nossa Província tem for-

ça de lei .
" Art. l.° Os rebeldes, que a primeira no-

tificação que se lhes fizer, não se renderem á discii-

ção, serão passados pelas armas.
" 2. Os que se reunirem aos rebeldeB , ou

qne fizerem causa commum com elleB , Bcffrerão

pena de morte.
" 3. Os rebeldes apanhados com armas na

mão, serão immedintamente fusilados sem que se
lhes conceda mai» demora do que a necessária pa«
ra morrer como christãos.

" i. Os militares ou paisanos que se levanta-
rem em alguns outros pontos da Provincia , soffre.
rão o castigo indicado nos artigos precedentes.

" 5. Os Officiaes inferiores e Soldados que
entregarem seus Officiaes, serão perdoados. „

NOTICIAS MARÍTIMAS.

ENTRADAS.

Dia 15 de Janeiro. —Nenhuma entrada.

S A II 1 V> A S.
Dia 15 de Janeiro.— Ttiisle,- G. lng. Sophia,

M. James Baringhan, equipagem 12, carga caffé.—

Sa?itos; B.lng. Corseyor, M Itobinson , equipagem
16, carga ferro, e alcatião : passageiros José Vi-
cente Garcez Trant, com Portaria da Secretaria de
Estado dos NegocioB do Império, José Pinheiro
Guimarães, com Passaporte da dos Negocio» d»
Marinha, e o Inglez W. Brcwn, com Passaporte
da dos Negócios Estrangeiros.

RIO dí JANEIRO ha IMPRENSA IMPERIAL b NACIONAL.
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AllTICO,1» PE OFFICIO.

'"Repartição dos Negócios da Fazenda.

., Ubind» á Augusta Presença de .Sua Magestade o

teperaSo.- a proi.osi.iiio Feita ao lon_elho da Fazenda pe_
,,_, lieitautes á arrematado das bancas do .pesaadu des-
ta Corle, os quaes, dizendo furtar se a demora, e dl-
«.-..Idade que lhes oferece... «t. habilitações ante o Juízo

se determinão a pagar i vista
Manda

dos

1..",.Idade q
d.is Feitos da Fazenda ,
o preço da arrematação . q_«.e ,8.e $*' eiI> PT"*5" : 

f*".
o Mamo AuKu_to Senhor pela Secretaria de Estado d

Negocio» da fazenda que o retendo Conselho d.hra a
egocios __ . _-_,, .... , , ¦ ,

ditos liciu.ii.es, e acceite em dinheiro «f vista o maio.
aos-
li.il.

que conceda a vôs , Srs. , e a mim força para
conseguirmos o objecto do tão longos e sanguino-
lentos sacrifícios, a que o povo Gregfr-se tem su-
jeitado, e ao qual ainda se sujeita , na esperança

Sde 
huma final restauração. Por agora limitar-me-

Ubindo á Augusta Presença de .Sua Magestade o (__,; a -jar _, y .]£Xi |,„ma conta , em poucas pa-'''' !l"' "'" '" """ 
lavras, do que tenho conseguido fazer até agora,
e assegurar-vos minha inteira ádhe.ão á causa, pa-
ra o futuro.

*' Ouvindo a catastrophn deAthenas, os eniba*
raços pecuniários do Governo Interino Grego, e
a triste necessidade que o forçava a contrahir hum
empréstimo nas Ilhas Jonia», que poderia sóinen-
te supprir alguns dias, mando a meu irmão, como
meu único correspondente, o lemanecente de minha
módica fortuna. Ordenei-lhe que tomasse huma por-
ção daquelle empréstimo , se se tivesse negociado,
ou depositasse nas mãos do Governo Interino a
somma de 2000 lib. esterlinas , que eu puz á sua
disposição. Ao mesmo tempo passei a convidar os
Gregos, que possuiãò riquezas cm terras estran-
géiras, a seguirem este exemplo , e a prestarem-

«ue tiverem cones nj*-,rr.u,„.,..».....y- —- r-- me algum auxilio. Aquellas medidas tiverão alguia
to (tar.ra dentre?), e quizerem entrar em ajuste, so- resultado, e em conseqüência o Governo interino
bre o fornecimento do Arsenal, compareção no dia es,á em circunstancias de arrostar suas mais urgen-
19 do corrente na caza da Intendencia da Marinha tes necessidades no momento ; digo no mornen-

pelas 10 horas da minha. Secretaria de Estado em to, porque eu me lisonjeo que com ajuda de Deos,
s»™. , •• . ¦> 'irir.ri ,-„- K„_.nj'M T.ral. e pe|a vossa sabedoria, a Nação Grega recebera,

brevemente mais importante soccorro.
" No actual estado de cousas, para que es-

te auxilio seja efficaz deve ter dons objecto». De-
ve tirar a Grécia da sua fatal isolaçSo-, e pôl a em
contacto com as Grandes Potências Europeas. Deve
procurar-lhe os meios de existência, e de defeza, até
que o seu Governo introduza alguma espécie de ordem
nos negócios externos da nnção , e pula em e.ta-
do de prover-se a si mesm». Nestes doui. grandes
interesses he que eu agora cuido exclusivamente, ©
delles tratarei ainda, quando passar por Paris de
caminho para vos. Se o Ceo continuar a abençosir
meus e»forços, assim como os tem abençoado até este
dia , ouso esperar que terei o gosto de offerecer-vos
a!<nima consolação , e qua a n..ção «rega não me

outre ii_,no««vt!., •- ------- ,
ço que offerecido jbr, prescindindo d„s ipçiiuonada. ha.

bilitaçôes. Paço 20 de Dezembro de 1827. - Miguel Ul-
l^o,u ^ü f,i?u e Almada.

Rcpar,(iç#<> 4"s Nego"0? í-° Marinha.

Os Cpptrftadores de çiadeirp dc construcção,

ipe tiverem 
'cortes nas circumvizinlianças deste por-

o .(barra dentre?), e quizerem entrar em ajuste, so-

'«•-I.Ua IV " V- 1 WU MB IU",'. •.._-.. .

17 de Janeiro dc 1§2S. —Joaquim Francisco ¦L.eal.

Artigos não Officiaes.

NOTICIAS ESTRANGEIRAS.

GRAN BRETANHA.

Copia da carta de João Conde Capo
Nação Grega.

de Istria á

«¦ Londres 26 de Agosto.
" No momento de deixar a capital da Rus*

sia, recebi, por via de meu irmão, as mensagens

que V. Éx. me tez a honra de dirigir-me, con-

junetamente com os representantes da nação, para
-compiunicar-me dous decretos , hum dos quaes me

põe,'a frente do Governo Grego e o outro me
confere poderes para negociar hum empréstimo. Des-
de o mez de Maio, è logo que cheguei n S. Pe-

nejará os poderes que peço, para regular, no exer-
cicio legitimo das honrosas funções, que me offere-
ce todos os necessários arranjos com as Cortes que
se interessão em seu bem.

w Eu não perderei hum momento, porque o
tempo insta de dia em dia, ern decilir para a Gre-

tersburgo, os papeis públicos e carUs particulares cia a questão de vida ou morte. Sem duvida o exi-
"'*".. "' vv i . r i;.__„„;. t0 estí; nfl3 mãos de Deos; mas nao dissimulemos,

que de vos, Sr», depende muito toma lo- propicio.me certificarão da prova de confiança tão lisongei*
ia e tão solemne , que a Nação Grega acabava de
dar em meu favor. Não expressarei .a V. Ex., e
aos seus nobres collegas , nem os sentimentos que
me inspirão os Decretos que tenho presentes, nem
«8 Bupplieas que dirijo ao Todo Poderoso pai»

Estai certos que o conseituireis se , fieis aos pnn-
cipios immutaveis de nossa santa religião, traba-
'I bardes unanimemente e de boa fé, pela vossa cora-
mum segurança, huns tomando as armas, uão. só
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com devoção e valor, mas com perfeita subordina-

Cio ás ordem de vossos Chefes ; outros adm.nis*
tiantlo <-< negócios da pátria, por «mor da pátria,
e nau por ou contra indivíduos particulares ou in-

teres.es particula-tes. .
« Paro aqui , e deixo, Srs. , á vossa sabedoria

ao vomo patriotismo o cuidado de pezar n im-
re vossas cabe-

que esta ordem se ponha em vigor no Medi terra*
neo , não receba iinmediata noticia da mesma , or-
dena.se outro sim que os Com ma ml antes dos na-
vios de S. M., que forem encarregados da execu*
ção desta ordem, no caso de encontrarem algumas
embarcações armadas no mar alto com bandeira
Grega, que sejão sujeitas á execução desta ordem,
entre o dia em que a ordem for notificada ás pes-
soas que exercem a» autlioiidades do Governo aa
Grécia , e 15 dias da data da mesma, lhes for*

eu quinhão emquanto neção copias autheuticas desta ordem, e os avisem im-

e"eu haja alcançado de mediatamente pata voltarem aos seus respectivos por*
_ ,. ,„_ jPCP:n insoirar tos; e que as ditas embarcações armadas não sejão deti-
to |.... coníiança que desc.,0 inspirar. ^, 

^^ ^ Mpirureill 08 ditcs ,5 dius , „,.
" l" !'! tX- • »¦ vo se constar que depois da dita notificação da or-

dem , e aviso, ellas não a tiverem comprido, ou
se tiverem tomado rés de pilhar ou registar ai*
guma embarcação de commercio debaixo de bandei-
ra Ingleza.

V) os 1*. Kon. Lords Conimissarios do The*
sntiro de S. M., Principaes Secretários de Estado
de S. !\L, e S. A. R. o Lord Grande Almirante
darão as necessárias direcções , pelo que respectiva-
mente lhes pertencer,

C. G. Guville.

e ao vo'so pi
men-a responsabilidade, que cüie so»r
ças Eu terei a honra de participar com vosco des-
sa responsabilidade, mas não hesito repetir aqui

que não posso tomar o ni
não me tiverdes ouvido ,
vos

u !>.,„„!„,; x-

(Assignado). " Cepo dehtria.,,

Londres 21 dc Novembro.

No Palácio de S. James aos 16 de Novembro
1827 ; presente á Muito Excellente Mageslade

do liei em Concelho.

Porquanto as depredações, que ha tempo se
tem commetlido sobre o commercio dos subditos
do S. M. nos mares Mediterrâneos por embarcações
armadas, quo cruzão piratando debaixo da bandei-
ra Grega, (em ultimamente crescido muito, e tem
sido accompanhadas de actos de crueldade e bar-
baiidaJe, que tem tornado a navegação daquelle»
mares síimmumente perigosa; e S. M. tem-se appli-
c-ido em vão a prevenir daquelles ultrajes as pes-
.soas, que exercem os poderes no governo da Gre-
cia. as quaes, ainda que quciião, não podem ef-
fectivarnente cobibir taes excessos, em razão do
estudo de perturbação do paiz , e da desordem que

diversas ilhas do Archipelago Grego, e

FRANÇA.

Perpignan 22 de Outubro.

(Correspondência particular.)

O Conde de Mirnsol ainda i-ini está: o ob-
jecto da sua missão mostra ser a entrega que pe-
de o Conde tle Espanha «le todos os rebeldes ,
que para escapar á sorte das suais armas, vietãorema nas diversas niua uo ihuh_«»i,» ^"-«.-.i j „ . , -

S M he jmrtauto constituído na necessidade de refugiar-se no território Francex. Foi bem acolhi-
.providenciar a este respeito: ^ pelae author.dades íranceza». Hontem jantou
provirlenciar a este resp

Par. este fim, approu»e a S. M. que ps meios
mais efíicazes, pelus quaes as pessoas e o legitimo
commercio dos subditos de S. M. nos mares .Medi-
terranpos podem ser protegidos convenientemente ,
cmtjiiatito se não estabelecer na Grécia algum go.
ver no competente para põr termo a todas as ine-
gubridades laes como aquellas de qne se queixão,

. *• 
'.-ni 

prevenir, quinto for pos.-iv< I que alguma em-
barcação armada com bandeira Grega saia ao mar,
tXee!)to somente os navios de guerra que perlcn*
ceiWn ou estiverem debaixo dus ornen» das ^pessoas,
que exercem os po Seres do Governo na Grécia.

Para este fim S. M. houve por bem ordenar
f declarar, por, e com o parecer do seu Conselho
Privado, e pela presente se ordena, e declara qne
se expeçáo immediatamente insirucções ás forças na.
vaes de S. M. no Mediterrâneo, authorisando-os ,
o recommendi.ndo.lhe» que tomem, e mandem para
algum porto pertencente. a S. M. , ou que esteja
debaixo de seu poder e prolecção
cação armada , que encontrarem
deira Grega, ou apir.-lhada e
porto Grego, exceptuando somente os navios
guiria pertencentes ás pessoas que exercem os po-
deres do governo Grego , ou os que cumprem
ntibti- do mesmo governo; e que «lauto

providencias pira que laes embarcações, com suas
mwfJMa^*^sejão¦ KegHramente detidas nos portos,forem 'mandadas, emquanto se não souber a

vontade de S M. a respeito dei'

toda a erubi
no mar com ban-

armada cm alguin
de

DO-
as

as devidas

que
I terior Ias.

rei,R querendo prevenir quanto for possível, qual.
quer injuria ou inconveniente que se suscitar na
execução desta or.iem, porque pódeaffectar algum cor-

„._ -,-JC cjíyiido no mar ao tempo ria
S ai i i o "6-

em casa do Visconde de Arnaud ©ommandante do
departamento: á noite foi ao theatro com os OlTi.
ciaes superiores da guarnição. Apenas veltcu á
caza , ás onze hora* <ia noite , se appr^sentou no
seu quarto huma brigada de gens de armes. O Bri-
ga.ií. ... U.p perguntou da parte de M. deG.nzeu?,
s.-ii Capitão, o cbjfcto 'Ia sua vinda a Perpignan.
O Sr. Com)» retponiku-llte : " Dizei ao vosso Ca-
'¦ pilão que não tenho nada que dizer-lhe, e que
" se eu soubesse uue o m*>i! chapéo sabia o que
" está na minha et beca , ou o lançaria pela janella.,,

F,m Ioda a Catalunha so tem feito piisões ; o
Conde de ICspanha tem a lista de todos os Chefe*
e instiga I.nas da revolta, c ns faz prender á me*
dida que suas tropas occnpão as diílerentes Cidades
e -Vilias.

Perpignan 23 de Outubro.

(Correspondência particular.)

O Conde de Mirasnl teve hontem huma gran-
de conferência com o Prefeito; ei le reclamou po-
silivuiurnte a execução do pacto de família , e a
entreza de todos os rebeldes, que se reiniciarão no
território Francez. Em conseqüência desta confe-
renci» , derão-so ordens para não receber mais os
rebeldes no nosso território, e fazer retrogradar*
totós aquelles que entrarão, e que se havião diri-
gido a Perpignan ; os que chegarão hontem parti»
rão estn manhã, conduzidos pelos gens tfarmes , e
deu-se á policia local as ordens mais preciza-" para
exercer huma severa vigilância sobre os oillo.iaes e
emjiregados da alta administração da Junla do Man-
rei»1' . que ficarem aqui alé a decisão do nosso Go-
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Mirasol , haven .o terminado
auiiS pata o Quartel General

."\Wedo 
rÈSpanl«, ondeee demorará mu. pou-

d 
Í do. e de lá hiiri a Ta.ragona dar conla da

O Conde de ?

miisão, parle ani

tua missão a S. M

Segundo as noticias, qu e recebemos da fron*
19 houve hum

, i, t Hespanhola , be corto que 
'a IV «.ouve .......

'""'riI 
embate en.S. Lourenço de a fvlouga en-

111 .-.hel.les o n tropa do liei. Os rehel.
trC "' 

Vs„ «-ran.de valor li .tterão-se de muito

''.„.„.,,, saltarem 
'o* 

nr.íias' dos Soldados do liei ,
K1,;'v' ..m ,.,„,,,,,j,,;.!,,'!-,, deste combate loi
perlo,

i

e mata .do, a entrarem nao? , e e:
„., os i-i-b-ldes forão o!>ns,atl

S.°!nca Aftirn..*ie que nesta acção a, tropas do

«rtlTrerão mais que os rebelde,. Ha trinta .

} n á, no, , nos mesmos lugare. travou-se hum

jr4;'"n?'-::ve» 
«..ire aa trepa» dn Repnhl.c» eo.n«

in
Fií° "" 

7..;,.:io-e.' pêlo, cabellos. Os snn.e, bra,
ro», « 1> -" , 

f nlp„ci5o .listo. ("É
ceze8 devem i.ece.-.i.Henie

En. conseqüência 'Io t'1"1 -

General «I» exercito e

.i.mbate tei.ivel eulre as tr»pa<« «a

V-ndnda, pelo General Augereau

S„ do exirci.-i Hespanhol. Baile;
e

id.se

1111119 '"'IVl-

pios mar-
Fran-

do Pi .cioadi de Ca*

rSirTieaiir-pJ,-,»,..;, *,. '!« »_;*?•
mez
a pe

datado do sen Quartel ««en .1 cie Busr.li: ,

jir ao Commandante das trop** Ernnce/n»
enço de C<" ¦'
authoriciM le ti-spimlioia)bre a linha de 8. Lourenço de C que

metteise, e entregasse

o chamado Asoslinbo * por alcunha Cata*
e a tranca e a

pol> em «.tnde dos tiatauoe ent.

lleSPaCapitão 
General inf-raiodo qne o dito Sa*

(?) Na obra in ciita interessante — Vicioruls
s I7eiiicez'i . ta ii

Ias Demutrei &«•
si;..ui.ite5, se faz inetiçâ,, dc-M ->'.ti«l

de°t794; hu portanto. 33 annos.

íàlíi jllíl-
a ,, .. c l Mi e

¦ u d-' Agosto
itelactor

pere, reside em S. Lourenço de Ccíufl erm sim

família, o reclama particularmente, a sua mulher,
e todo, os effeito,, dinheiro e cavallos que tem
roubado. Acctisu-se de se haver arrogado o titulo
de Brigadeiro General Hespanhol, roubado os ha-
bitantes pacifico, da Catalunha, e o», dinheiro, pu.
blicos ; reclama também todos o* da facção, que
se refugiarão em França- O Con.íe de Espanha ,an-
uuncia qne mandou sobre a fronteira hum destacam
mento cie sua divisão para receber os criminojoa

que se lhe entregai em, e que ordenou a e-íe des-

tacamento que não passasse a fronteira, sob qual-
quei pretexto, ou penetrasse l.o tcriitoiio de b.

ftl. Cbristianissim».

11 E S P A N II A.

Seiragoça 21 de Outubro.

O Correio Mercantil de Cadis annoncia que a
Capitai, de huma embarcação Hespanhol que aca-
buva de ch*gaV a Gibraltar, de Catalunha, tinha n
declarado ter visto dous Corsários Colombiano, , «d ".'.'

primeiro em Cabo de Paios, e o ,«-gundo no Caboi-^
de Gata, e que tinha podido escapar a e«te ulli- .'
mo, pondo-se debaixo da protecção «Sc hum bri-í.-ue *

da Marinha llt.ti Franceza ; que na to"-mi

esle Corsário tinha tomado hu.ra embarcaç'

paxhola , e muitos outros navios E-spiuih.i'- ¦-., ar>

silo tomados por tres ou quatro Corsários Coloai-

b anos, qu* cruzão entre estes dois Cabos. Emüra

o Capitai. Hespanhol accrescenla ao-mi interroga,

torio que ttes dias depois deter deixa io o brigue

Francês, aehava*,e sobre a Costa de Bsrbana , e

tinha observado em distancia de algumas legoas bum

cande fumo , o quo- o lizera crer que seria algu-

ma embarcação, a que o. Colombianos tivessem pos-
to logo.

n.iie
:l-s.

O T I C 1 A S MARÍTIMA S.

E N T R A D A S.

• íi i!ia«; F. Ing.
. CogUim — Cabo

M. Bento José da
Dia l(i de Janeiro.—- ttnhia

Forle, C«,m. o Oo. de Frag
/-Vi,, - 2 dia-; L, Bom Je un ,
í, . à. .-,*•<*-. fa.inha, e milho, a va-
Silva , eouipaaeni 4, .as,.» < ¦ •"' •> _

ri„s -passageiro Maooel d*. MJsji. R-xh-.. - Para-

8 lias: Canoa Conceição, M- José Joaquim Pe-

reira, equipagem 4 , carga calfé , e agoardente ,

a° M' SABIDAS. ^~,

Dia 16 de Janeiro. - Em-^Bmmi^ão C. íà
o ,- r„m .- Cr i Ten. Jorge Broun

guerra Beril0%a, Com. «-a... 
y< ss

passageiros o Excel. Visc-n le de Ca tro com

Soldado, e 1 criado.-. O.p.t.o do E tado Ma

Manoel Marques dc-Souza , com 1 cr. do t.Ajo

dante do Comniissario Gregoj.o José de Csr alh

e Pr \ntouio de S^nla Apolloma , coro FasMpor

J„* a SeXia d'Estndo 
^^^Taneico^

o Juiz de Fora -^^'3 
ÍZ S

de ,sboa, com ..a 
^^ „tll,il)s B;pti#tJI,

I10C| 
f"^\^\}ltè ia Silva, com 1 e,

S"7sli.. vc .í-*»*j_^íí £:
-/or_. M. Joaquim

vinho . e
3

lia CIO:

Pr dichado , com P-'ssaport
,-Hihs. — /iio Grande ,- ____
Gom«, equiparem II, carga 1:.-:^^

...oat-onta; passageiros 4 escravos/, tiú* Passapot-

tPR da Secretaria d'Es»ado dos Negócios, da Man-

nha -Dito, IJ. Alliança, M. J/omic/ s\'«;r-, Pires,

enuipasem 17, carga dito , e assucar: passageiros
Francisco José Gonçalves, com 2 escravo., cora

Passaportes d. Secretaria ri'Estado, tios Negócios

da Marinha, os Portuguezes !Antonm Ribeiro, Jo-

sé Caetano da Silva, Luiz Egid.o daMotla, J«'ao

José da Rocha, com 1 filho e 1 escravo , com

Passaportes da do. Negocio, Estrangeiros.- U.to,

B Diomonel, M. Manoel João dos Santos, equipa-

£em 15, carga fazendas, vinho, e pedra: passa-

geiros João Pedro Collinglon , com I caixeiro , o

Portuguez Franeisco Anlonio da Silva, com Fas-

saporte, da Secretaria d'E,lado dos N.gocos Es-

trangeiros, e 43 escravos com Pass.portes da dos

Negocio, da Marinha. - Dito , S. Flor da Fé, M.

José Maria de Souza, equipagem 11 , carga fazen-

das, e vinho: pas,ageiror- José Soares, de ta.va

Clemente Jo,é Martin,, Gabriel OonçaJyes-, e 46

escravo,, com Pa«,aporte, da Secretaria d Estado

dos Ne»ocio, daMarinba. -Dito, S. Generosa, M.

Joaquim J<w- dc Sanla Anna, erinipesem 10 , carga

dito e ferragem: passageiros Plácido Josb d Oli-

V"i,a. e 48 escravos, con, Passaportes da Scciela-

rja ,l''ri>tado dos Negócios tia Marinha. — Dito , S.

S Miguel, M. franeisco Anlonio ela Silva, equipa-

7i.i l': ca.ua ftiOTÕ.das , e vinho : passageiros An-

tonio José 'ia Moraes, com sua mulher, 2 filhos ,
.num* parda, e h escravo,, João Baptiala de Sou*

za, com 4 escravo,, A.ntonio Fernandes Chaves ,

'rUjl„. „..- (
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e 1(1 escravo?, cota Passaportes da Secretaria de
Estudo dos Negócios da Marinha. — Dito, S. Ar.
geJina, M. Antônio Gonçalves Pereira, equipagem-
Iti, carga fazendas, carvão, e sal: passageiros o
destrlor do 1. *" Batalhão de Caçadores Francisco
José Riteí, por ordem do Quurlcl General. — Di*
to, S. Pureza, M. José Antônio de[Souxa , equipa»
gem 13 , carga fazendas, vinho, c aguardente: pas-
«ligeiros João Antônio, Ignacio Rodrigues Diuiz ,
Francisco Manoel, e 18 escravos, com Passapor*
te» da Secretaria d'Estado dos Negócios da Mari*
nha. — Dito , S. Lealdade , M. João José da Silva ,
equipagem 15, carga fazendas, e vinho: passageiros
Antônio Affonso da Costa A morim , co.ni 10 escra-
vos, Josó Pedro d'Oliveira, com 4 escravos, cum
Passaporte da Secretaria d'Estado dos Negócios da
Marinha, os Portuguezes Antônio de Castro , Jo-
sé Vieira, Antônio Cardoso, Manoel Dias de Mi-
randa , Damazio Cardozo, e José Luiz Pereira
da Silva, cum Passaportes da dos Negócios Estran-
geir-G". — Dito , li. **. MiftUct Constante, M. Auto.

fpttio 

Peita de IMlaicwi , equipagem 13, carga dito,
/""r 

' *Lagoardeute : passageiro» Francisco de Moraes , e
. Iviv^So escravos, com Passaportes da Secretaria d'Esta.k\K~"" --^¦"••¦•"i com l*assapc
^T.Cudo dis Negocio» da Marinha, os Portuguezes Jo*sé Cândido Pereira Soares , e Antônio Francisco

d:- Souza , com Passaportes da dos Negócios Es-
trnngeiros. — Dito, Pat. Clara, M. Dionisio José
Lusitano, equipagem 13, carga dito: passageiros
os Portuguezes Venancio Guedes do Amaral, e
Antônio José de Andiade, com Passaportes da Se*
creUirin d'Estndo dos Negócios Estrangeiros , o de-
sertor do l. ° Regimento de CavaJlaria Antônio de
Oliveira Gomes, por ordem do Quartel General.—
Rito, B. Invencível, M. Caetano José de. Paka ,
equipagem 15 , carga dito: passageiros o Português
Antônio ü'01iveira Gomes , com 1 escravo, corn
Passaportes da Secretaiia d'Estado dos Negócios
Estran*çiros, e 32 escravos, com Passaportes "da
dos Negócios da Marinha, e o desertoê do 1." Re-
gimento da Cavajlaría Renovato Nunes, por ordens
do Quartel General. — Dilo , E. Paquete do Cabo,
3VI. José Caetano Maciel, equipagem II, carga dito,
e assucar : passageiros Theodoro José Lopes, cohi
Passaporte da Secretaiia dVEsiado dos Negoeios da
Marinha , e o desertor do 3 * Batalhão Albino
Francisco, poR.ordem do Quartel General.—Dito,
S. Nova Sorte , M. João Ignacio do . Nascimento ,
equipagem 9, carga fazendas, e vinho : passagei-
ios Manoel José de Souza Ribeiro , corn 1 escra-
vo, Alexandre Soares de Almeida, com 1 escra-
¦vo , 10 ditos , com Passaportes da Secretaria de
Estado rios Negócios da Marinha, e o Portuguez
Domingos José Ribeiro Alves , com Passaportes da
dos Negócios Estrangeiros. — Dito, B. Águia Vo-
Itnile , M. Bernardo Francisco Godinho , equipagem
12, carga dito, e assucar: passageiros o Portuguez
Custodio José de Souza Machado , com Passapor*
tes da Secretaria (5'Estadodos Negócios Est rangei ros,

-e 40 escravos, eom Passaportes da dos Negócios da"Marinha 
, o desertor do Batalhão N. 9 27 João

Henrique Moreira, por ordem do Quartel'General.—
Dito , B. Annibal, M. José Joaquim da Silva, equi-
pagein 13, carga fazendas, vinho, agoardente, as-
f"ttear,'e fumo, pnesogeirws José Lniz Augusto da
Silva,' Moisés Rodrigues de Araújo e Castro com
lium escravo, Vicente Branco e 31 escravos, Joa-
quim da Costa Bracelete eom ^ escravos^ com
Passaportes da Secretaiia de Estado dos Negócios

da Marinho , o Portuguez Joaquim José Rodrigues
com Passaporte da dos Negócios Estrangeiros, Fian.
cisco Joaquim Berivardes e 53 escravos , e Antônio
Francisco Pereira Jardim com Passaporte da dos
Negócios da Maiinha. ¦—Dito , B. E- Srnes, ftl.
Felicíssimo Coelho de Avellar , equipagem 13, carga
agoardente, fumo, e catTé : passageiros o Portu.
guez Sebastião Antônio Tavares com hum escravo
com Passaporte da Secretaiia de Estado dos Ne.
gocios Estrangeiros. — Dito, S. Santo Antônio Brio.
so, M. Francisco José da Silva, equipagem 10
carga fazenda,» , e sal.-—Dito, E. Cçiistunçta , M
Felicíssimo José da Silva, equipagem !),' carga fa.
zendas , sai , e aguardente : passageiros 2(j tscia.
vos com Passaportes da Secielaiin de listado dos
Negócios da Marinha,.—- Dito, S. Nova Carolina,
M. Manoel José da Cosia , equipagem 10 , car»»
sul.—-Dito, Pat. Afaria, M. Joaquim José Vieira,
equipagem li, carga vinho, e fazendas: passagei-
ros 3á escravos com Passaportes da Secretaria de
Estado dos Negocio» du Marinha. —¦ Dito, B. Boa

fé Paquete do /lio , M. Custodio Gonçalves Maelm-
do, equipagem 9, carga fazendas, assucar, c*ffé,
e fumo. — Campos ; E. Albuquerque , ?,J. Lourenço
Justiniam Jardim, equipagem 10, carga frinlta de
trigo : passageiro hum escravo com Passaporte da
Policia. — Mangarutiba ; L. Estrella do Noite, M.
Francisco Dias Cardoso, equipagem u' , carga vinho.
— Benguella ; B. Desengano , M. Jouquim Antônio
Vieira, equipagem 2Í), carga fazendas, agoardente,
e pólvora. -— D'to , Pat. Eclipse , \}í. Fràfic^co Ma.
noel Vieira, eqdiagem 18, carga fazendas, e agoar.
dente. — Santa Catltariua; B. Alcides, C, in. ¦> 2.*l
Ten. J oaqitiiit ítodrrgves Sífcs,' passag.-iros Po! . ar.
po José de Campos co,m sua mulher, e 7 e-.cii.voi,
Felippe Anlonio da Silva , e Antônio José da Cos-
ta com Passaporte da Secretaria ue Estado d""
Negócios da Marinha, o Capitão de Artilharia da
Marinha Anselmo Joaquim da Silva com sua mu-
lher , o Capitão do Batalhão de Caçadores N. c 23
Antônio Benedicto Bernardes, e o Capitão deGuer»
rilhas João Antônio Nunes com Passaporte da Se.
cretaria de Estado dos Negócios da Guerra. — Di-
to, E. D. Jfelippa Camarão, Com. o 1.° Piloto
Miguel jlfora. —'¦"Dltõ**;*" S, União, M. Bento Fratt.
cisco -Bezerra , equipagem 8, em lastro: passagei»
ros Profirio Ignacio dos Si\ntos com Passaporte da
Secretaria de Estado dos Negócios da Marinha.—
Santos ; B. União Fdiz , M. Joaquim José de Si.
queira, èquip/lgem 11, carga sal: passageiros o
Portuguez Manoel Pinto com Passaporte da Se*
cretaria de /Estado dos Negócios Estrangeiros.—
Monte Vidfo,- B. JDuqueza de Goyaz , M. Fratt-
cisco de Alcântara, equipagem 12, carga fazendas,
vinho , f-tmo , • ferro : passageiros Manoel Joté
dos Santos Barboza com 13 escravos com Passa-
.portes da Secretaria de Estado dos Negócios da
Marinha, e Antônio Fernandes Parada com 20 es-
cravos com Passaporte dito. — Santa Calharina, S.
Delpjna , M. Manoel da Silva Braga, equipagem 8,
carga fazendas , vinho , e sal : passageiros Apoli*
nario Rodrigues da Silva, Joaquim José de Santa
Anna, Felippe Neres Pereira, José Maria da Sil*
va, e Joio Gonçalves de Mesquita com Passapor»
te da Secretaria de Estado dos Negócios da Ma»
jrinha.

N. B. A Galera Sueca Delfina sahio entre
as embarcações do comboi sem peder ser registrada.

RIO pb JANEIRO ha IMPREN•VIMPJ£RIA*L s NACIONAL.
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Artigos ue Officio.

Repartição dos Negócios do Império.

fl LI™" e Es.'» Sr. — S. M. o Imperador Ha por bem,
que V. Ex. remetia a esta Secretaria de Estado huma

.reluçsí» dos hospitaes, canas de Orfuos , e de expostos,
ou ijueesquer outra, de caridade , que se tiverem en-
..idu ue-si Província , Rerommendiiiido desde já sobre
taes e-iibelecimeiito* a mais escrúpulos» liscalisação :
,• Ofdeii*. quo V. Ex. ao mesmo tempo declare: 1.°
quaes sejào o» fundos de que se dispõe a favor delles ,
su» nilurez?» , rendimentos , e methodo de administra,
çâo: 2. e era que estado se acha o edifício , o sitio em
que eslá levantado, e »e couvirá muda-lo , para onde ,
e os meios de fazer esta despeza , e se , havendo mais
de hum, será útil reuni-los: 3.° se são livres, e um-
camente sujeitos á iuspecçüo dás Autlioridadcs Publicas,
ou a algum adminUrador , ou padroeiro, ou finalmente
a Confrarias , ou Ordens Terceiras , e se neste caso es-
tão, ou nao approvados os seus Estatutos, dos quae.
V. Ex deverá enviar cepia para inteiro conhecimento do
Seu contendo. O que assim participo a V. Ex. para
•ua intelligeneia, e execução.

Deos Guarde a V, Ex. Paludo do Rio de Janeiro
era 17 de Janeiro de 1828. — Pedto de Araújo Lima.—
Sr, J.sé Felis Pereira de Burgos.

Na mesma conformidade ás mais Provincia. do Im-
perio.

Continuai pois a estar tranquillos era vossos Lares ,
a tru-ctar de vossa industria, e a promover a pu-
blica felicidade, e a da vossas famílias, e se ai-
guem demasiado crédulo , e tímido tem dado ouvi-
tios a esses aterradores boatos, tranquitlo volte ao*
seus Lares.

Mineiros, eu não pouparei sacrifício clgum que
necessário seja para promover s» vos*a felicidade , e
eu espeto obíG-la ; porque por fortuna minha pre-
sido a hum povo brioso, illustrado, -fiel, e. livre,
que só aspira ao gozo doe bens garantidos pela
Constituição jurada : he este o único meio , que
tenho ao meu alcance para mostrar-vos o meu re-
conhecimento. Queirão os Céos que os meus maia
ardentes votos se realisem. Imperial Cidade do Ou-
io-preto 19 de Dezembro de 1827.—João José Lo-
pes Mendes Ribeiro.

Artigos tíam Officiaes.

MINAS GERAES.

-Proclamação.

^lúisiros. Encarregado por S. M. o Imperador

NOTICIAS ESTRANGEIRAS.

GRAN BRETANHA.

Londres 2 de Novembro.

A Gazeta de Colômbia, dc 12 de Agosto pu-
blica o Decreto seguinte, que convoca a grande
convenção :

" O Senado è a Câmara dos Representante*
da Republica de Colômbia , considerando :

" 1." Que qAindt» o 'Congresso Constituinte
fiecretou, no ariifo 189 da Constituição , que tle-
pois de huma experiência de dez íiiinoa ao mais,
o Congresso convocaria huma ijraude convenção

nulhnrisada a examinar ou a reformar ititei.ainfn-
da Presidência desta Provincia , de quo acabo de ie a Constituição, a única intenção do Congresso
tomar posse , fallão-me expressões para significar, era fixar a época que parecesse conveniente para
vos a exuberância de meu júbilo/ nenhuma outra fazer este exame;
Graça podia ser mais grata at> meu coração. Du- " 2." Que em conseqüência dos importantes ac-
rante huma continua residência entre vós de mais contecimentos politicos, que tem oceorndo na Re-
tle vinte dous annos, tenho sempre recebido as publica, a Nação já tem adquirido a experiência
mais decisivas provas da vossa eelima e confiança, qoe o Congresso Constituinte esperava obter de
e por vossa espontânea escolha tenho oecupado os huma prova de dez nnnos , e que como estes ac-

primeiros enij*re<-os eleciivos Provinciaes , e Nacio- contecimentos servirão para dividir a opinião so-
naes. Sem u muis negra nodoa de ingratidão mio bre a conveniência de nossas instituições actuaes,
posso eu deixar deter a maior predilecção , e lir- e tem sido accompanhados de grande agitação, e
une adhesão por Mineiros, e de promover os seus de symplomas de desunião e de desorganisação so-
'interessei.., e felicidades, quanto em mim couber. ciai, donde resultou que as leis tem perdido mui.

Nova prova de vossa estima , e confiança aca- to da sua força, e o governo 1em sido privado
bo de receber. Boatos sinistramente propagados de dos meios necessários á su» consolidação , o que

Jiistrucçileajecrfetas^, M xecí-tainentos oppiessivoa estorva consideravelmente a marcha tia Constitei-
não merecerão credito; vós deveis estar intimamente ção e da administração publica;
convencidos de que o vosso Presidente se regulará " 3.' Que nestas circunstancias não se pôde pre-
sempre pela Constituição, e Leis da Monarchia , sumir que o Congresso Constituinte tivesse tençãe

•« nem outros são os' deztjos de S. BA. o iuip*} rador. Ue deixar aceumuiar os inales a ponto d» aiiiwar

—— í-
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* «xistencia da liberdade , a estabilidade, a har-
tnonia e a tranquillidade publica da nação, só
•cum o desígnio da completar a experiência de dez
annos, conforme a faeuldade concedida pelo art.
189 da Constituição :

" Tem decretada , « decretão o seguinte :
" Art. 1. ° Ainda que na marcha ordinária

e regular dos accontecimentos, poderia ser neces.
eario que a Constituição fosse experimentada por
dez annos ao mais, como ordena o art. 189, an-
tes da convocação da grande convenção nacional,
entretanto nas circunstancias actuaes e «ritmas da
republica , a experiência adquirida he sufticiente ,
e satisfaz o espirito do dito artigo.

2. = Em conseqüência, o Congresso pôde con-
vocar, e convoca pelo presente a grande conven
çio nacional da Colômbia, para se reunir na Ci-
di le de 0.-._na a 2 de Março do anno de 1828,
a liai d- se decidir se he de urgente necessidade
examinar e reformar a Constituição, e neste caBO
e., ,.|,t,.c p dita leftnia.

. ;¦;,,,.. jircão da republica ficará em
vigor, e será fielmente uí.*etv_«la , até que ella se-

j» mo ti'i.ndt nela convenção i,:-.rional ; o mesmo
;., ,,i. I. |«is que forem ex< un-nas até que
S"|.'u reto:; 1 - pela auihoriílade competente.

" P,.r hum decreto particular , o Congresso
fuçará o numero dos deputados que cada Província
ha de nomear , assim como o modo de sua eleição.

" Dado em Bogotá , 1j de Acosto de 181.7.

Todavia as quantias medidas nas caixas da
Coroa anteriormente á presente Ordenança não se*
rio sujeit.s a restituição.

" 3. A amnistia não fará obstáculo algum 4
acção, que for intentada pela administração d__
nidtas , a fim da demolição das construcções levnn.
tadas na distancia prohibida das matas, ou de re-
plantação dos terrenos lavrados sem authoriaaçâo.

" Ella não poderá ser opposta aos partícula-
res, aos Couimuns , aos estabelecimentos públicos,
aos quaes se tenhão ou devão conceder peidas e
damnos e desptisjs.

" 4. Nossos Ministros Secretários de Estado
das R par lições de Justiça e Fazenda, são encar-
regado, i. t-xt ução da presente Ordenança, cada
hum na parte que lhe toca. „

Dito 5 de Novembro.

IIum dos homens mais sábios da Europa, o
celebre Astror uno Barão de Zach, nascido na Hun-
gria , e ijiie tubitava Gênova , está ha tempo em
Paris: eilt veio soffrer a operação da pedra , que
lhe fez o D ntor Civiale ; a operação oflerecia
as m_iu.es diiticulda-ie* ; o hábil pratico as ven-
ceu todas; o Barão ce Zach , já em idade avan-
cada, _e aeu livre dos cruéis sofrimentos, que
ha muito o t.ppnn ião, e agora tem complelameu-
te recobrado a saúde.

(Assignado) Suntatidcr.
Outro decreto do Senado e :!a ('«¦¦ »r« dos Re-

presentantes juntos em Congresso, fixa a 9.Í.80 a
força effectivà do exercito de terra da republica.
O poder exrjutivo he encarregado de distribuir es-
te exercito no território Colombiano como julgar
conveniente, e segundo as circunstancias locaes; fi-
-ca igualmente authorisado a fazer as reducções com-
pativeis com a salvação da republica. Este decreto
he de 8 de Agosto passado.

A Borama que o governo deve desei"^olCar pa»
ra pagar hum por cento sobi. >ro no, 3 por
100, e If sobre o juro dos 5 por Iv.u, ~-,_.e ao to-
do a 85 mil pezos.

FRANÇA.

Paris 5 de Novembro.
O Monitor publica hoje a Ordenança Real se-

guinte. em data de 3 tle Novembro:
" Carlos &c.

L " Tomando tm c. nsideração o e. rabelecimen-
to de huma legislação nova respectivamente aos
bosques ;

" Por proposta do nosso Ministro Secretario
de Estado dos Negocio» da Fazenda,

" Havemos ordenado, e ordenamos o seguinte:
" Art. I.° Concede-se iimni«tia plena e intei-

ra pelos delidos relativos ás matas , eommettidos
anteriormente á promulgação do novo Código.• _" Fieão somente exceptuadas as malversações,
e abu-os eommettidos nos cóctes de madeira pelos
adjudicatarios.

" 2. A amnistia concedida pelo artigo ante-
cedente se ..pplicará, tanto á prisão e multas, co-
mo ás custas e perdas e dninnos pronunsiados ou
incorridos em proveito do Estado.

" 0< delinqüentes que actualmente estiverem

prezos serão immediatamente postos em liberdade.
" Entregar-sc-hão ás partes os objectos appre-

hendiilos . e não vendidos , que se reconhecer per-
tencerem lhe.

Pcrpignan 27 de Outubro.

( Cor responiencia pa r tk alar.)

O Brigue de S. M. C. o Manzanares , vindo
de Civiti- Veehia , chegou a Tarragona a S9; de-
aemharcou Don José Lopes Navarro, empregado
na Embaixada de Roma, que traz despachos para
Sua M. gestade. Este navio fez-se á vela no dia
seguinte.

Alguns rebeldes, que fazem parte do corpo com-
mandado pelo Chefe de guerrilha de Ia Guardiã,
battidos do lado de Montblanc, forão levados a 21
a Tarragona. O Rei mandou-os conduzi, r a R.us
pura alli serem julgados militurmenta; e alli fo-
ráo fusilados.

A 18 de Agosto forão presos em Lerida o
Acediago Oionga com dous dos seus criados, so-
bre os quaes se acharão papeis de gronde impor-
tiiucia .- os criados forão meltidos na Cadêa , e o
Arbediago fica em sua casa guardado por huma sen*
(metia, e bum official que responde por elle. Em
Bologne , prendeu se o Conego Galiano, o P. Cie-
mente, agraviados exaltados, e tres frades. Em Man-
re.a forão presos o Vigário Geral da Igreja Cathe-
dral, e dous frades , todos tres membros da Jun-
ta , e igualmente o Secretario desta espécie de Go-
verno. Todas estas prisões tem feito a mais viva im»
pressão em Barcelona, e o Vigário Geral Avella,
Presidente da sociedade,do Anjo exterminador, que
tinha mandado o Cura Draper em commissão se-
creta oo Convento dos Trapistas em Montelimart,
assustou-se, e solicitou a Junta municipal desta Ci-
dade a appresentar ao Rei muito humildes suppli-
cas para assegurar a S. M. que tudo quanto se ti-
nha feito na Catalunha, nas circunstancias criticas,
em que se tem achado aquella Província, foi s»
com tenção de mostrar o grande amor de seus Im.
mildes subditos á sua pessoa, e o grande dezej_>
que tem de o verem reinar em toda a plenitude
de sua sobeiania absoluta.
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Perpignan 27 de Outubro.

O Sr. Conde de Miiasol, Capitão primeiro
Ajudante de campo do Conde de Espanha , partio
a 24- deste mez de Perpignan para entrar na Hes-
panha depois de desempenhar sua missão junto dos
py«enneus Orientaes. Sua entrada em França , pe-
{o P.itus, foi objecto de algumas difliculdades que
biii depressa se aplainarão em consideração do ob-
i -.io da sua viagem. O Sr. Conde de Mirasol era

V. companhado de hum Couraceiro de ordenança e
a.ém disto de sua bagagem escoltada por dous ho-
meus armados, Este modo de viajar de huma fron-
teira a outra pareceu fora das regras ordinárias;
mas como acima se disse, facilmente se entenderão.
Em fim ignorava-se que este enviado tinhão tenção
de se desviar da estrada para fazer hum giro no
districto de Ceret.

11 E S P A N II A.

Barcelona 20 de Outubro.

Ríàmn^osi , escapado quasi por milagre dos
insurgentes, quando estavão a ponto de fuzila-lo
na vTlia de Busi, cheirou a lf> a Mataro; e como
elle he Governador daquella V.lla, entrou logo
em suas funções; entretanto nu dia seguinte 17 o
novo desta Cidade, que nâj gosta da duplicidade da
conducta de Romagosa , lhe fez huma assiuda em

que fi«uravão mais de 10,000 pessoas. A vida des-
te General se achou então em maior perigo do

que nas mãos dos insurgentes, e deveu sua salva-

ção ao General Breton, que era Gevernador in-
terino, homem Ihuito estimado, e que chegou a
fazer escapar Romagosa vestindo-se de camponez ,
e mandando dormir em hum casal chamado Mas-
non, pouco di-tante de Mataro. Dalli Romagosa se.

guio seu carainho,para Barcelona, e chegou aqui es-
ta manhã.   — ,,

Já vos disse que o General Uspanha manda-
ra fazer muitas prisões em Vigo; e em consequen-
cia dos interrogatórios , descobrio se grande quan-
tidade de papel sella Io para o anno dc 1828 com
a effigie de Carlos V.

O Sr. Ruez que era Intendente dc Policia em
Aranjuez, no Escurial, e em S. Ildefonso, contor-
me a Corte se achava en. huma das t.ez residi n-
cias , chega a Tarragona por hu.na ordem expres-
sa do Rei. A checada deste homem , que era gran-
de amigo do M. de Recacho, he hum novo golpe
ao íavòr já vacillante do Sr. Calomarde.

(Extracto de huma carta particular.)

O Cabido da Igreja de S. Anna, em Barcel-
lona, foi appresentado ao Rei em larragona:
" Nós nos felicitamos (disse o Orador a frente da
" deputaçao) . da honra que se nos í,z de podermos
« apresentar «V. M. as muito humildes homena-
" gens , e as felicitações do Cabido, pela magna-
« nima e inestimável resolução, que se d'S"0« to*
« mar devir a esta provinc-a, confiando que corno
« sol luminoso, dissiparia as trevas que .ao, aob-
« mergir-nos ,,ò mais horrível precipício. Gozamos
« da inteira satisfação de poder segurar a V. M.
« que nenhum Membro deste Cabido mareou com
.< o mais ligeiro sopro o esplendor das ordens dada,
« po^V M., e que as temos receb.do com o ma.s
« vPivo recouhec.tnct.to. Para pôr o ..11...«U ver-
« dade todos nós, e eu en. particular, pomo. nos-
«• so* bens e nossas vidas aos pes de >. jn. ,,

Eis«aqui osnome.de algumr pes?oas pretas em
Vigo por ordem do Conde de Espanha; Domingos
Darrius , Commandante do batalhão licenciado dos
voluntários reaes de Vigo; Francisco Lhanas, Cu-
pilão; José Vreiader, Capitão, Vilarasan, chama-
do Canal, Capitão; Molista , Tenente; Antônio
Montana , Letrado ; Pedro Palan , Padre , o Co-
nigo Corions, Membro da Junta Superior d.i Pro-
vi..cia estabelecida pelos insurgentes; José de Mas,
Secretario de Caralt ; Ignacio Walls , Impressor,
que se metteu no segredo com ferros aos pés; a
esposa do Sr. Walls. Em suas casas tem-se appre-
heudido muitos papeis. Algumas pessoas que se co-
nhecião culpadas , fugirão: cita-se don Pablo Riera,
Capitão ; Jasso Solcr, Tenente dos Voluntários
Reaes , Tocatao official aggregado , Niculuii Fabre-
gas, Capellão do batalhão de Vigo; tres f.ades das
Mercês. O Conego Amigo he citado para compare-
cer em Girona dentro em tres dias.

Barcelona 25 de Outubro.

O General Espanha tem varrido todo o Lam.
pourdan de facciosos. Alguns Officiaes da sua divi-
são escrevem que não tem mais a quem persegui-
rem ; porque toda a facção tem fugido , e está agora
reunida em Mazanet, Cabrenys , e outros pontos
da fronteira , para se refugiarem em França logo
que o General Espanha se approximar a elles;
1500 rebeldes passarão ja ;.s fronteiras.

A. tro, as do Rei, entrando em Castellon . fi-
zerão seie p.isioneiros , que furão immediatamente
fiisilados ; entre estes infelizes havia dous Suiso».

Em LI . l<> as tropas do R-i fuzilarão o fer-
reiro de Talaxa , o carniceiro de Berges , e outros
rebeldes.

Em Manresa prendeu-se o Cura Juimper que
era hum dos membros da Junta revolucionaria.

O brigue Manzanares chegou a Tarragona,
vindo de Civitia-VechilT, e trazendo a setr bordo
hum prezo de estado, que he conduzido por Lo- '

pez Navarro , Official maior da Secretaria da Ma-
rinha ; o Sr. Lopez Navarro tambem he portador
de despachos para o Rei. Pondo-se o brigue em
quarentena, elle nãe quiz entregar os despachos,
nem ao Commandante da Marinha de Tarragona ,
nem ao mesme Calomarde, ao qual disse que de-
via elle mesmo entregar os despachos nas mãos do
Rei. O brigue sahio de Tarragona, e dizem que
conduzio o prezo ao castello de Peniscola. Obser-
va-e hum grande mistério neste caso; na partetda.*
embarcações que sahem de Tarragona sempre se
indica e destino das embarcações ; quanto ao bri-
gue Manzanares o annuncio de sahida diz para a
mar.

A escuna Mahonem, da Marinha Real , veio
a Barcelona tomar mantimentos ; ella vai fazer.se
de vela com prego que lhe indicará seu destino,
e que o Commandante deve abrir em certa distau-
cia do porto : as mesmas formalidades se observa-
rão quando o Manzanares se fez á vela de Cadis.

Dizem que se fez o offerecimento aos France-
zes de oecuparem as praças de Tarragona e de Tor-
tosa, emquanto o Rei estivesse em Barcelona. Não
se .abe qual foi o resultado desta proposta; maa
espalhou-se voz que todos o* Coronéis doa corpos
de guarnição em Barcelona dirigirão huma repre*
sentação ao General Reiset, annunciando que po-
derião resultar grave, prejuízos á tranquillidade
publica da entrada das tropas Espanhola, ne.ta
praça.ea
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Tinha se mondado de Tarragona a Madrid ho-
ma consult* ao Conselho Supremo de çuerra para
que desse sua opinião «obre a sorle dos rebeldes
submissos : chegou a resposta a esla consulta : o
conselho de guerra divide , assim quanto aos de-
lidos como aos castigos, os revoltados submissos
em trez caihegorias.

I.o Os Chefes militares ou paisanos que com»
mandarão divisões, Regimentos, ou batalhões, e
os que tiverão debaixo das suas ordens exclusiva»

guerrilhas isoladas, qualquer que tenha tido sua
importância.

g. ° Os que derão fundos para levantar gue_.
lilhas , ou sustentar as ja levantadas ;

3. ° A massa dos revoltados.
O Conselho propõe que as militares compre-

riciididos na primeira ealhegwria sejão despidos de
seus postos e boinas, e mandados para as galés
para sempre.

O mesmo castigo se propõe para os paisanos
compiehendidos na primeira cathegoria; mas como
não tem postos, nem honras que perder, o con-
•elho quer que além das galés para sempre, pa.
guem mulia» propoicionadas á importância de suas
fortunas.

As pessoas conipreheadidas na segunda catne.

goria pagarão mukas proporcionadas aos seus
meios, e de mais seiáo desterrada» em outras Pro-
¦rincias do Reino, onde ficarão sob a vigilância da

policia. .,
Quanto aos da terceira Cathegoria , o conselho

propõe hum perdão puro e simples , ea reintegra-
ção no gozo de seus direitos civis, mas ficando
por hum tempo mais ou menos considerável sob
a vigilância das authoridades lucaes.

Victoria 26 tíe Outubro.

Antes de hontem, fecharão-se as listas triplas
dos candidatos aos diffetentes empregos municipaes
para o anno de 1828. Consta que, desenganadas
pelo que ter» accontecido, as assembléas dos diffe-
reate» bairros da nossa Cidade propoz-erão muitas
pessoas ricas, tiradas mesmo dentre os liberaes.

Em Aparrena quizerão empregar os volun-
tarios realistas contra os rebeldes ; mas começarão

NOTICIAS
ENTRADAS.

•Dia 17 dp Janeiro.—Moçambique; 56 dias; G.
Aníbal, M. Antônio José Ferreira, equipagem 51l ,.
earga tarlarn^a , e 830 escravos, deste» morrerão
90, a João Gomes Barroso .- passageiros o Padre
Rafael João Vaz da Cruz, Fr. Antônio da Encar-
nação, Dóminico, com I criado, e Pantaliãe Jo.
»>é Pinto. — Ambriz ,- 52 dias ; B. Conde dos Arcos ,:.
M. Manoel Domingues Bastos, equipagem 33, car-'
ga 310 escravos , destes morrerão 22, a João At-
-es da Silva Porto. — Baltimore , pela Bahia ; 49
dias ; e da Bahia em 7, G. Amer. Providence, M.
Perray Bowcrs, equipagem 15, carga farinha, sa-
bão, e vellas , a Birckhtad: passageiro 1 Inglez.

New York ;. 58 dias; G. Amer. Cincinalus, M.
Alintur, equipagem 14, carga farinha , bacalháo,
vellas, sabão, e chá, ao M.— Ilha Grande; 8 dias;
L. Urânio, M. Anlonio Francisco da Silva, equipa-
gear. 3, carga caffé, a Joaquim Antônio Camarinha.

Mangaratiba ; 7 dias ; L. S. João Marcos ,* M.

esta pequena campanha prendendo, e conduzindo
diante de si em tritimpho dezeseis liberaes desta
pequena Cidade, que se «chavão em suas c»za»
quando o destacamento esteve prestes a partir,
Nosso Deputado General , instruído desta violen-
cia , mandou logo pôr em liberdade os prezos , a
deixou-os voltar ás suas cazas; e além disto sus-
pendeu aos voluntários metade do soldo que a Pro-
vincia lhes paga, quando estão cm serviço, para
indemniseção dos damnos que causarão aos deze-
seis liberaes por sua prisão illegitima.

—o»W«l®|#^|®l-»l«a«--
Correspondência.

Sr. Redaetor.
Rogo a V. queira inserir no seu interessante

Diário a Certidão do Decreto, que junto reiuetto,
com o que muito obrigará ao seu particular veue-
rador. — S. C.

Senhor. — Diz Francisco de Paula Henrique,
Official de Infantaria do Regimento da Villa de
S. José na Provincia de Minas Geraes, que pre-
cisa Certidão do Decreto, pelo qual V. M. I. Hou-
ve por hem reforma-lo. Pede a V. M. 1. Se Dig-
ne Mandar-lha passar.— E R. M. — Despacho. —
Passe do que constar, não havendo inconve*
niente. Palácio do Rio de Janeiro 11 de Janeiro
de 1828. — Burrozo. — Certidão. — A foi. 220
v. do livro 14 dos Decretos para as Repar-
lições Militares , que existe nesta Secretaria do
Estado dos Negócios da Guerra, se acha o de
quo o Supplicante faz menção na petição re-
tro, cujo theor be o seguinte:.— Hei por bem?
Conceder reforma, na conformidade da Lei, a Fran-
cisco de Paula Henrique , Capitão do Batalhão de
Caçadores numero vinte e cinco de Segunda Linha*
do Exercito; visto que as moléstias que padece o»
priva o de continuar o serviço. Ü. Conselho Supre-
mo Militar o tenha assim entendido, e lhe expe-
ça em conseqüência os despachos necessários. Pa-
ço em doze de Novembro de mil oitocentos e via-
te sete, sexto da Independência, e do Império.—
Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. —
Conde de Lages.

E para constar onde convier ae passou a pre»
sente. Secretaria de Estado em 17 de Janeiro de
M>28. — José Ignacio da Silva.

MARÍTIMAS.
João Rodrigues, equipagem 5, carga caffé, a An-
tonio Dias Cardoso. — Dito, 7 dias; L. Bom Jesus,
M. Francisco Fernandes da Costa, equipagem 6, cat-
ga dito , a vários.

8 A II I D A S.
Dia 17 de Janeiro. — Slockolmo; G. Sueca,

Scandinavia, M.A. Caetagren, vai pela Bahia, equi-
pagem 13, carga caffé. —-Iguapc, por S. Sebastião;
B. E, Juliana, M. Manoel Gomes de Araújo , equi-
pagem 9, carga sal, e vinho: passageiro José Ig-
nacio Pereira, com Passaporte da dos Negócios da
Marinha. —Cabo Frio; L. S. Francisco Voador, M.
Manoel Ferreira dos Santos , equipagem 5, carga
carne, e vinho, — Rio Grande; S. Eufratia, M.
Manoel dos Santos, equipagem 13, carga fazendas,
vinho, e agoardente: passageiros 38 escravos, con»
Passaportes da Secretaria d'Estado dos Negocio»-
da Marinha. Esta Sumaca sábio no dia 16 do cor-
rente com o comboi.

RIO d» JANEIRO ma IMPRENSA IMPERIAI. í NACIONAL.



K» ° H Segunda feira

IMPÉRIO
?o<;;>o<**í_^o-.'

ws/r Tfâ*\y\'i.*'.9,¦.<¦!&} afjfã
Mí/J N-> *V *-*:"í': -.-: ivttjfWÊsmé

.•.l'''>-<»ÍBÍMa>>><;.''>0

¦ /21 de Janeiro de 1838.

DOBRASII-i»

DIÁRIO FLUMINENSE,
;i.:,',-,-..-"-;..; : ^^ ç*^í**J) -sí^. /**».^«%^«__. • ¦•-<¦¦•.,,

Vol. 11.

Artigos de Oíimcio.

Rcpurlição dos Negócios da Marinha.

|_ Llimtrissinao e Excellentissimo Sr.— Foi presente a
b, M. o Imperador u representação do Almoxarife em
data dc 7 do corrente , e u informação de V. Ex. que
a Bccompiiubou , acerca do que u Mesmo Augusto Se-
nhor Determina o seguinte. 1. ° Que V. Ex. incumba o
Contador de iuspecciooar o mel lindo de escripturação
em todus «s classes de ameadução de fazenda, e de <¦»-
tabelecer em cada huma dellas os livros, que a lei de-
termina, a contar do primeiro do corrente ; isto lie, li-
vròs de receita , de despezu , diários , e de ementa ; prin-
eipiando por aquellas classes, cujo inventario em cumpri-
mento do Aviso de 29 do mez próximo pretérito, se achar
concluído. 2.° O mesmo Contador nesta deligenciu ,
informe, se oa Escrivães da» cUs.;es tinhão, ou não em
dia a respectiva »»c ipturação. 3.° Que V. Ex. instrua
o Almoxarife que os Fieis sendo creaturas de sua própria
escolha, e confiança, lhe são subordinado», e como taes
deverão obedecer ao mesmo Abnoxuiife, em tudo que
for objecto de serviço ; isto deverá ser intimado na pre-
lença dos mesmos fieis. 4. c Que cumpre no mesmo
Almoxarife achar-se no Arsenal em todo o tempo, que
as classes estiverem abertas, não só para providenciar
«obre qualquer oceorrencia momentânea do serviço , co-
mo para conhecer da capacidade dos seus fieis, e in-
formur, para serem promptaraente despedidos aquelles
que por su* iniuíTicieucia , nu malversação o merecerem.
5.° Que o mesmo Almoxarife declare quaes são os ge-
neros , além de Artilheria , âncoras , e pá<is de lonstruc
ção, que se aehão fora de armazéns. 6.° Finalmente que
V. Ex. recoiiimeiide «o dito Contador a maior brevidade
na execução desta essencial Ordem , contando que S.
M. I. no dia 6 do próximo Fevereiro, o mais taidnr,
Deseja receber participação OlRciul de que a escriptura-
çín em cada huina daa classes de armazéns, se acha em
regia, conforme a respectiva Ordenança. O Contador pu-
ra se ajudar nesta diligencia, poderá, á sua escolha,
nomear qualquer do» empregados da sua repartição.

Deos Guarde a V. Ex. Paço 
"em 

10 de Janeiro de
1928. — Diogo Jorge de Brito. — Sr. José Maria de Al-
roeida.

—¦*<•>*»—

Por Officios do Barão do llio da Prata agora re-
cebidos consta, que os negros Francisco Antônio, e Ma-
noel Ignaciu vindos na Fragata Piranga , e ora recolhi-
dos á Presiganga , pertencem a Luiz Antônio, e José
da Sijva Guimarães moradores nesta Corte , e como es-
tes signaes coincidem com os ditos dos mesmos ne-
gros , segundo V- S. menciona em seu Olficio de bon-
tem, V. S 'mandará avisar os ditos homens, qne venhío
tomar conta de seus escravos , passando o competente
recibo, que ficará urchivado na Secretaria dessa Inspecção.

Deos Guurde a V. S. Paço em ig de Janeiro de
1823. — Diogo Jorge de Brito. —Sr. Luiz da Cunha Mo-
teira.

t'

UIO DE JANEIRO.

E D I T A L.

Pelo Thesouro Nacional se faz publico , que
no dia Quinta téira 21 do corrente ao meio ti ia ,
concluir-se-hu a venda das apólices da divida iuii-
dada , annunciada pelo Edital-de L29 de Dezembro
do anno lindo. E de novo se convida a todos os
capitalistas Nacionaea , e E»trnngi iros , para que
no referido dia e hora compareção na sala no mes-
mo Thesouro , a fim de assistirem , licitarem, e
concorrerem nasobredita venda. Rio de Janeiro 19
de Janeiro de 1828. — O iíscrivão da Meza do
Thesouro José Procopio de Castro.

-~memW&Q\4fà\&Wm*'m--

AnTIGOS NAM ÜFFICIAB8.

"NOTICIAS 
EXTRANGEIRAS.

HESPANHA.

Madrid 25 de Outubro.

( Correspondência particular.)
A Rainha entrou em Madrid a 23, e a 24

pela manhã partiu para Vulença , escoltada sina-
plesmente por husi pequeno destacamento dos guar*
das do corpo, e carabineiros reaes. Os Príncipes
ainda lição no Escurial , donde não virão a Ma-
drid senão a 5 de Novembro.

Remetto a copia iiel do famoso decreto, de
que vos fatiei em minha ultima carta ; elle he di-
rígido a M. Salazar , presidente do Conselho dos
Ministros., que o enviou aos seus collegas. O de-
creto he assim concebido ;

" S. Ex. o Secretario d'Estado da repartição
de graça e justiça me escreve o que se segue em
Tarragona , em data de 15 do corrente, de huma
maneira secreta para governo , e para que eu dia*
ponha o que convirá para o fazer executar.

"O pouco zelo, que ha tempo se tem empre»
gado na purificação dos empregados que servirão no
governo Constitucional , tem sido causa de que com
grande escândalo da nação , se vê restabelecer em
suas praças, ou em outras mais importantes, muitas
pessoas que se dislinguiião no dito governo , e que
tiverão hum procedimento revolucionário perseguin-
do os leaes e fieis servidores do Rei. S. M. que-
rendo remediar a esta desordem , que irrita os ani-
mos daquelles que soffrerão na desastrada época
da Constituição , e que oceasiona outros males de
alta gravidade, tem decidido que para o futuro ne-niium individue, que em primeira iustnncia houvec
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,ldo declarado impurificavel, pode.á ter •»£•£;

, ; e.e Vigiarão ^apurarão aquelles que, im-

p.rificl.. na primeira in.Un«. • PJ"Jj"'£ "

segunda, forão reintegrados cio seusant.goi empie
».. Ina.i ranieiruido OUtroS. a,

go., ou tem «•"••»"'. 
d |,uina m.neira se-

" Por ordem do u«i, e ue „„_„„ p ,,».
creta, vo-lo comn.unico para vosso governo e pa

,. que disponhae. o que convier pa.a o faier exo

cutar. - Assignado Calomarde
Eu volo participo para os bns que e°»

vosso miníateiio. . g(j/azar.
(Assignado) ^""J

JtfadrW & 22 Oi.í«i'0 Je 1827.

Apezar do que vos disse na a... . .nUro , o

M -.'.tro. decidirão depois enviar es tei Dc c et. 
—

Provii.cias ; mas .juntarão lhe mstrucV.es que ten

nem a demorar a'sua execução ate que venha a re

posta á representação, que vão rem.tte. »«> »«¦'.

Cm 
Intef de'hontem a ruarn.ção de Madrid este-

bea.e qual era o verdade.ro u.oi.vo ; e a «^^

sa a que se attribue he qu - a;'" h^d.as sao
licia 

'recebe 
da Previnem da 

^ J ^ ov^
aummamente assustadoras, • He c'!lc,7 ." 

ftt.
,,o teme nesta Provincia hum estrondo geral -

vor dos revolta ios da Catalunha.
Hontem chegou aj^-^X-^:-^"«i-

ça hu,.... circular de M. (lt Caio ^ 
K^:„"•;: yr?«»»ií. pf r« * ro , ijai. |j oni.it.riades sec et.is ,

ineivído..» que p-ni oc.-.a» a S0Cil"^ '
e ue uão se dw.unciarSo , o que quer uzer que

se 
'"endão 

para *e sentenciarem , • condemnarem

àttlíítlB'(Exiracto 
de huma carta particular )

O Sr. de Ballesteros , que esta livre do pen-

go depois de ter nos ultimes d... rece do

tiema unção; mandou a sua demissão: mas c.e-se

nus ainda não será acceita. ,
O Sr Satwvr tem interinamente apagada

Fezenda a.£ o perfeUo restabelecimento do Senhor

Baile-teros . .r .„„._ _.»,
A legação de Inglaterra, desde 16 deste -me.,

está en. correspondência continua com o Kei.

tes do hontem lhe mandou hum est.teUu.
O General Cisneros , que tinha s do, «o^

de Barcelona, como suspMlo de ler-int. 1. gene. a

co;u os rebeldes, e que tinha recebido ordem 
Je

ir a Sevilha, embarcou em huma embarcação que

deu fundo em Carthagena. M. C.sneros que Unha

conseguido salvar-se , chegou a Madrid ai e con

didas.*0 Ministro da Guerra sabendo qu.elle es

tava na capital, o de.cobno , e mandou para Se-

vilha á disposição do General Quesada.

müi.ares, não poderão ser propostos para enche-

108 PÍ.YpíSrS.i' importante do Decreto expe-

dido em Tmagoua a 14 : eu não se, ate que pon-"^aBsrrsK."* ***...*.
Negócios Estrangeiros suspenderão «execução -

te Decreto, isto he , não o enviarão as admin.i-

^esdaU dependência , come,.• 
jrat.ca 

-,„

todos os Decretos expedidos pelo Re , que os li

aos io!-ão poder executar sem inconveniente;

1 ,,Jque este off-r.ee são tão graves, que os

Ee! , uistros nomeados vão fazer representações uo

Re a do Ministro dn Guerra aera aceompa.,lu.da

de huma lista n,minal de todos « oH.-e,, q««

«.„, virtude deste Decreto «ermo depostos: ma» e,-

. ires Mini.tro. parece tocão a meta da aua cr-

re ra publica, como mais abaixo veremos; o bnr.

Joi" Caro , Cpitão General da nossa Prov.nc.a,

sé acha comprehendido no Decreto de 14, porque
,5 ,t LiScado na primar, instância. As junta»
S p rif&âo receberão orlem de serem menos ,j-

dulgentes : ale se trata de .uppnmir a» juntas de

se"tinfla i»e'BucÍB. „ , ,8 
Pelo ultimo Correio, o Inspector Geral dos

Vol,,..rios Reaes, M. Cnrvaja recebeu ordem do

R°,, assignada d, 14, pela qual S. M. lhe pre..
creve que appresente, o mais breve possível, hum

plano Inra regimentar os revoltado, ja wb«. .o^,
.- .- .„l„,.uiia..Aiii -. nara riron;»

Madrid 26 de Outubro.
Recebeu.se l.u.n Decreto exped.de cm larra-

gona, no qual S. M. diz que , coos.derando oeg

cesso de benignidade que as Juntas de P««M-"
civis, ou militares tem empregado a «espe. o de

muitas pessoas compromettidas em cnnwqu.»« dj.

acontecimentos de 1820, e depois de tei ouvido

as queixas dos descontentes , o Re. julga conven.en-

te ordenar o seguinte ., ,
" Art 1. Todas as pessoal que tendo sido de-

claradas impurificaveis em primeira .nstanc.a , ap-

pdlarão da'decisão de seus primeiros juizes, i co»

ierruirãe fazer-se declarar purificados em segunda

Dlano para regMiieiii». «» •-¦ ^-
• os que para diante se submetterem : para propor
o, meio. ãe arma los , tarda-los e «q«"P«-«« . •

e Im para fazer hum augmento de «0:000 Volun-

Uri.-, em toda a extenção do Re.no , tirados quan-
to ibr possivel das classes abastadas.

Pouco. dia. antes que se tomassem aquellas

medidas em Tarragona, tinha-se tomado outra que° rjnverno e oue tendia pardmostrava vigor no Uoverno, o q
huma direção política toda oppo«U. r nha-se or-

Sena Io aoSÇ Ministros e ao Pres.dente da Relação

de Barcelona que fizesse procurar huns nos arqui-

vos de seu, ministérios, e o Presidente em todos

os da Catalunha, todo-, os documentos que pode..
seo. dar alguma illustração sobre a marcha, que o

Governo se^uio no tempo da .evolta da suece^o

D„a classificar os delictos dos revoltados, e appli-

car.ll.es os castigos, a fim de tomar hoje por mo-

delo a condueta dos governantes de en ao.
Acabão de apparecer em muitos pontos da Uai.

li» e da pequena Provincia de Astorga alguma,

quadrilhas ; o seu grito he viva o Rei a Calda .

() Sor. Ballestero. , Ministro da Fazenda, esta mui

periRo.an.ente doente , e hontem chegou hum De-

Lto do Rei que encarrega M. Saiam, Ministro da

Marinha, de encher as funções de Ministro data-

zenda durante a doença do Sr. Ballesteros.

TURQUIA.

Constantinopla 13 ãe Outubro.
O Internuncio Austríaco fez hoje entregar hu«

nn nota á Porta, sustentando as ptopostas das tre.

Potências, partes no tratado de Londres Dizem

que este passo fez muita impressão nos lurcos,

que cstavão ave/ados a censider.r a Áustria eouio

oppostaá mediação.vv Dito 14 de Outubro.
Em todas as Mesquitas lau-se hum •firman, pro-

hibiado oí Turcos da usaiem vestido» rTeos,
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Dilo 15 de Outubro.

Tenvíe feito na Porta trez Conselho, pata
determinar a resposta , a,ue se ha de dar aos des-

.Lho», em <i»e IbrMm Pacha annuaciou a sus-

U,sáo interina de hostilidades, em que elle con-

r> a 26 de Setembro com os Almirantes ln-riez

I Krancez. Aflirnia-se que o Sultão inundou res-

Lnder a lbraliioi, que elle ha de executar as pri-
Te as ordens da Porta, e fazer-se á vela; mas

•eni embargo evitar o rompimento com as esqua-

.am* Européas.
Os Turcos, não obstante as alarmas, que nao

B0(-eln deixar de s.i.tir, ainda hesita,, em crer que

L Potência, lhes declarem guerra. F.ao-se na. mes-

f„as expressões do Tratado de Londres. Nao tem

àpprovado que Tapir Pacha .ahisse de Navanno,

C ° 
MlSãtiT-Redschid Pacha dinheiro, e

»»'V*r.,K^r.",i'i:i;:rr:-.,ii«.
.1- niastrtts a Osmer Pacha , em Negr,..,,rwiü.
1,6 PDi*e"n 

que chegou dos principaiios !„.,. Ka-

jarach om a noticia que os Russos se vao re„-

í o para maior distancia da, fronteiras.
' 

o Patriarca, por instâncias repetida* da Por-

u H^rea-ou.lhe hontem a carta de perda.., e o

l:;antainento da excomunhão do. Gregos , que se

submetterão. .

tâ,-jmmTSZZ?^^,JZ
koie á Porta para assignar a Convr.nçio, que per-
?1 ás nas Jpectivas bandeiras subirem , ou

..„ o Mar Negro , com cooduões que *-..,
entrarem o MM ™g™» 

convenção foi ne^ciada
i»t>r»l são vantaiosas. *«»» conveiiyaa ~,
KG Embaixador Russo em conformidade da, tra-

L, n de AcUerman. Observou se que o Rei* Eften-

Sd 
°JS»Í 

tirei Encarregados de Negocio, mm

f'ÍaTnoite 
passada houve hum gtande incêndio

em BalenT! íaazar de Latula , que de.trtiio 200

destruio poucas.casa.. Hm. «JJJ* ^ 
^

«elas sah.o para ™ityiene 
,.^ e imediata-

Kstria duzentos uoldados ne i»i"«, H
mente vão marchar para Uomelia.

-mmmy+M^W**-"--
COBEBSPONDENOIA.

Sr. Relactor.

Qgj/ak 26 de Novembro de 1837.

Apenas chegou a est,iCJWj 
^jf'^2

Sua Magestade o Impe^r S. I »•>» 8

Nomear o íllu.tr.ss.mo e Excellent¦«»

íechal de Campo M'guel Lino de 
J« J^

triwimo e Excellei,g.«mo Sr. 
g ^

pes Gama ,enUol re8.den [idadea 
, que or-

testar aos Goyano. » »» «Excellent.s.

r,a»So a pessea üe seu 1 
[^lT^° lheft dava

8i,v,o Presidente .«cce* - 
j£ J,g dflf

muitos parabéns; e na W". rMlden
dous seguintes illum.non «_Pala^°„.lnte todo8 0!

dens necesi-.rias para o pomposo recebimento th»
seu Illustrissime e Excellentissimo succefsor , e em

proniptificar alguns arranjo, para a sua obséquio-
sa hospedagem , não cessava de traçar elegante,

quadros , onde se vião com vivas cores aa brillian-
tes qualidades, que reunidas'com a sciencia e vir-
tudes , apprescntiivão o Ulustrissimo e Excellen-
tiaiimo Sr. Miguel Lino de Moraes como hum aíos me-
lhores Presidentes do Império.

Constando que o Ulustrissimo e Excellentissi-
mo Sr. Moraes se aproximava a esía Cidade, sa-
hi ao seu encontro ; e no dia 12 do me» próximo
passado a 18 legoas de distancia da Cidade tive
a honra de cumprimentar a Sua Excellenc.a , e á
sua Excellentissima familia , vindo já accompanha.
do pelo Ajudante de Ordens do Excellentissnuo Go-
vernador das Armas; e logo vi hum perfeito mi-

gitial do fiel retrato, que o Ulustrissimo e Ex-
cellentissimo Sr. Gama bavia por diferentes vezes
traçado. Tive então a sati*f.«çio de accompanhar.
a Sua Excellencia até a Cidade, onde Sua Excel-
lencia por não querer incomniodar a Tropa , e us

pessíws que se dea.tii.avao a hir espera-lo en, ca-
minho, tentou entrar no dia 22 do dito me. as
9 horas dn noite, para o que iez as couipetei.íes

participíçõts ; porém forão baldadas todas as bo*..
intenrões- de Sua Excellencia a este respeito , p*r-
vqt,e tia distancia de mais de l<?g«a e m«Ma achava-
se postado hum piquete de oavailaria coir.tr.an.^do

por hum Capitão, que, depois de laser a conti-
nencia devida , accompanhou a Sua Excellencia ; e
a hum quarto de legoa de distancia estava o 5f-

lustrissimo e Excellentissimo Sr. Gama, <> Ex-M-
lentíssimo Governador das Anuas. Empregado- Pt.-
blicos, Officiaes de La e 2.» linha, e de Orde--
nanças que accompanharao a Sua Lxcellencm ate
checar ao palácio de sua residência , o que ta ve
lua-ar das 9 para as 10 horas da noite do dito
dia- e nessa oceasião a artilhena , que estava pes-
tade á frente do quartel da Tro;.» -<¦* I.» linha,

deu huma salva de 21 tiros, a infant-,.,« u-.-ud«

no largo de Palácio fez a competente c,-i,..n*,i-

cia a Sua Excellencia por ordem do Excellen-is-
simo Governador da« Armas, e os sinos de to-

das a. Igreias tocarão em signal de alegria por or-

dem de Sua Excellencia Reverendissima, que es-

perava em Palácio a Sua Excellencia a quem com

o seu Clero fez ob devidos cortejos.
No dia 24 pelas 11 horas da manha, estando

a tropa formada no largo de Palácio, foi Sua Ex-

cellencia com o seu Ulustrissimo e Excellenussimo
Antecessor debaixo de hum Palácio conduzido pe.
Ia Câmara á Cathedral, acompanhado por Sua Ex-

cellencia Reverendissima, pelo Excellertiseimo Go-

vernador das armas , e pela maior parte da gente
da Cidade. Chegando á porta da cathedral, »™de

estava o Reverendo Cura paramentado de Pluvial

branco, Sua Excellencia Reverendissima recebeu

deste o hysope, deu o aspersono á si, e a Suaa

Excellencia., que entrarão, hzerão oração ao San-

lissimo Sacramento, e tomarão os seus lugares. Se-

guio-se logo o acto da posse com toda a solem-

nidade requerida, e depei»* o Te-Deum entoado
nor Sua Excellencia Reverendissima, e seguido pela
musica. Acabado o Te-Deum voltou Sua Escellen-

eia com o mesmo acompanhamento para Falacio,

e na sala do docel recebeu o competente, cortejo;

havendo nau occaaiõe. próprias as descargas' de

Artilhíf'»» • Mostruetaria, o todas as continências
da tropa, que estava á frente de Palácio; assim

com» nessa noite, e na» dttat seguinte» luminária»
espontâneas.
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Não devo deixar de dizer, Sr. Redactor, qne
lio recebimento, e posso do Illustrissimo e Excel-
lentíssimo Sr. Presidente não houve falta algum»,
porque as auctorida.de», e repa.tições, que tinhão
relação com entes netos, eiupenhaiãose em cum-
prir cotn os seu» deveres nesta parle; mostrando
HBsim , que sabião respeitar a Sua Magestade o
Imperador na pessoa do seu Delegado nesta Pro-
viuciu.

Agora, Sr. Redactor, vamos tratar do manejo
de civilidade, que houve entre os lllustrissimos e
Excellentissimo» Srs. Moraes, e Gama. He impôs-
sivel negar-se que o Illustrissimo e Exceilentissi-
mo Sr. Gama, além do que lhe cumpria fazer eo«
mo Presidente da Provincia , tratou muito de ob-
eequiar do melhor modo possível no Illustrissimo e
Excellentissimo Sr. Moiaes ; Mostrando assim a
satisfação que tinha em ser suecedido por hun. tão
digno Presidente; e que o Illustrissimo e Excel-
lentíssimo Sr. Moraes não foi mesquinho na retri.
buição, antes mostrou igualmente o seu contenta-
mento por ter suecedido á hum Presidente, que,
como elle, soube administrar a Justiça. Estes dous
lllustrissimos e Exeellentissimos Srs. não perdião
tle vista em todas as ofceatiões, que se Ihe6 pro-
porcionava , manifestar o quanto erão fieis Brasi.
leiros, adheridos á causa do Império, e do »eu in-
comparável Imperador.

No dia 1.° do corrente mez sahio desta Ci-
dade o Illustrissimo e Excellentissimo Sr. Caetano
Maria Lopes Gama , e toda a sua Excellentissima
Familia, sendo accompanliado pelo Illustrissimo e
Excellentissimo Sr. Presidente, e Sua Excellentis-
sirna Familia; pelo Excellentissimo Governador das
armas ; e pela maior parte das pessoas de todas
as Classes , residentes na Cidade ; não se lhe fal-
tando com aquelles cumprimentos , e honras , que
se lhe devião. Na distancia de meia legoa retira*
rão-se Suas Excellencia» , e quasi todo o accom-
panhamento para a Cidade por causa da grande
chuva, que então houve; e o Illustrissimo e Ex«
cellentissinio Sr. Gama seguiu com «ua Excellentissima
Familia, e algumas pessoas, que o accompanha-
rão para hum sitio distante da Cidade 3 legoas,
onde se demorou até o dia 5 de manhã, em que
continuou a sua jornada para essa Corte; tendo eu,
e mais algumas pessoas tido a satisfação de o ac-
cempanhar até o engenho do Coronel Joaquim Al*
vares de Oliveira (â3 legoas distante da Cidade)
onde com bem pezar me separei de huma pessoa ,

que acabava de ser meu Presidente , e com quem
eu tive a honra de servir como Secretario do Go-
verno por mais de 3 annos.

Huma tal separação custa, Sr. Redactor , e
cusla muito mais quando se conhece retribuição
como presenciei dn paite do Illustrissimo e Excel,
lentíssimo Sr. Gama , <|ue sabe dominar a ingrati.
dão. O Illustrissimo e Excellentissimo Sr. Caetano
Maria Lopes Gama , sua lllustrissiinn t Excellen.
tiesiina Sra., e seus cnios lilhos (que não obstante
serem de tão tenra idade , dão bem á conhecer
que são filhos de tão dignos Poys) furão muito bem
tratados por todos os Goyanns : nos pousos , aonde
esteve no seu regresso , desde o engenho do Coro-
nel Felippe Antônio Cardozo até o do Coronel
Joaquim Alvares de Oliveira , conhece» o quanto
era estimado ; e todos os moradores da Cidade , e
pousos bem presenciarão, que aquellas lllustriasi.
mas e Excelleutissiinas pessoas, credoras de toda
a consideração , respeito , e amizade , appresenta-
vão indnbituveis Certidões da suudade do bom po*
vo Goyano. Tudo quanto digo do bom tratamento,
que suas Excellencias live.ão no seu regresso alé
o engenho do Coronel Juaquiün Alvares de Olivei.
ra , não duvido afiirmar será continuado pelos mo-
radores d'ahi em diante.

A Provincia de Goiaz , Sr. Redactor , be hu-
mas das mais íelices Províncias do Império. Ella
já foi escolhida por Sua Magestade o Imperador
para titulo da Serenissima Senhora Daqueza de
Goyaz : tem sido altendida pelo mesmo Augusto
Senhor em todas as tuas p.ecisões; foi governada
por hum Presidente , que soube desempenhar a es-
colha . que d'elle fez o melhor dns Soberanos ; e
presentemente está sendo por oi.;.-o, em quem os
Goyanos tem firmado suas esperanças, pois já vai
lançando mão de principio», que promettem e afian-
ção vantajosos fins.

Rogo lhe portanto queira dár lugar na sua fo*
lha a esta minha correspondência', que não tem ou-
tro fim, senão fazer publico o respeito, e gratidão
dos Goyanos , sempre fieis, e perfeitamente obedien-
tes á Sua Magestade o Imperador, de quem espe-
rão a continuação d'aquella» vistas, que o mesmo
Augusto Senhor te tem dignado lançar sobre esta
decadente Provincia.

Eu serei constantemente, Sr. Redactor, o seu
attento venerador e criado — Antônio Ferreira dos
Santos Azevedo.

NOTICIAS MARÍTIMAS.

ENTRADAS.

Dia 18 de Jnnriro. — Laguna ; 30 dias ; S.
Barão da Laguna, M. Joaquim Silveira Marques ,
equipagem 11, cartra milho, farinha, fejão, e men*
dovi, a José de Sousa França.

S A II 1 D A S.

Dia 18 de Janeiro. — Falmouth P. lng. Gold-
finch , Com. o Ten. Liseyt 1, Walkie : passageiro
o Inglez W. N. Bago , cora Passaporte da Seere-
taria d'Estado dos Negócios Estrangeiro». — Bit-

báo, por Santos; Polacra Hesp. Trindade, M. Pau.
lo Sensale: equipagem 9, em lastro: passageiros o
Tenente do Batalhão de Caçadore» N. ° 6 da 1.'
linha Carlos José Pinheiro, com Passaporte da
Secretaria d'E«tado dos Negocio» da Guerra.—Di-
to, dito, Cah. Hesp. Senhora Boa Viagem, M.
Thomaz Beltrano, equipagem 13, cm lastro: pa»-
sageiro o Hespânhol João Rodrigues , com 1 filho,
com Passaporte da Secretaria de Estado do» Ne-
gocioe Estrangeiro». — Patatí; Canoa Viva Maria,
M. José Pacheco, equipagem 4, carga vinho, o
farinha de trigo -. passageira a preta Francisca Gon-
çalves, e 2 escravos, com Pasaaportes da Policia»

RIO i). JANEIRO ma IMPRENSA IMPERIAL x NACIONAL.
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Aiitigos nÜo Ofíiciaes.

NOTICIAS ESTRANGEIRAS.

FRANÇA.

Suvokiiiertiti ao Constitucional de 8 de Novembroee de 1S27.

Prrfectur-a da Policia,

Paris 7 de Novembro.

%j Onforine as disposições do artigo 8 da lei de

9 de Junho de 1810, o Sr. Rcdactot do Consti-

tucional ha requerido de inserir no mais próximo
numero dessa folha o artigo do Mon.leur de hoje

que começa por estas palavras - Temos publicado,
e acaba nestas: jj/e qat a França ha mister.

O Conselheiro d'Estado Prefeito da Policia, L. Delavan.

" Temos publicado a Otdenança real , que con-

voca os Collegio» eleitorues , e a que eleva a Pa-

res pessoas notáveis escolhidas de todos os pontos
do Reino. ,

» A primeira era de alguma sorte huma con-

seqüência do systema de seplennio, que cum-

pria substituir com cautela ao regime qiMi.quer.nal
a que elle Jíuccedeu. O septeunio he huma

questão de alta razão politica , julgada por todos

o. bons espiriteis. Mus o texto escrito, que regia

o sistema anterior, e os direitos que este sistema

linha criado , não estavão talvez assaz apagados de

nossas leis, e de nossos costumes políticos para
que a sabedoria do governo não julgasse dever dl-

rígir buma transição entre a duração legal dos po-
deres concedidos por cinco annos, e a nova legis-

lacão , que os consagra por sete annos. Assim he

que aseptennualidade, respeitando ao mesmo tempo

a. prerogativas reaes e os habito» do pau- se in.

trodu. brandamente em nossos códigos, e em nos-

sos costumes. i, ... ,/•
« Evitaremos portanto empregar a palavra dis-,

solução fallando da" appellação feita us ele çoes ge-
„ !;..,-.._. .l.is noriodicos , da se a ei>.

raes riorntie na íngua nos p-m ,
írpala^ Lu, sentido mais expresso que na hn

guagem constitucional da Ordenançi. O n.esmo
*,. h-. ,,: „ _._.',>_ tn luima lista dos Fresi-

_ít /*>*£. .*<«*£" soe?

£ll(l^i;ill tUliei' ,,«*_• 

Moniteur publica com,efieito huma
dentes dos Collegios que prova que a coroa, ap-

presentando os antigos Deputados pe ai ca didatu-

ra real á reeleição popular, requer ao paiz
W^aiie durado para hum s.s1«JU»!J

servadõr do que. alterações sempre iaveolareiras, •

que todavia 
'não 

excluo as mpd.ftcaço,l , que 
£

correr dos tep.poi e das «lea» introduz nas novas

relações, que se estabelecem necessariamente entro
os Deputados e seu» constituintes. A explicação
desta medida se acha pois muito naturalmente na
mesma legislação eleitoral e na lista dos Presiden-
tes para que seja necessário dar-lhe muitos desen-
volvimentos. . .

" Algumas idéas geraes, tiradas do espirito do
nossas instituições, bastarão igualmente para expli.
cat a todos os homens peneirados da importância
dos Pares, as escolhas que lem alargado as suas
bases, e por conseqüência augmentado a sua pre-
ponderancia. ." A carta reconheceu e ccnspgroo o direito
incontestável, que possue o Rei de cre«r Pares a
seu arbítrio.

" O exercício deste direito , só pôde ser sus-

penso ou moderado por considerações, de que so
o Rei be juiz. Em Inglaterra , a dignidade de Pa-
res se formou por si mesma, contemporânea da
Realeza , numerosa e poderosa desde a origem ; ei-
Ia não teve necessidade de alguma sorte senão de
ser entretida por additamentos, e substituições, dos.

quaes o uso , mais que a lei , limita a faculdade.
Em.França, pelo contrario, o Rei começou, desde
a primeira pedra, o ediíicio da dignidade de Par,
e esla instituição devia levantar-se depois, e coia
effeito se levantou suecessivamente sob a mão que
a tinha fundado.

" Cumpre para julgar a oppoitun.sade , ou a

necessidade de huma'nova nomeação de pares, pe-
netrar-se bem da dilTerença co,s itucional que exis-

te entre a Câmara Electiva , e a Câmara Heredi-
taria. . ," A Câmara Electiva be toda nomeada pelo po-
vo , e o Rei não tem parte nella senão pela no-
meação dos Presidentes dos Coilegios eleitoraes, eu-

jas funções se li uri tão a recolher os votos , e a as-
siernar o processo verbal da eleição. O numero do»
Deputados he fixo pela lei ; e o povo he obrigado
a encher logo os lugares vazios por demissão oa

por morte. A Câmara dos Deputados portanto es-
tá sempre completa ; póde-se dizer que he sempre
moça, porque ella bebe em sua reeleição penodi-
ca , e ainda mais na dissolução , quando tem lu-
"•ar, buma renovação de vida, de mocidade, e de

força. Logo esta Câmara he constitiicionalmente po-
pular, independentemente da opinião pessoal de
seus membros; be popular em sua origem e em.
sua composição; popular em sua função especial,
a outorga e a liscalisnção do imposto, que he o
«rande negocio do povo, que o paga.

"A Câmara dos Pares he nomeada pelo Rei,
o numero de seus membros não he fixo; o Rei
não be obrigado a encher os lugares, que a mor-
te dos indivíduos ou a extinção de famílias deixa
vagos. Assim a toda9 as vantagens, de que goza a
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outra
huma

<D«mata dos Comuran» mais numerosa, sempre com- que i Câmara toda nomeada pelo povo seja cada

pleU e seroare moça, a Câmara doa Pares só pi- vez mais popular. He necessário portanto que a

íteoppôr sua i.nmob.lidade hereditária, que lie tan- Câmara nomeada pelo Re. receba toda a fo„;a

to huma causa de inacçSo como hum principio de rque a Constituição perm.tte dar-lhe. Em lnglator-
ra a aristocracia tem ganhado o qua tem peruiu.»

" A Constituição, he verdade, qui* suprir ao

que pôde faltar á Câmara dos Pares, em força
nn ..criei, e em França menos que em toda

p«ne as plterogattvas e os privilégios são
força.

'*' He erro muito accreditado pensar que a ri-

queza dc alguns Pares, de todos se quizerem , aug-
roenta a força da dignidade de Par. A riqueza dos
Paies de Inglaterra lie feodal ou política , e da

por conseqüência influencia e authoridade. A rique-
za dos pares de França, mesmo territoiial, ou ha
de ser pessoal ou domestica ; só da gozos, e so
inspira dezejo de conservu-los , ou melo de perde-
los- Os corpos poderosos por suai riquezas erão
áquelles em que a mediocridade de fortuna era in-
dividual , e a riqueza coioinum; e muitos exem-

pios tem provado , e em todu a Europa, quu os

particulares mais opulentos nem sempre tem sino -
mais fieis ás doutrinas monárquicos , nem os mais
dispostos a sacrifícios pela defeza da h-git-imi<l«'ie.
Talhe, ainda em França a disposiçã > da- coina-r
e dos ânimos , que a riqueza movei , mai» dispo
nivel que a riqueza territorial, tera muito mais
influencia.

'- Em Inelaterra n CaruaTa ds.s Pares tem,
compart>tivamr sit - >'> dos cnmmuns, huma impoitan-
cia qu" poderia ser menor, mesmo sem pe.igo,
ee se considera que a Câmara dos conn.un- alli

he, para assim dizer, filha d?> dos Pares, que com
a coroa, tem tão grande influencia nr.s eleições,
em que os pares fazem a Imittir s'us tilhos , seus
irmã s , seu» parentes, seus obrigados.

" Em França nada ha similhante. A Câmara dos
Pares não sobe senão aos dous terços da ilos D- pu-
tados pouco mais ou menos; e com huma poputa-
ção dupla da de Inglaterra, a nossa Camiiií. Us
Deputados forma apenas os dous terços d» Ca*
mara dos Communs , e o numero dos Pates Fran-
cezes iguala apenas o dos de Inglaterra. A força
de resistência da Câmara dos Pares deve portanto
achar-se no numero dos seus membros, e ii.orn.pn-
te no espirito, fjtie os anima. Aíins, l.u.na Cama-
»a numerosa lie ine^os sujeita á influencia dos par-
tidos, que nelia se podem formar , porque no meio
delles resta huma porção, mai? ou menos conside-
ravel , estrangeira ás suas divii.es, e que'pôde
prevenir o perigo,

," E quando dizemos huma Câmara numerosa,
he unicamente porque huma Câmara legislativa, em
hum paiz. extenso e povoado como a França , de-
ve ser numerosa , para ter suas raizes em todas as
partes do Reino, e não somente na capital; que
assim espalhada sobre todos os pontos , e preRente
por toda a parte, eila depende de todos os inferes-
ses, e dá por toda a parte o conselho e o exem*
pio de todos os deveres e de todus as aíFecções mo-
narqaicas : e. se o poder popular tem por toda par-

Deputados e seus defensores, he conve-te «eus
niente, natural, e necessário que o poder mo-
narquico também ahi tenha as suas.

" Os Pares não forão instituídos para vanta-
gem de alguma* famil.as, mas para defeza do po-
der real e estabilidade do estado : he para que
huma regência, huma tnenori.la.le achem , quando
precisar, em huma Câmara forte e monárquica, con-
selho e apoio.

" He do natureza do governo representativo

ganniiao o qt>
a Realeza. Em França a Realeza perderia só ern
proveito da democracia. A dignidade de Par limi-
tada a bum pequeno numero de famílias , compa*
rada á população total, assemelha-se a hum privi-
legio. Estendida a hum maior numero, melhor pro*
porcionada á população, he huma instituição, que
a França hu mister. „

(Moniteur.)
Deve-se considerar este artigo como oflicial ,

porque a obrigação de o inserir nos he iroposU
por ordem, e como hum acto da authoridade: não
he já ii Moniteur, he o Ministério, que falia,
que se explica, e se desculpa. Lancemos seus ar.
guinemos na balança constitucional, e vejamos qual
In. o sen pezo.

O niinisiorio confessa que " o le.vlo escrito que
rena o sr/.i.tmu anUrior ao septennio , e os direitos
quu e-te -ystema tinha creado, não estaviío ossaz
.-),>..*.. «.ifi de no-sas lei- e de nossos costumes po-
litiios, pas ij .e nâc tVsse prudente procurar hu-
r.irt tr i^içrio crttr.; •¦< dwttçno legal dus poderes coit'
cedidot po cinco anui» , o a nova legislação , que
os i iice por-sele annos, ,, A^im não he sómen-
te in. lexio escrit" , ao art.ffo 37 da curta, que foi
necessário Ibzt vio -m.-ia pura substituir o septen-
i.i'. no quinqnenio : • a renovação integral á reno-
vação por quinto; foi necessário violar também ns
direitos, qne este systema tinha creado, e 08 eos-
lume- f.oliticos, que entre nós havia formado. So
os Mini-troa poderão achar vantagens neste novo
systema. v e nada acerescenta ás pWrogativas ienes
d» Corei; . v que lonse de se introduzir branda»
mente nos h"bUos do paiz, só toma lugar com aju*
da de f.nuHes, de ensranos, do pouco caso dos di-
reitos mais evidentes v e perpétuas .faltas de justiça.

O art. 1." da Ordenança de 5 de Novembio
não he menos formal do que o era o da Oidei.au-
ci de 5 de Setembro ; não contém mais do que
estas poucas palavras:" A Cainsra dos Deputados está dissolvida. „
O ministro, repizando este termo enérgico e cia-
ro, evitará, diz elle, empregar a palavra de dis-
-solução, fallando da chamada feitn para as eleições
gpraes; e a lista dos Presidentes de collegio pro-
va que, appresentando á eleição popular candidatos
do Ministério, pede ao paiz antes garantias de du-
ração que mudanças aventureiras. „ Estes escrupu-
loa tardios, estas contemplações para com homens
eujos sentimentos , bem provados pelo seu (roto a
favor do septennio , do direito de pr.mogeniluru,
da lei do sacrilégio, do projecto destruetivo da im-
prensa e de todos os projectos do ministério, não
tendo podido garanti-los de buma tão grande ava-
iiia politica, não desarmarão seu resentimento nem
enganarão algum eleitor illustrado.

A duração do ministério e a de nos*as insti-
tuiçõeB são cousas incompativeis; a esperança de
reproduzir o que já foi repellido , de ríerribar o
que está cm pá , não se dissimula neste artigo ;
os ministros confessão qne o systema de conserva-
ção que elles invocão não excluem certas modiü-
cações. Seu pensamento , dizem elles , se acha mni-
to naturalmente na legislação eleitoral qual elles
a tem feito, e na lista dos presidentes, para qne
seja necessário dar-lhe muito desenvolvimento; seus
mandatários o terão por bem entendido sem duvi-
da; mas nós esperamos que a sua iotelligi»BC-B não
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escapará aos eleitores *. que autuarão esfoutra de-

duração dos ministros *. que as funeções de presiden- 
'

le dos collegios elcil»raes se. limitão a recolher as votos, V
ass,o-riar o processo verbal da eleição; e que o lem-

brarão a aquelles que tivessem a tentação de se

attribuir funeções tuais extensas; e niío esquecerão
sobre tudo que a Câmara dos Deputados, popu-
lar em sua origem, o deve ser em sua composição

para encher seu mandato, quando se liata do vo-
to e da fiscalisaçío do imposto, que , como diz
francamente o ministério , he o grande negocio do

Ò precipitado auguicnti, da Câmara hereditária
he huma medida mais dilíicil de explicar do qua
a dissolução da Câmara electiva, o ministério qu<*,
»e foliou de huma foi para c.iie-*ar á outra , aceu-

mula os p.etexlos para oceultar os motivos deste

grande reciutarnento. Cear pare*, á vontade , he

huma pierogit.iva daCoioj, d* qu" ninguém , en.

ga disputar o exercicio ; n*as ciea-lo» nos centra

he huma proo *>li.íaoe ministerial, de que a o,,,.

nião publica tem direito de coi.detnnar o oscti»* ;
este luxo político pôde a«tislar a mesma Cauiaia
nue parece destinado a enriquecer.

Dizer «,ue a Câmara dos Pares no estado, em

que se achava, comparada com a população do rei-
n'. se assemelhava a hum privilegio , mus que es-

tendida a hum maior numero, ella se torna huma

instituição , he atacar a validade dos actos que o

concurso de seu voto converteu em leis, sem nada

provar a favor, do recrutamento ministerial. A dig-

..idade de par he hum privilegio ; he o un.o que
nossas instituições reconhecem ; augmentar o nume.

ro dosFrancazes, qne gozào delle, he diminuir a

importância do direito, sem lhe mudar a natureza;

que ella seja eQnrfoeta de cem, ou de quinhentos
membros, a Câmara dos pares não he huma porção
nem maior, nem menos essencial do Poder Legis.

aUVLo"o 
a nova nomeação dos pares ná*o tem por fim

o bem da instituição , como dizem os ministro* ,
mas o pensamento de sua própria conservação. Ia-

,., julgar da opportunidade cumpre considerar a si-

t,,aç_o do ministério, e não a da Ca.»»™ .Ua. Os

revezes da ultima sessão o advertira.' assa» que
toda a lei de fraude e de engano, todo o proje-
c.o tendente a esbulhar os Franceses nas preroga-
tivas, que a cart:. Ih* assegura, e que ella »em

decb/rado constituir sen direito publico semo re,

polidos pela Câmara hereditária : elle bem vio que
.11 inhaPpor esta sabia e alta pro.ecçao recolhido a

popularidade perdida pela Cama.a electiva. A ¦

íèi lade ae quebrar o poderoso feixe desta, nobre.

Zntlt, o! de oppo^lhes outras vontades mas

fortes por seu """^f^^J&flZ

rjKri^ll uÍNll* podemPPser juiz. sen,
uaiiiui>icii.ii, .«iffprenra aue existe en-
se embaraçarem com a d.fferença q 

^^
tre a Câmara eiecii.a » papí,a de
entre a riqueza feodal ou po t.ca do. Pares ée

pSr^*7 --^pos, emqueaíò,.

commnm seja ffraurle , e os panicu.a i
de huma opnlencia summa. bt[g nem

Estas afetações e t s djtag^ ^

lem o pequeno mérito ti. irSo desnattI.
çie, do ministério; «^*™°e™Jt huma questão
nlízar hum fc*° f*»^'X está dissolvida, por-
dam. A Câmara do* Depu aJo. J 

d(,
que huma parte ^ «- «~*£, 

tiühgo alta.
poderes concedidos por cinco au» >

mente declarado que, logo que expirasse soa pro»
citação, elles se retirariâo, e não consagrerião por
seu* voto leis que este voto aflectaria de invalida-
de : impostos que d'ora em diante, e para sempre,
não podem ser estabelecidos nem cobrados na Fran-
ça , huma vez que não sejão livremente discuti-
dos e consentidos por homens legalmente revesti-
doa do caracter de deputado. A Câmara alta rece-
beu de pancada oitenta roembroB novos, porque o
ministério espera obter destes novos Pares o que
os Pares antigos tem recusado , a ruina do que res-
ta das nossas liberdades; a abolição, senão expli-
cita, ao menos de facto, dessa carta, que o seu
fundador considerava como o seu mais bello titulo
de gloiia aos olhos da posteridade.

Eleições dc Deputados.

O Constitucional de 19 de Novembro traz as
Eleições de Pans, a saber , Dupont d'Eure (com
l,09i votos em 1,506 votantes), .Jacques Lafitto
(10 J em MôS), Casimir-Perier (1,117 em l,V08),
B : ja nn Co.i*ibiiI (1,035 em 1,188), Schor,t*n (8l_
t -.-, '- -..'->) , Terna ii , «em. r (459 em 725), R-er-
- <rd (70á em a9U) ; e o Barão Louis (25-i em
iSÓ)- -TC

Nos departamentos forão eleitos, Lafayete ,
Bertin de Vatix , Alexandre de Lanieth . Bnird,
Mectun , Duim-yiiet, Biauon, Dupon, í ti—i», J/ai-
né de V llevesqii , Alexandre Perier, Pu» ue B-.au-
lieu, Levailluiit, o General üirard, D<*'l*»li>n , Du-
pin sênior, B.ynon e Petou , Lepeltie. d'Aunay ,
R.iiulié de Fontaine, Thenard, lloman ; todos
Constitucionaes. Accrescenta que se annunciáo maia
8 eleições, sendo do numero dos Candidatos Fer-
min Didot.

O Times de 22 de Novembro refere o mes-
mo resultado das eleições nos seguintes termos.

" Hontem dissemos que as eleições Francesas
na Capital e sua visinhança corrião dinetamente
contra os Ministros, e as Gazetas de Paiís de Se-
gunda feira , que chegarão a noite passada , nos
fornecem novas provas da extenção das desgraças
dos Ministros.

Os oito Candidatos propostos pelo partido cons-
titucional para a representação de Paris, todos
sahirão por grande maioridade, e nenhum Can-
didato proposto pelo Ministério teve a fortuna de

que fizessem case de suas pretenções os votos de seus
Concidadãos. O numero de votaates em Paris que
vierão ao pelouro (para assim nos expressarmos)
«abia a perto de 8:000, e destes só 1,114 ou per-
to de hum septimo, sustentou as nomeações Mi-
nisteriaes. O resto deu seus votos aos Sr»., que
acima mencionamos — a saber — MM. Dupont, La-
fitte, Casimir Perier, Benjamin Constant, De
Schonen, Ternaux, Royer-Collard e Barão Louis,

que forão mandados para a Gamara por votos de
6 690 eleitores. O resultado foi recebido com gran-
de exultação por hum partido, e com grande des-
alento por outro. «' Seria dificultoso, diz hum dos
Jornaes, descrever as aclamações e transportes de
alegria , que excitou esta victoria memorável. A*
noite as ruas estavão atulhadas de Cidadãos, que
se congratulavão do resultado, mas que ao mesmo
tempo 

"se 
abstinhão de alguma daquellas expressões

nedicjosas de alegria, que os exporia ás reprehen.
soes do povo. „ Por outra parte o partido venci-
do começa a arrepender-se da sua appellação para
a Nação, e a exclamar que os diques da democra-
cio estão outra vez abertas.

Nem se lirait» a Pariu esta rejeição cora des-
• .
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Írezo 
das fpretenções Ministeriaes. Os Collegios ("leitoraes dè Versailles , de Compiegne, de Pp.--

toise , de Corbeil , todos nomearão Candidatos drt f
opposição; e em Rouen, Havre, Orleuns, Evreux,,
Chartres, Auiieiis, St. Quinlin, Dieppe, Beauvuis,
Peroiine , Verving e Troces mudarão-se as mezas
intensas—indicio ce.to de que a nomeação dos
Deputados será antiiniiiisteriul. Ha outra, mudan-
ças , que não he lugar de explicar , mas dire-
mos que os resultados subidos em Paris , Do-
miiigo á noite dão aos liberaes 13 Deputados e 33
inezas (ou em outras palavras 4ò nomeações) em-

quanto os Ministros somente lem conservado o seu
terreno em 18 collegios. Assim, onde a opinião

publica podia expressar-se, e resistir se com segu-
rança á influencia do Governo, como na Capital
e nas Cidades populosas, o partido Constitucional
foi uniformemente bem succedido ; e se falha nos
districtos ruraes, ou nos maiores collegios, deve-
mns attribuir a victoria dos Ministros mais á ha-
biliclade dos seus Prefeitos, ou outros agentes em
manejarem a urna eleitoral , do que á popularida-
de de suas medidas , ou á influencia de seus carac-
teres.

Gratia falheis prcsloris vicerit urna.
Não he só o numero contra os Ministros, que

merece ser notado na crise actual , mas os cara-
«teres dos Deputados , que forão nomeados. Mui-
tos dos Candidatos Liberaes, que erão mais violen-
lamente oppostos á ultima eleição, e cujas preten-
ções erão friamente recebidas por huma grande por-
ção dos eleitores , obtiverão nesta oceasiao trium-
phante pluralidade. Entre estes noturnos o velho
General Lafayete , M. Lafitte , e M. Dupont.

O tom dos periódicos liberaes se tornou ago-
ia tão altivo e ameaçador , em conseqüência das
vantagens dos .e,i3 amigos , que não duvidamos
que ou se fará callar a imprensa o mais breve pos-
si vel por huma censura , ou se deve lançar fora os
Ministros. Huma das Gazetas começa seu cântico de
triunfo exclamando que" os Ministros são o ini-
migo coiumuiu — o inimigo publico — o inimigo do
Throno e da França. „ Que commixões terião os

dedos dos censores ti vista de li um parágrafo como
este!

Pr. ri» 20 de Novembro.

O Rei elevou M. o Chefe d'Esquadra de Rig.
ny ao posto de Vice-Almirai.te.

M. o Barão Milius , Capitão de mar e guer-
ra, foi nomeado chefe do Esquadra.

Os Capitães de mur e guerra liotherel de Ia
Bretonniere , Morne, e Hugon , Ofliciaes da ordem
real da Legião de Honra, forão nomeados Com.
niendadores da mesma Ordem.

O Capitão de- mar e guerra Robert , Cavallei-
ro da legião de honra , foi nomeado Official.

O segundo Tenente Dubordieu fui nomeado Ca-
valleiro dn ordem real e militar de S. Luiz.

O Capitão de mar e guerra Botherel de Ia
Bretonniere Ini igualmente nomeado commandante
da Companhia dos guardas da bandeira almirante,
em lugar de M. o Barão de Prigny, falleeido.

S. M, houve por bem ordenar a repartição de
certo numero de hábitos, que serão distribuídos en-
tre os estados maiores e guarnições das embarca-
ções comnia.idadas pelo Almirante de Rigny, logo

que chegarem as propostas annunciadus por este Of-
ticial General.

O Rei em sua b.nevola .ollicitude ordenou
que se tirasse da caixa dos inválidos da marinha
hum fundo especial destinado a soecorrer immediata-
mente as famílias dos marítimos , que acharão hu.
ma morte gloriosa no combate de Navarino.

Sr. Ed. Codrington, Vice Almirante ao servi-
ço de S. M. B., e o Conde Heydeu, Chefe de
Esquadra ao serviço de S. M. o Imperador da Rus-
sia, forão nomeados Grã-Cruzos da Ordem Real
e Militar de S. Luiz.

O Capitão Fellows, Commandante da fragata
In,;leza o Dartmouth , foi nomeado Commendador
da Ordem Real da Legião do Honra.

Os Srs. Capitães Commandantes das embarca-
ções Inglezas e Russas, que entrarão no acçáo de
Navarino, forão nemeados Cavalleiros da Ordem
Real e Militar de S. Luiz.

NOTICIAS MARÍTIMAS.

ENTRADAS.

Dia 19 de Janeiro. —Nenhuma entrada.
Dia 20 de Janeiro.— Porto ,- 40 dias ; G. Port.

Mercúrio , M. Miguel Pereira de Mattos , equipa-
gem 43, carga vinho, e ferragens, a Ricardo da
Silva Mattos : passageira a Hespanhola Domingas
Garcia , com 1 filho. — Moçambique. ; 52 dias ; G.
Flor de Moçambique , M. João José da Silva Cam*
pos, equipagem 24, carga f>44 escravos, destes mor-
r*rãn 32, a Antônio José Pedrosa, e C:.- passagei.
los Francisco José d'Olivei,a , Antônio Alves de
Araújo, os Portuguezes Miguel José Ferreira Cha-
ves, Capitão Ajudante de Ordens do Governo de
Moçambique, Antônio Moreira, Joaquim José dos
Santos, Antenio Xavier Teixeira, e Antônio Mo.
reira.— Rio de S João; 4 dias; L. Boa Fé, M.
Antônio Francisco da Fonte , equipagem 6, carga
madeira, a José Francisco Diogo. —Santos,- 15 dias;

E. de guerra Franc. íris, Com. Bai/ond. —Buenos
Ayres, por Monte Vi de o; 16 dias; P. Ing. Sphynx,
Com. Passingham: passageiros 6 Hespanhoes, e l
escravo, 2 lnglezes, e 3 Inglezas. — Monte Vídeo,-
19 dias; F. Ing. Thetys, Com. Bingham.

S A II 1 D A S.

Dia 19 de Janeiro. — Porto, pelo Maranhão;
B. Port. Concórdia , M. Joaquim Gonçalves Maia ,
equipagem 13, carga fumo , e toucinho: passageiros
Marcos Antônio Rodrigues Martins, com Passapor-
te da Secretaria d'Estado dos Negócios do Império,
o Vigário José Monteiro de Sá Palácio, com Por-
taria da dos Negócios da Justiça , e Felippe Alber*
to Patroni Alves , com Passaporte da dos Negócios
da Marinha.

Dia 20 de Janeiro. — Nenhuma sahida.

RIO vis JANEIRO ka IMPRENSA IMPERIAL b NACIONAL.
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AKTt-OS we Officio.

Repctrlifãv dos Neejooios do ímpcrio,

mo e R,m.
o Oííicio

Sr. — Sendo presente a S. M. o
de V. III.»'" N." 714 , na data

Impe-
de 28

de Dezembro do anuo pastado , tu. que participa a dit-.
firiilil<id'j, «j«'c ten. encontrado, para dar execução ao
qoe em «lata de 27 de Novembro antecedente llie foi
deter.ii,,i«do sobre o estudo actual da. Cüinuisa^o^E.-
tiiiimti.!.'; expondo todavia hòui resumo histórico sobre
o estabelecimento da Colônia dis _.'.ii.scs em 1819, e
suas differentes mudanças »té a reintegração de V. III.«n
em 1824, tomo lnspecior da mesma Colo.iisarao : e

Querendo o Mesmo Augusto Senhor Ter bil.ua perfeita
idéa de tao importante estabelecimento , Ua per Otui ,
Reiterando as Soa Imperiues Ordens, cc-uiiniuiiciidas a
V. 111."» no referido Aviso de 27 d-e Novembro , e en.
sua especial declaro ão , Ordenar que V. IU."'» , nem
em burgo do que y. informou no seu prtsenle Oííicio,
empregue todus <«s meios, que estão ao seu alcance,

para fcr.uur huma relato exacta e circunstanciada d_«s
Colonos , que existem dentro do termo demarcado , de-
claraudo os s.us estudes , idades, e pruOssües: se fora
do termo demarcado se Um dado terrenos, c qual a
sua esaeiiçSo , qualidade, e ra.no de agricultura, em

que florecen. : se ha ainda Colonos que percebão sub-
sidios , quanto está arbitrado a cada hum , e qUando
acabará esta prestação .• qual seja » nicthodo que se te-
«ha adoptado para uli.iiei.t_M* os órfãos pobres , quantos
gozão deste beneficio , quantos siio entregues a trabalha-
dores e Mestres de officios , e quaes os fundos para es-
tas despezas, devendo este artigo ser reduzido a Fio-

posta, como foi ordenado a V. III.'"» em Aviso de 29
de Agosto de 1821 : quantos sejão os empregados na
Cülonisaçao , seus poderes e attnbiii.ções , seus ordena-
dos e vencimentos , e quaes as reformas que ewjao :

quaes os fundos que se achão applicados para as des-

pezas geraes «Ia Colonisaçâo , e quaes as suas rendas ,
e ao rnesmo tempo seu progresso ou atrazamento : e
«lecl-rando tinalmeute qual seja o metl.odo, que se ha-

jh posto em pratica na actual administração delia ; up

presente nSo só hu... novo e completo Kegolamei.no «o-
bre a mesma administração , no qual , tendo-se muito
eu. vista a sua maior simplicidade possível , se indiquem
»s precisas reformas , o »c cortem os abusos , que nesta
se tenhão observado; mas também huma conta do qne
se tem despendido até «o ultimo «le Dezembro do an-
uo passado , co... o orçamento do que poderá g«st»r-se
no a.mo corrente , e r.o de 1829 ; ficando porem V. III."»
na inteligência de que e.ta inforn.açSo se entende so-
mente relativa ao* Colonos , que se «•bUo debaixo da
sua inspeeção , e de rnodo nenhum aquelles , que estão
sujeitos a qualquer outra _nitliorid_.de.

H» outro sim o Mesmo Augusto Senhor por bem

Ordenar , que V. III.»» »'«ça sentir, de huma maneira

pos.tiva e teru.ir.un_e, aquelles Colonos que se tem mos-
•toado desobedumes ao cumprimento de suas providen-
cias, a obrigação eu, que se aihío de obedecer as Au*

¦e*©0*Ot»í»í>0-ÍXXà-=:::::^
ihuriilades estabelecidas por í..,a Magestade Imperial, re-
sullando e„. dam,10 délies tciU. e qualquer falta de «>l>e«
(iieneia , que strá prnnipta e severariitnte punida ; as-
sim como deve exibir de todos >s empregados hum fiel
cumprimento de seus deveres ; dando conta por esta Se-
cretaria de Estado, tanto de hnus corno de outros, quau-
do forem menos exactos em suas obrigações..

E Manda finalmente o Mesmo _*etihor participar a
V. 111.ma, que a respeito dos Colonos qne tem sal.idu
do termo, que llies foi demarcado na Colônia, se tia»
de expedir as necessárias ordens aos Juizes ttr.itoriaes,
na conformidade dos Officios «lc V. III.ma de 15 de Ja-
neiro de 1825, e de 28 de Dezembro do armo passado,
para que facão saber aos refeiidos Colonos, que, apezar
de se lerem ausentado dos mencionados terrenos , ne.a
por isso se aclião desligados da obediência , que derem
prestar a V. III.ma , estando por esse motivo ne obriga-
ção de sujeitar-se ao cumprimento do que delles for exi-
gido , •«, observância de Ordens Superiores.

Deos Guarde a V III.'"* Paço em 17 de Janeiro de
1828 —Pedro de Araújo Lir_.a.— Sr. Pedro Machado d»
Miranda Malheiro.

Repartição dos Negócios da Marinha.

Pela Secretaria de Estado dos Negócios da
Marinha se faz publico , para que chegue ao co» •
iihecimento dos interessados , que pelas conimuni-
cações oflieiaes recebidas ultimamente da Provincia
de S. Paulo, consta que no Porto de Santos exis-
te o Brigue Portuguez Delfim, o qual, tendo sa-
hido do Maranhão com carga pertencente a diver-
sos Negociantes, e sendo no dia Beis de Setembro
ultino capturado pelo Corsário de Buenos Ayres —
El Vencedor de llazaingó— , fora no dia trez do
corrente encontrado perto das Ilhas dos Alcatrazes
pela Escuna Franceza — Íris — , que o conduzi»
ao referido Porto, onde o entregou ao Governo.
que delle mandou tomar couta , e pôr em eonve-
niente segurança, mediante as deligencias do es-
tilo, para ser entregue a quem de direito com»
petir. Secretaria -d'Estado em $2 de Janeiro de
1828.—Joaquim Francisco Leal.

RIO DE JANEIRO.

S. M. o Imperador Manda , que todos «seria-
dos que sâo da Irmandade do Santíssimo Sacra*
mento da Imperial Capella, devem achar-se na re-
ferida Capella Domingo 27 do corrente, ás 4 ho-
ras da tarde, para accornpanharem a Procissão de
Padroeiro São Sebastião, para a Sé Velha. — Joã»
Valentim de Faria Souza Lobato.

Noticias Officiaes.
No mez próximo passado forão tres pequenas Es-

cunas da nossa Divisão Naval do Rio da Prata,

"V.

\
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V

v>:

cf

UToterida. pela Fragata Nictlieroy, ao Rio Salado..

WuxírSo entre outra, embarcações «» S»»-"*0'

Dourado, que «avia sido aprezada em Setembro ulti-

\Z No diaq30 do mesmo mez de Dezembro a divisão

avançada rio a cima perseguio , fez £«»¦•''•
lançou togai MSL Bergan<.m l±,n"^ *?Z\ 

E "
tas por banda: nesse mesmo õT. toT *«™**£

cuaa dos Estados Unidos denom.nadafel llalah,

porque, além Oe intentar evadir se ao registo tas

4*1 Eosqasembarcações do bloqueio, fora»¦*• «'«««»

.N A'T ..onegadamente abordo huma peça de 
^«•J'«1 C/to armamento de mão, e carta de ordens para ser

* 
ie.id.da em Buenos Ayres, real, ou -.eticamente,
«e armar em corso.

Artigos nam Officiaes.

PROVINCIA C1SPLAT1NA.

Extracto do Semanário Mercantil de Monte Video
5 de Janeiro.

Entradas.-Dia 30 de Detembro - De Poro

Ale»re o Patacho Nacional Sol Dourado, M>.

jíséCoeíbo: sábio com destino ao Rio de Jane.-

r„; foi apresado a 3 na altura de Cabo frio pelo
Corsário General Mansilha, represado hontem pe-
l«a Fragata Nitheroy á vista d.» Salado, e conda.

zido a este porto por hum official da mesma fia-

gataDeC'stockolmo, o Bergantim Stieco Seralan ,
Cap. Fred. Nidens; aahio a28 de Agosto com des-

Uno ao Rio de Janeiro com carga de madura ,
antena. , e ferro. Foi apresado a 7 do corrente na

altura de Cabo Frio pelo corsário General ?-nn

Martm , * represi-do hontem pela Fragata Nicthe-
r-ry, á -vista do Salário, e conduzido a este por-
to por h.m Oflicial e tripulação da esquadra. Ira8
a seu bordo o Capitão e S marinheiros do Bergantim.

31 da Dezembro, — De Havre de Grace, o Ber.

gantim Ffanc r , General Foi, , Cap. M. Parque :
i»hl-, a Í8 de Outubro para este porto com carga
de atroardente, vinho, e outros gêneros, o 103

passageiros. Foi aprezado pela fragata Nictlieroy
a 29"do corrente' na enseada de San Boronvbon ,
* conduzido a este porto.

-«Wã fr'¦¦Sfrí.g5^ ^^s—-

NOTICIAS ESTRANGEIRAS.

Temos visto Gazetas de Buenos Ay.es até 3
d. corrente ; e dellas extrahimos os seguintes ar-
tigtrs, que nos parecerão mais interessantes.

Buenos Ayres 10 de. Dezembro.
Sexta feira pela manhã se recebeu a infausta

noticia de ter encalhado ás 0 da (arde do dia an-
tecedente sobre a ponta de Lara o bergantim de

guerra nacional Congresso , « outro benjamim sua

preza, ambos ricamente carregados, e de haverem,
nos atlacado naqueila posição 20 velas inimigas.

( A narração deste acconteeimento já foi «lada
no N,° 147. As partes apenas accrescentão que Four-
nier foi ferido , assim como muito» dos seus , que
soffrerno hum* perda considerável; e que os nosso,
disputarão a praia até ás 4 horas da tarde.)

Salado 4 tP Dezemtiro.
Esta manhã chegou a este porto a Sumaca

Brasileira Jesus, preza do bergantim nacional Con-
grésiio, a cargo do cabo de preza D. Carlos Hol-
dradgè-, «oi» c«rSa de agoardente , tabaco, e eaf-

fé: foi apresada nol.® de N«avfrubro na altura do
Rio de Janeiro &c.

Dito G âe Dezembro.
Hontem ns 7 da tarde fundeou neste porto. a

Sumaca Cochrane , que 4iia do Rio Grande com
destino a Santa Catharina, preza do bergantim es.
cuna corsário Sinpar , com carga de carne salga.
da, sebo, e alguns cnixões de vellns. Foi apresa-
da a 12 do passado nas visinhanças do porto da
sua sahida &c.

Dito dito.
A's 2~ da tarde fundeou distante deste porto

e em distancia de 2 milhas da barra a corvela Ma-
tilde, sahida de Paranaguá, e apresada d. fronte
daquelle porto a 23 do passado , pelo corsário (Je-
neral Manei..*., carregada de assucar, e mate &c.

Porto de Salado 21 de Dezembro.
A's duas da tarde de hoje deu fundo dentro

deste porto a escuna corsário Triunfo Argentino ,
que sábio deste porto a 4 do corrente, e que ten-
do feito duas prezas no seu cruzeiro (das quaes
tiun.a está a salvamento) teve de voltar a este

porto por ter rendido o mastro grande , e ser-ll.e
impossível continuar em seu cruzeiro. O Capitão
da dita embarcação não dá nenhuma noticia ácer-
ca dos inimigos &c

Porto do Salado 21 de Dezembro.
O abaixo assignado leva ao conhecimento do

Sr. Ministro de «ruerra e marinha que ás 10 deste
dia encalhou a 12 miihas de distancia dests porto a
sumaca Visconde de S. Leopoldo, que hia do Rio
Grande com direcção ao Rio de Janeiro com car-

ga de couro, vacuns, carne seca, sebo, graixn ,
chifres, e vellas de sebo. Esta embarcação he pre-
za do bergantim de guerra Congresso; foi apreza-
da a 12 d. ("oxiino passado Novembro na latitude
de 23 gr. 25 min. Sul, e longitinle 44 gr. 15 min.
E O cabo de preza Tenente D. José Deel «ffir-
ma ter encontrado a 12 ou 13 deste mez defronte
«Io cabo de S. Antônio na longitude de 44 gr. 33
min. a fragata Ingleza Thetis , e o Bergantim Ca-
dimis , com qaem fallou , mas ignora o seu des-
tino &c. ,_.

Bueno* Ât/m 22 dr De-nnbro.
D. Manoel Moreno pedio n sua demissão de

Ministro de Gobierno, que lhe foi acceita a 20
de Dezembro, encarregando-so daquella pasta o Mi-
nistro da Fazenda; ficando, como dantes a cargo
«do da guerra a dos negócios estrangeiros.

28 de Dezembro.
A gazeta aceusa papeis de Bolívia (com a

oual havia renovado as relações) até o l.° de No-
vembro , que não contém novidade interessante.

i 1

Dito 29 de Novembro.
Considerando o Governo que nada seria mais

funesto nas actuae. circunstancia, da guerra , em

que o paiz se acha, do que fazer effectiva a liber-
dade na venda de pão , e carne, conforme se es-
tabeleceu pelo decreto de 4 de Maio do presente
anno, para o 1.° de Janeiro do anno próximo de
1828, porque essa mesma liberdad?, que coramumen-
te traz a maior concurrencia ao mercado, ao pie-
sente faria pelo contrario que só desfrutasse delia
hum pequeno numero de especuladore. , que ne-
cessariamente estabelecerião hum monopólio destrui*
dor, com prejuízo publico; tem accordad©, e de-
creta :
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Art. 1. Fica revogado o decreto de 4 de Maio
rjo presente ann» , na parte que estabelece a li-
beldade na venda do pão e carne para o próximo
anno de 1828.

2. A liberdade, que polo citado decreto se es-
tabelece , deverá começar a ter efieito ^uin mez
depois da conclusão da presente guerra.

3. Ficão em lodo o seu vigor os mais arti-
uos do citado decreto de 1 de Maio na parte que
tompreliende o modo e preço, por que deve ven-
iJer-se a carne, assim somo os que designão aa
pen-is , que devem imporse ao* infractores.

4. Communiqunsu uo chefe de policia para
fiua execução, e mande-se ao registo official.

Dorrego.
Juan Ramon Balcarce.

HESPANHA.

Madrid 30 de Outubro.

(Correspondência particular.)

O Conselho privado qne o Rei tinha formado
junto de si , sob a denominação de Junta de pa-
cificação de Catalunha, tem soffrido algumas inudan-
ças no seu pessoal , porque este conselho , que
dantes se compunha do Conde de Espanha , e de
alguns Bispos , se compõe agora de M. Villela ,
presidente; M. Dou , ex-Deputado ás cortes de
1814, e em fim dos tbesoureiros das trez Igrejas
metropolitanas de Tortosa, Girona e Tarragona.
Esta nova organisação da Junta de pacificação
desagradou aos insurgentes.

Em Tarragona fez se huma mudança mais im-
portante. M. Calomarde , que até agora era junto

e outra da corveta Uuzaingó. _._ do Rei o único interprete dus vontades de S. M.,
Na noite de 29 de Dezembro sahio deste por- ;vai receber hum collega; porque M S .lazar , Mi-

too b(Tg»n»inie-nr^rm iiatúqnal^jj^iger, Com. Coe^/nistro da Marinha effectivo , . da Faztnda inte-
Hontem se recebeu a noticia de huver encalha- rino , acaba de receber ordem de se ajuntar aci

o corsário nacional Constante , trez legoas abai-/' Rei em Valença.
Pelo mesmo Decreto M. Calomarde recommen-

se.
e

Perderão-se perto de Tuyú duas sumacas pre-
, a saber, huma do corsário Rayo Argentiuo,

do
xo da enseada

29 dc Dezembro.

Refere _ desgraça da filha mais vi ha de Brown
(Elisa), quo se affogou no Riachuelo a 27 do di.
to. Tinha ido emu hum irmão de 10 annos tomar
banho, e poucos momentos depois de entrar n'agoa,
çahio em hum poço. A infeliz tinha 17 annos, era
formosa e das melhores qualidades.

2 de Janeiro.

Sexta feira passada ancorou defronte do por-
to do Salado o bergantim Sueco Swallow detido pe-
Io corsário nacional General San Martin, por mo-
tivo de achar-se carregado de maslreação por con-
ta do Governo Brasileiro. Pouco depois apparece-
rão huma fragata e trez escunas de guerra mi-
mi"a_ , que o tomarão; bem como o beigatim Fran-
tez' General Foiy , que tinha encalhado defronte do
Rincon de Lopez. A 5 da manhã do seguinte dia
se retirarão com direcção a Monte-video.

Segunda feira chegou a este porto o corsário
nacional Gobernador Dorrego. Nâo fez presa algu-
ma , e voltou para concertar.

Domingo se achava encalhado perto da ensea-
da hum bergantim que se snppÕero ser o Hannibal.
A esquadra inimisa lhe fez fogo muito tempo, «
logo que pôde nadar o levou.

Hontem pela manhã se approximou a enseada
exterior hum bergantim de guerra inimigo com b«n-
deira parlamentar, e desembarcou delle Lord fa-

get, Capitão Tenente da náo S. M. B. Gange. ,

que o levou a Monte-video a 29 
^passado, 

ten- 
g 

<>«

rio sahido do Rio de Janeiro. Lord Paget he por- Badaj

tador de offkios para o Ministro Inglez neste.

Dito 3 de Janeiro.

Asumaca corsário nacional General Mmtilhi,j

que vinha devolta de hum cruzeiro, encalhou ante- V

hontem abaixo da enseada ; e havendo apj»£e«to

pouco depois do acontecimento algumat ««Jarçp
ões inimigas, lhe largou fogo a própria tripaa-,

ção. O General Mancilla fa."»»^'5'^;
trez forão mandadas para d.ílerentcs portos, eduas,

queimadas.

da de novo a mais estreita execução do decreto
relativo aos membros das sociedades secretas ; mas
as duas disposições deste Ministro forão adiadas poc
seus collegas, que até agora se tem limitado a
seguir a linha de condueta , que outr'ora teve o
Sr. Recacho sobre estes dous negócios, representando
a S. M. os graves inconvenientes que resultão da
execução de siraühantes medidas.

Pelo mesmo Correio veio huma ordem do Rei,
intimando ao Conde de S. Romão, inspector ge-
ral das milícias provinciaes , que tosse immediata-
mente a Valença, e effectivamente partio hontem a
huma hora depois que lhe foi communicada a or-
dem do Rei. M. de S, Romão passa por ser mo-
derado.

0 5.° Regimento de Caçadores a cavallo,
que se acha em Zamora, esteve debaixo das ar-
mas todo o dia de 21, e huma parte do de 22
para abafar a sublevação qu* se eííectriou em Za-
mora a favor dos revoltados Catalães. Vinte cavai-
lei ros do 5.° se havião reunido aos revoltados, e
para se conseguir restabelecer a tranquillidade, •
embaraçar que a sublevação não tomasse mais con-
sistencia, mandou-se vir a toda a pressa dous ba-
talbões do regimento de milícia provincial de Sego-
via , que se acha de guarnição cm Toro. A pre-
sença destas tropas dissipou por bum momento os
gediciosos.

Dous regimentos da guarda, fazendo parte da
divisão do General Sarsfield, acaba de partir para
Badajoz, onde appareceu huma guerrilha constitu-
cional assaz considerável, que percorre toda a par-
te da Estremadura limitrophe de Portugal entre

oz e Salamanca.

Madrid 1.° de Novembro.

(Extracto de huma carta particular.)

0 Conde de S. Romão , que a toda a pressa
foi chamado pelo Rei a Valença, vai, segundo
parece, tomar o commando geral da Catalunha,
havendo cabido em desagrado o Conde de Espanha
por ter feito executar as leis do reino, sem at-
tenção á opinião, nem á qualidade das pessoas, que
cahem debaixa dos seus golpes, -
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Dizem quo S. M. enfiará em Barcelona , com
hum batalhão e hum esquadrão da sua guarda. O
comutando da praça ficará ao General Franrez; a
cidadela e o castello de Munljoui serão exclusiva*
mente occupados pelos Francezes.

O Conde de S. Priest , novo embaixador de
França junto á nossa corte , tem iiislrucções rela-
tivamente á entrada do Rei em Barcelona.

A Relação da Barcelona acaba de dar hum
exemplo da firmeza , que nutrWa distinguio nosso»
Uibunaes. Ella enviou ao Rei huma representação,
na qual expõe, com as peça» que a ooconientiio,
que o clero regular o secular de Catalunha, u ex-

y cepção dos Bispos de Barcelona e Tarrogono, he
quem he o verdadeiro motor de todas as perturba»
s.ões que desolão esta Provincia.

As guerrilhas só tem aberto caminho ale Ma-
drid ; huma tropa de vinte cinco homens a cavallo
entrou antes de hontem na villa de S. Agostinho
de Alcobentlas , onde tomou todos os cavallos de
posta e dos particulares.

O Bispo de Calahorra morreu ha pouco , e se
mandou enterrar vestido do habito da ordem dos
jesuitas. Seu sobrinho, Jesuíta como elle, he
Mestre do joven Príncipe filho do Infante Don
Carlos , herdeiro presumptivo da Coroa.

RÚSSIA.

S. Petersburg 28 de Outubro.

Sir Henry Willock, Encarregado de Negócios
de S. M. B. na Corte da Pérsia , leve a honra de
eer appresentado ao Imperador, e á Imperatriz
Mãe.

29 de Outubro.

A 26 deste mez , anniversario do natalicio da
Imperatriz Mãe , huma deputação da Academia das
Sciencias composta do Presidente , do Senador Ou-
vanoff, Srs. Storch e Fuss, e Almirante Schesch-
koff, Ministro da Instrucção Publica, teve a bon-
ia de ser admittida a huma audiência de S. M.,
a quem ilirigio o seguinte discurso : —

" Senhora, — A Academia das Sciencias, au-
thorisada por seu augusto protector o Imperador
Nieoláo , tem resolvido registrar nos seus annaes
o assignalado favor da Providencia , á qual apurou-
•ye que V. M. honrasse com a sua presença a so-
íemnidade de 1776 e a de 1826 ; tendo corrido
meio século entre as duas épocas; e se nesta lon*
ga seiíe de annos a vida de V. M. tem sido mar-
cada por varias fortunas , a Rússia e o mundo
sabem que V. M. sempre foi superior á prosperi-

dade, c á adversidade, e que alternadon.enle nu
jeita á prova por liumn e outra, nunca deixou de
eer n proteclora das letras, a mãe des pobies, a
esperança dos infelizes, o ídolo de sua augusta ia.
inilia « da pátria." Goze V. M. por muito tempo da sua gloria
e fidelidade , e d'ora em diante seja a felicidade
de V. M. igual ás suas virtudes, e ã veneração
universal para sua augusta pessoa." Senhora, digne-se V M. aceitar a medalha,
que a Academia tem a foi tuna , o o orgulho da
pôr aos pés de V. M. neste solemne dia. „

S. M. acceitou com n maior condescendência
a medalha appresentada pela Academia, e no dia
seguinte enviou á Academia a seguinte carta : —

" Alexandre Semiriiivítsch , — Quando a depu-
tação da Academia das beiencias, representada por
vós , me entregou hontem ti offcrla daquella illus-
Ire Sociedade , tocou-me tanto i-sta agradável e ines-
perada prova de zelo e affecto á minha pessoa ,
que não pude expressar tão fortemente quanto eu
sentia as emoções que enchião meu coração.

" Desejando porém que a Academia seja pie-
namente informada da viva gratidão, com que re-
cebi este signal da sua atte..çao, peço-vos que se-
jaes o órgão delia, e transa.ittaes á Academia a
segurança do sincero interesse, com que por rceio
século lenho observado teus úteis trabalhos — in-
leresse que sempre hei de sentir em seus progres-
sos , pedindo a Deos que abençoe seus esforços ,
e que os faça sempre contribuir á gloria e venta-
gem de nossa cara pátria. Nesta oceasião renovo,
com particular satisfação a segurança do minha
maior estima.

(Assignada) Maria. „
A medalha appresentada pela Academia tem

de hum lado o busto de S. M. ; no reverso duas
grinaldas — huma de rozas com a data 1776 , no
centro outra de carvalho com a data 1S26.

TURQUIA.

Dito 12 de Outubro.
Toda a família de Tinghir Oglou eccoropanhou

no desterro os seu» dous Chefes, A gol e Jusuf.
A verdadeira causa deste acto de rigor se pôde só-
mente conjecturar , mas ciê-se geralmente que alem
das suas diffecenças acerca de cousas de dinheiro
com a Porta, o Seraskier Kosrew e Redschid Pa*
cha , tinhão culpas particularmente com o Grão Vi*
sir, que aproveitou a oceasião de vingar-se da feliz
diiccção dos mesmos ao Sultão, para, a seu despei*
to , romper o caza mento dc sua filha com o filho
do Príncipe de Walachia.

NOTICIAS MARÍTIMAS.

ENTRADAS.

Dia 21 de Janeiro. '—- Nenhuma entrada.

S A H I D A S.

Dia 21 de Janeiro. — Gibrállar , por Santos;
B. Ing. Carolina , M. Thomaz Lepage, equipagem

II, em lastro. — Akobaça ; L. Bom Fim , M. Fe-
liciano Gomes Nogueira , equipagem 7 , em lastro :
passageiros Fr. Norberto de Gênova , com Portaria
da Secretaria ilTístado dos Negócios do Império ,
e Salvador de Araújo, com Passaporte da dos Ne-
gocios da Marinha. — Cabo Frio ; L. S. Francisco
de Paula , M. José Coutinho da Fonceca , equipagem
4 , carga vinho.

RIO ^JANEIRO ifA IMPRENSA IMPERIAL s NACIONAL.
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A<RTlGO BE OFFICIO.

J__\ Os o Imperador Constitucional , e Defensor
lVrpetuo do Brasil &&» Fazemos saber a todos os
que apresente Carta de Confirmação, Approvação,
e Ratificação virem , que aos dezesete de Agosto
do corrente anno se concluio e as-ignou nesta Cor-
te do Rio de Janeiro , pelos respectivos Plenipo-
tenciarios hum T.a,i4de__d'Aiiiizade, Navegação» e
Commeicio entre 

"Ros 
, e o Mnilo Alto e Muito

Pedero-o Príncipe Jorge IV., Rei do Reino-Uni-
do da Grã Bretanha e Irlanda, Nosso Bom lr«
mão e Piinio, com o lim de se estabelecerem, e
consolidarem as relações políticas entre ambas as
Coroas , c de se promoverem e segurarem as de
commereio e navegação , em beneficio conimuui dos
Nossos respectivos Sub nios , e. nn vantagem re-
ciproca de ambas as Naçõen , do qual Tratado o
-tfieor he o seguinte :

Em Nome da Santíssima e Indivisível Trindade.
Sua Mage.-tude o Imperador do Brasil, e Sua

Magestade o Rei do Reino-Llnido da Grã-Breta-
nha e Irlanda, mutuamente animados do desejo de

promover e extender as relações couiineiciaes, que
tem de longo tempo subsistido entre os respectivos

paizes e Subditos, julgarão conveniente, vistaí as
nova* circunstancias que nascerão da separação do
Império do Brasil , c sua Independência do Rei-
no de Portugal pela mediação de Sua Magestade
Britannica, regular as ditas relações commerciaes

por hum novo Trataito especial. Para este fim No-
mearão por Seus Plenipotenciarios, u saber :

Sua Magestade o Imperador do Brasil , aos
lllustrissimos e Excellentissimo», Marquez de Que-
luz, do Seu Conselho d'Estado, Senador do lm-

perio, Grão Crua da Ordem Imperial do Cru-
«eivo,- Commendador. da de Chriato, Ministro e
Secretario de Estado do» Negocio» Estrangeiros;
Visconde de S. Lcripoldo , do Seu Conselho de
Estadd, Grande e Senador do lmp*irio , Official
da Ordem Imperial do Cruzeiro, Cavaleiro da de
Christõ. Ministro e Secretario de fcstadosdçs Ne-

çocios <lo Império; e Marquez de Maceyó, do «es
áCoiwolIio, G^fltil-Homem da Imperial Câmara,,OU-
«ciai dn Ordem Imperial do Cr.«Hieii<Xa.: C?rom£n-
dador da de Chi-isto ,..CavaUtri*- da Torre^e Jb.8-

pada, e de S. João de Jerusalém , Tenente Co-
ronel do Estado Maior do Exercito , Mm.stro e

Secretario de Estado do» Negócios „da Marinha.
E Sua M*gest.Mle «> R«i do Reiuo^ünido da_ hva-
Bretanha e Irlanda , ao Muito Honrado Robert
Gordon , do Seu Conselho Privado , e Seu Env a-

do Extraordinário e Ministro Plenipoteocar.o jun-
to á Corte do Império do Brasil. O» quae» de-

pois de terem trocado os seus respectivos Plenos
Poderes, achados em boa e devida forma, concor-

<dãrío, « concluirão os Artigo» seguintes.
À„t. I. Ha*«rá constante j>a* « iW"» »»:

JtrfiSL. -riTJT-- _h_a-i ."¦'. •". .1¦fcíf- ai»» siasa* ¦¦„.- "..a 

zade entre Sua Magestade o Imperador do Brasil,
e*:'Sua Magestade o Rei do Reiuo-Unido da Grã-
Bretanha e Irlanda, Seus Herdeiros e Successores,
e entre os Seus Subditos e Estados, e Territórios,
sem excepção de pessoa e lugar.

Art. H. Sua Magestade Imperial, e Sua Ma-
gestade Britannica convém, que cada huma das Al-
tas Parte» Contractantes terá o direito de desig-
nar, e nomear Ço_ns_uJejj. Geraes , Cônsules, e Vi-
ce-Consules, em todo» os portos dos domínios da
outra, onde elle» são ou forem precisos para o
adiantamento do commereio e Interesse» commer-
ciaes dos seus respectivo» Subditos.

Os Cônsules, de qualquer classe que elles se-
jão , não entrarão no exercício das suas fuitcções,
sem serem devidamente nomeados por seus respecti-
vos Soberanos, e approvados pelo Soberano, em
cujos domínios forem empregados,

Haverá reciprocamente para com os Cônsules
de todas as classes dentro des domínios de qual-
quer das Altas Partes Contractantes hu«#a perfei*
ta igualdade. Os Cônsules gozaiáõ dos privilégios,
que pertencem ao seu lugar, como são usualiuen-
te reconhecidos e admittidos.

Em todas as causas, assim eiveis, como cri-
mi na es, elles serão sujeitos ás mesmas Leis do
pais em que residem , como os seus compatriotas,
e gozarão também da plena e inteira protecção das
Leis , emquanto á ellas obedecerem.

Art. III. Os Caules e Vice Cônsules de am-
bas as Nações exercitarão, cada hun, no seu res-
pectivo lugar , a Aulhoridado de árbitros nas du«
vidas que nascerem entre os Subditos, Mestres e tri-

polações dos navios da» suas respectivas Nações,
nem a intervenção das Auíboridailes Territoriaes,
«enão quando a tranquillidade publica exigir esta
intervenção, ou as partes a requererem , intentando
as suas causas peraute os Tribunaes do pais, em
.que estas duvidas nascerem.

D° 'a-wf- sorte exercitarão o direito de ad-
ministrarem a propriedade dos subditos da sua Na-
são que. falleceiem ab intestato, á beneficio dos le-

gitimos herdeiros da dita propriedade , e dos crê-
dores á,'herança, tanto quanto o admittirem as
Xaeis-dojí'.;p»ize8 respectivos.

Art- IY- O8 s«ak-tii°* *e C8Í,,1 1,uma "as A1"
ta* Parteei Contrastantes gozarão em todos os ter-
ritor.ios da outra «Ia mais perfeita liberdade de cons-
ciência em mat«?r.ia» de religião, conforme o syste-
ma ...de tolerância estabelecido e praticado nos seus
respectivos testados.

: :Art. V. Os ^jtháLfos de qualquer daa Altas
Parte» ContractaDte» poderáõ dispor livremente das
suas propriedades por venda, troca, doação, tes-
lamento, ou por outra qualquer maneira, sem que

,,sejb»s opponbx» dbstaculo, ou impedimento algum:
sua» caaas, propriedades, e effeitos serão protegi-
dos, e respeitado*,..•*' mo lha» itrâo tomados coa«
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«t a sua tontadepor autliond.de *«»*. Serte

...ntos de todo serviço militar forçado, de qttai-
o"êr aenero que seja, terrestre oa manh-ao, •

2e todos os empréstimo, forçados, «u de Impostos,

e requisições militares; «em serão obrigado a^pa-

„f%XbMfJ alguma,jQuarta, de q^lj-JJ

pulado pele presente tratado.
E fica mais resolvido que, quando os pralican.

tes ou marinheiro» desertarem dos Navios perten.
centes aos Subditos de «uma das Alta» Pa,tes
Contractantes, durante a sua estada nos Po.tos da
outra; os Magistrados serão obrigados a dar todo

5- 
-." -« II".' «e Tq"uel"iã. «auxílio possível para a apprehensão dos **.m*

denominação que sejlo , maiores uo quo , __ ,,_„.,,,„_ _oalm nn- ,
qua pagão OU
Soberano, em cuj

„ sejão, maiores do qu ^ 
aqueua, .auanu *,„»» r— - -^ eg<

heuverem de pagar os Subdito. d. *™£™ 
Vorfe^ pelo Cônsul Geral, eu Cônsul,

cujo. Territórios residirem. .«• eflt o tor te ftepre,entaBte: e outro
Igualmente nác

Territórios residirem. « ™ »¦ ^ 
qu ftep taBte: . outro

serão sujeitos_á»uitu «»«u. 
BÍm 

Pnfinhuma * 
racâo publica Civil , ou Rei,.l/rua nemr ua» .-.-- --,,- „„.„.„ „,,* n.

^^•m?^r&m--mrSA
quer pretexto que seja. ^1 

Fica comtudo entendido , que , nos caso» oe

traição, contrabando, ou outros cnmes , de que as

Leis do respectivo paiz fazem menção as busca», v ».

tas, exame, ou Investigações , «*•!»*«•£"' «

sim nenhuma corporação publica Civil , ou Reli.

giosa protegerá ou reeolherá os mesmos desertores.
Art IX. Os cumprimentos de talvgj. aos

Portos é Bandeiras de ambas as Nações serão con-
forme aos regulamentos , que até aqui se tem obser-
•vado entre os Estados marítimos.

Art. X Haverá reciproca liberdade de Lom.
tas, exame, ou inves..»»^"JU»ristrído"VompetenW mejão e N__yí«i£ão- entre os Subdito» respectivo»
«Mo legar .sendo presente « M^ajo ' ompe ^ffn^p^ 

Contractantes em Navios de.,„-
E gera. mente «ca assentado .fl" «•_..„. 

ba8 a8 ,->
das Alta, PÜ a» Contractantes gozarão respectiva

mente em todos os territórios da outra, quanto as

fua» peToa»T*™ °>esmo9 direi,°8' Pr,v,l"í,°V t
TresTeTslnções , que são ou forem ««¦•£!•*

tempo futuro" concedidas aos Sobd.to. da Nação

mais fc».«ji«^ a 
ConstiVuiça-0 d0 Império-

-abolido 
'todas 

as jurisdições particulares convem-se
em oue o lu^ar de Juiz Conservador tia Nação

ngfia subSirà só etrqoTse 
^.p 

« 
Q"

substituto satisfactorio em legar daquelIa JU -d.

Cão, que possa assegurar igualmente P/«^a" "8

fessoás e á propriedade dos Subditos de Sua Ma-

Sua Magestade Br^M^ ««,£ 
^-^^VW.e»,; earmazen»,

mesmos direitos e vantagens, de que^goz comnierciar, abrir Io »s, transportar gene.
ditos Brasileiros nas suas cauzas, tanto «*»^mm vg.I 

^^ ft ^^ e manejar os seus interes.
ses! sem empregar corretores pura esse fim , po-
dendo faze-lo por si ou por seus-agentes e caixei.
ros

bas as Nações , e em todos e qnaesquer Portos
Cidades, e Territórios pertencentes a» mesmas Al-
Us Partes Contractantes, excepto «aquelies que
são positivamente vedado, a toda a Nação Estran-
eeira. Fica com Ilido entendido que, huma vrz

que quaesquer destes Portos vedados forem aber.
los ao Commercio de qualquer unira Nação, fira.
rá desde logo o dilo Porto franqueado aos Subdi.
tos das Altas Parles Contractantes debaixo das mes-
mas condições. *-,...

Os Subditos das AVtas Partes Contractantes po-
deráõ entrar com os seus respectivos Navios em

todos os Portos , Bahi.s, Enseadas e Surgidouros
dos territórios percencentes a cada huma das Altas
Partes Contractantes , nelles descarregar toda, ou

parte de sua carga , carregar ou reexportar merca-
._ • i» _ _ _.__.__ nuoua c. orniaVOnil _

mo rriminaes- nue elles não poderão ser presos
Sn cül^íormar, e sem ordem «^J» £
thorid.de legitima , excepto em casos de flag ante

delicio • e que as suas pessoas serfio livres de prizão
em todos os casos, em que a Lei adm.tte Mancas.

Art VII Se houver alguma desurtçJJUgenp,

quebra de amizade, ou rompimento entre o,i duas

Coroas (o que Deos não per»Uta) , .este ro»m-

mento nunca se reputará ex.shr , senão depoi. do

chamamento ou partida dos seu» reepectivo .4gen-

tes Diplomáticos. Será perm.ttido aos SibJitoa de

cada huma das AHas Partes Ceiitr^aute*, res-

dentes dentro dos territórios da outra , iitar para
a .anjo de seus negócios, on para con.merc.ar no

interior sem interrupção alguma , enquanto tonti-

nuaiem a comoorlar-se pacificamente , e nao com-

metterem offensâ contra as Lei*. Po ,-*»*>¦» porem
nue o seu. comportamento dê causa át «v.speila, se-

rão mandados «ah» do Paiz, concedido se.lhes
com tudo a faculdade de se retirarem com a «ua

propriedade e seus effaitos , ,e tempo suflkiettte pa
ia esse fim , que não exceda seis mezes.

como melhor entendeiein.
Conveie-se, porém, exceptuar o commercio cos-

teiro de Porto a Porto dc gêneros do Paiz ou es-
trangeiros já despachados para consumo, enjo com-
mercio não se poderá fazer senão em Navios do
Paiz, ficando com tudo livre aos Subditos de am-
bas as Altas Partes Contractantes carregar seus ef-
feitos , mercadorias, metaes, e moedas nas ditas
Embarcações , pagando cada bom o» mesmos direitos.

Art XI Os Navio» e Embarcações dos Sult-
ditos de* cada huma das Altas Partes Contractantes
não pagarão nos Portos, e ancoradouros da outro, a
titulo de farol, tonelada, ou por qualquer modo desi-

gnado, outros ou maiores direitos do que aquelies que
ÍSo ou vierem a *er pagos pelos Navios Nacionaes.

Art.* XU. Em ordem a obviar qualquer du-
vida relativamente á ofifiiooaJi-tailfi. de Navios Bra»
sileiro» » Britannicos , ns Altas Partes Contractan-
tes convém em que sejão considerado» Navios Bri-

Art-, V"'.... ,teM„Tpe,,,'Lr(iniract.rntes,cieii- 
e navegados segundo as leu. da Grabreanhà; e

nue nenhuma das Altas Pa,les Contractonte*. ,cien-
le e voluntariamente receberá-« conservara no seu

serviço pessoas subditas da outra potência, quejlg»
.ertarem do seu serviço Militar marítimb ou terre»-
GSÍ 'más antes pelo contrario ellas demittirao res-

pactivamente do seu serviço bb ditas pessoas, assim
nue for requeriJo. . X ,

Fica m«is ojilíiado, e declarado que nenhuma
das Altas Parlei Contractantes poderá conceder a

qualquer f^^^^p!?^ ^^d^.n^ nTTVibuVa» de Prezas do Bra
pessoa» que desertarem do •.^'JV^J^jj,, 

f» , eomo boas Prezas, assim, como a. que l-verem
do., WAj^S 

°S 
mesmo manei- sid^ condemnadas em qualquer Tribunal competen-

• °Z*JÍJ 
íll SSMUSu e.U: te por iníracção d,s Leis feita, par. impedir o tra-

e navegados segundo as leis da Gra bretanha; e
em serem Considerada» Bifasileiras as Embarcações
construídas nos territórios do Brasil , e possuídas
por Subditos Brasileiros, e cujoMestree irasqoar-
ta, partes da tripulação foreni Subditos do Brasil :
e touíbem serão consideradas Brasileiras todas as
Embarcações, que tiverem eidotomadas ao iniiuiB»

pelos Navios de Guerra de S. M. o Imperador do
•Brasil. ou por seus Subditos munidos de carta de
marca, as quaes Embarcações tenhão sido em re-
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fico de escravos, e que forem possuídas por Subdi.
tos Brasileiros , e cuja tripulação for como acima
ge estabeleceu.

Art. XIII. Os Subditos década hum dos So-
heranos dentro dos domínios do outro terão liber-
bale da cuiAinexciar com outrni Nações em toda e
qualquer qualidade de geucros e mercadorias.

Art. XIV. São isentos do artigo precedente
todo» os ^ejie;ros e mTrcadoiias, d« que a Coroa
«Jo Brasil se reservou o monopólio exclusivo.

Porém se algum d'eíses artigos vier a ser ar.
ti»o de Commercio livre , será permittido ans Sub-
ditos de Sua Majestade Britannica fazer trafico delles
tão livremente, como os Subditos de S. 1YI. o Im-
perador do Brasil. E os direitos sobra a importa-
ção ou exportação destes gen^ms e mercadorias se-
rão em todos os casos os mesmos, quer elles se-
jão consignados á Subditos Brasileiros e Britannicos,'ou 

por elles exportados, quer sejão propriedade de
algum delles.

Art. XV. A fim de determinar o que para o
futuro se ruputará- contrabandojj^jguerrn, conveio-
se em qua. debaixo aTUtla denominação se com-
prehenderáõ todas as armas e instrumentos , que
servem Par* °* ^a9 da t?*,err'1 Por ,erra ou ¦"'.''
mar , como peças , espingardas , pistolas , mortei-
ros, petardos, bombas, granadas, carcassas , sal-
sichrts, carretas de peças, coronhas d"espiugardas ,
bandoleiras, pólvora, mechas, salitre, bailas, pi-
qtius, espailas , capacetes , couraçi*, talabartes ,
lanças , dardos, arreios de cavallo.-, coldtfes , cin-
to*., e geralmente todos os instrumentos de guer-
ra; assim como mad iras para construir navios ,
alcatrão ou resina, cobie em folha. vela-, lonas,
« cordoalha, e gfljjttlmente tudo quanto ser.e para
o armamento dos navios de guerra, excepio ferro
bruto, e taboas de pinho. E todos os acima menciona,
dos Artigos são por este declarados suj- itos a confis-
co, todas as vezes que se tentar leval-os ao inimigo.

Art. XVI. Continuar*se*lia a empregar Pajjjie-
tes para o fim de facilitar o serviço publico de
ambas os Coites, e as relações commerciaes dos
seus respectivos Subditos. .

BI les serão consid arados, «^Nm£ 
£*«. 

--- Brasil," não tiver na P.ot.
ficando entendido que serão commandados por vt g^ 

determinado, e scquizer despachar para con-
ficiaes da Marinha Real. importador de taea artigos assignará bu-

as Authoridade* c os Officiaes das Alfândegas do
lugar prestarão todo o soecorra possível para sal-
varem as pessoas e «(Feitos, que naufragarem ; as-
sim como para proverem á segurança e cuidado
dos artigos salvados, ou do seu producto , a fim
de que sejão restituidos aos seus Governos respe-
ctivos, se o Navio naufragado for embarcação de
guerra, ou, se for mercante, ao dono, eu ao seu
Procurador devidamente authorisado, quando se re-
clamar a entrega, ou logo que forem pagas as
despezas feitas com a salvação , e com a guar ila
dos gêneros reclamados. E nenhum maior pagamen*
to de salvação será permittido em hum dos dous
Paizes sobre os Navios do outro, do qua aquelle
que fazem os Navios nacionaes. i • '

Os gêneros salvados do naufrágio não serão
sujeitos a pagar direito, excepto sendo despacha,
do para consumo.

Art. XIX. Todos os geneps , mercadoria»,
e artigos quaesquer que sejão"; de producção, ou
manufactura dos territórios de Sua Magestade Bj>
tanuica , assim dos seus Portos da Europa , como
das suas Colônias, que sa achão abertos ao Com-
mercio estrangeiro , podem ser livremente importa-
dos para consumo em todos e cada hum dos Por-
tos do Império do Brasil , sendo consignados a
quem quer que for , pagando geral e unicamente
direitos que não excedão quinze por cento confor-
me o vaior, que lhes he dado na Pauta das ava-
liações das Alfândegas, sendo esta Pauta promul-
gada em todos os Portos do Império, onde ha ou
houver Alfândegas.

Conveio*se tambem em qua na formação dai
futuras Pautas se tome por base principal o pre-
ço corrente dos gêneros no mercado ; e que seja
permittido ao Cônsul de Sua Magestade Britanni-
ca , toda vez que se mostrar que se acha exces»
sivamente avaliado qualquer artigo comprehendido
na Paula existente, o fazer representações para se
tomarem em consideração o mais breve que for
possível, não ficando cora isto suspenso o despa-
cho dos mesmos gêneros.

E igualmente se ajustou, que, quando algum
dos gêneros Britannicos, importados nas Alfande.

vv..,t.u.» ....... ¦ ¦•-,-- *--¦-, .... estai,eieci. despachados; mas, no caso que os Officiaes da Al-
tencias parado regulamento especial do estabeleci 

^p^ enca*rregad*o8 .^ fiscaMUgaÇÍio dos direitos en-
tendão, que a tal avaliação náo ha igual ao va-
lor dos gêneros , terão elles a liberdade de tomar
os gêneros assim avaliado», pagando ao importa-
dor dez por cento sobre a dita avaliação, dentro
do prazo de quinse dias, contados do primeiro da
detenção, e restituindo os direitos pagos, seguin-
do-se para este «rTeito a, pratica observada nas Al-
faadegas da Grã-Bretanha.

Art. XX. Sua Magestade o Imperador doBra-
. „.„ „,. gerera sil Se obriga a não permittir, que qualquer ar-

convencidos de ter em «°r'e"ponde nda,.ou Mre» ou manufactura Ts
cúmplices com elle. L todos os Navios «r « mx s «j-t^ígei», seja admitt.do em par-
pertencentes aos Subditos de cada bom da«. Aittj 

J 
dog "^lominios 

, pagando direitos
Partes Contractaotes, que Os Piratas '""U1™'tr(j- 

menores do que os estabelecidos no artigo prece-
trouxerem para os Portos da outra, s dente 

Mm que huma u- diminuição de direitos
eues aos seus donos, ou aos seus rr «i» concedida aos gênero» da mesma natureza de

mento dos Paquetes. ,
Art. XVI1. A fim d* mais elTectivamente pro-

tegerem o commercio e navegação de seus bobai,
tos respectivos , as duas Altas Partes Contractan-
tes convém em não receber Piratas, nem rooba-
dores do mar em algum dos Tortos , Bahias , ou
Surgidouros dos seus domínios , e em impor o pie-
no rigor das Leis sobre as pessoas, que se pro-
var serem Piratas , e sobre todos os ¦o**«d«"
residentes dentro dos seus tsrritor.os , que to rem

serem

guei .,  -- .
devidamente nuthori*ados, provando se a
da propriedade, e a restituição será W, a.nda

quando ò artigo reclamado tiver ^?~*SE
tanto que «comprador soubesse, ou podes« ««"bj-

do, quo o dito artigo tinha sido obtido (WDK.ttJi.
Art XVIII. Quando sueceder que alguns Na-

vios de guerra, ou mercantes, pertencente, a qual-

identidade seja concedida aos gênero»

quer do» dons Estados, n^ujj-j^JL <¦<"*£m*
ou sobre a. costa* dos seu. respectivos terr.tonos,

origem , producção , ou manufactura dos territórios
Britannicos; exceptuando-se só os gêneros, arti-
gos, e mercadorias quaesquer de producção ou ma-
nufactura de Portugal, que vierem em direitura
de Portugal aoltírasil era Navios pertencentes á
huma ou outra dessas Narres; Consentindo. Sua
Majestade Britannica especialmente nesta excepçfo
tm"favor de Portugal, cm consideração da parte»

te
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«ue tomou, com* Mediador, na negociação, que Companhic Cotnmercial • mas antes qtt# os Snbdí-
ÍA/mente termino» com o Tratado de Recon- tos de Sua Magestade Lr.Un.iic.. le.ao pena.»!,

liv.e, e sem restricção, de comprar e vender, de,ciliaçuu e Independência de vinte, e nove de A gol-
mo rie.ri>il oitocofitos e vinte cinco, e das intimas
nc.ç» ste PiiiiKiide, que Sua Magestade Biilaiiuica
íiioKi iiea.,v,i ver subsisti* entre »o Brasil e Portugal.

Ari. À.X.J. Todos os^eiieeojt, artigos, e uitf
oeíndíiiuo-, dn (producção, iiiduaiia, ou mainifaetuta
4o Br__ , .iiiipoiitados .direclaniente para consumo
rios territórios e domínios de Sua Magestade Bri-
ftuioica, tanto na Europa «orno em qualquer de
eua* Colônias na Ásia, America , e África , que
*stejão abertos ao Coromercio estrangeiro, não paga-
aáõ outros, ou maiores direitos, do que aquelle* que
são pagos na entrada dear ligou sirailuante*, importados
de igual mimem» de qualquer outro Paiz estrangeiro.

Art. XXII. Havendo certos J_ti_os da pro-
ducçiio do Brasil , os quaes sao *-uj»eitoe a «mio-
res direitos , quando são adi-aitudos para consumo
no Reino-ünido , do que *e puguo por similhaiiles
artigos da producção da* Colônias Britamiicas , Sua

' 
Magestade Britanuica convém em que esses antigos
possão ser guardados em armazéns sem pagarem
os direitos de consumo, para serem reexportados se-

gundo a Lei ; e não serão sujeitos a outros quiteequer
mi maiori'6 direitos sobre a du» arrecadação e expor-
tação, do que aquelles que sflo ou vieiein a ser im

pontos sobre sir

e sem
e uquem quer que for, e em qualquer fórma e
maneira qne quiserem, sem serem obrigados a dar
prelerencia alguma ás ditas Companhias Commer-
ciaes, ou a indiwdnns que possuem ou podem vir
u pussuir privilégios exclusivos.

E Sua Magei-ude Britannica Se obriga da Sua
patte a observar reciproca e üelmente o mesmo princi.
pio para com os Subditos de Sua Magestade Imperial.

Náo se coiiiprehendem nesta regra os artigos
no Bra.il , cuja exclusiva compra e venda estão
presentemente leservados á Coroa , emquanto esta
reserva continuar a ter vigor.

Art. XXVII. Sua Magestade Inipttiial Ha por
bem conceder aos SabJitos de Sua Magestade Bri-
tannica o privilegio de serem assignantes nas Al-
fandegas do Biasil com as mesmas condições e se.
guranças dos Subditos Brasileiros. E por outra par-
le íica concordado e cstipulaào que os Negocian-
tes Brasileiros gozarão nas Alfândegas Btitaunicm
do mesmo favor, taulo quanto a*> Leis o [leruiilliitui,
e se concede aos Subditos de S. M. Britanuica.

Art. XXV11I. As Altas Parles Ce ntractantes
convém em que as estipulações contheudas no pre-
sente Tratado continuem em vigor pelo espaço de

hàíitVsYrtiaüs' da producção de Co- quinze, annos, que principiaráõ n decorrer desde a
.1 . ' -,"r^ i_ - ...*:_,___„_„ ,1 *„ 1^_«í„J« « *¦*#•.»• .unia

louras Brilannicas adsim arrecadados e reexportados
Tela mesma re^ra os artigos da pioducção das

Cobtni-w.Biite.nnicas , que corresponderem aos ar-
tlgõs da producção do BibsíI , sujeitos aos maio-
res direitos acima mencionados , serão admittidos
nos hortos do Brasil para «exportação somente
com as mesmas rant*ge»t5 concedidas á siuiilhantes
-artigos nas Alfondetias da Grã Bretanha.

Art. XXIII. Todos os gêneros , artigos, e
mereadori-As , importados dos domínios Britanuicos
para qualquer dou portos de Sua Magestade In>
perial, serão accompanhados de çpftksX» oiiginaes,

troca das ratificações deste Tratado , e por mais
tempo até que huma ou outra das Altas Partes
Contractantes dê paite dn sua terminação. No qual
«uso esle Tratado se acabará ro fim de dous an-
nos depois da data da dila parte.

Ait. XXIX. O picsente Tratado será ralifi-
cado pelas Altas Partes Contractantes , e as ratifi-
«ações serão trocadas dentro do espaço de quatro
mezes , ou mais cedo se for possivel.

Em testemunho do que nós os abaixo assigna*
dos Plenipotenciarios de Sua Magestade o Impera-
dor do Brusil, e de Sua Magestade Britannica, em

assig liados" 
"pelos" 

competentes Oflic.aes"d' Aliündegá virtude dos nossos plenos Poderes, temos assignado
no porto do embarque , sendo os cockets de cada o presente Tratado com os nossos punhos , e lhe
«avio eumerados progressivamente , e unidos com fizemos pôr o sello das nossas Armas.
o seílo de olücio d'Alfandega Britanuica ao mani-
festo, que deve ser jurado perante o Cônsul do
Brasil , para tudo aer oppresentado na Alfândega
do porto dn entrada.

A origem dos gêneros importados no Brasil
dos domínios Britanuicos, em que não houver Al-
fandega , Sscrn atitbenticada com a» formalidades
observadas, quando são importados de taes domi-
riios na Grn-Bivetanha.

Art. XXIV. Sua Magestade Britannica obri. ,
,ga-Se , em Seu Nome, e no de Seus .Successores, considerado, e examinado por Nós tudo o que nel

Feita na Cidade do Rio de Janeiro aos dez-
«sete dias do mez de Agosto do anuo do Nascinten-
to de Nosso Senhor Jesu Christo de mil oitocen-
tos e vinte sele.

Marr/uris de Qite/un.
Visconde de S. Leopoldo.
Murauez de Maceyb.
Robert Gordon.

jí Seudo-Nos presente o mesmo Tratado, cu-
jo theor fica acima inserido , e sendo bem visto ,

(L. S.)
(L. S.)
(L. S.)
(I>. S)

a permittir ao» Subditos de Sua Magestade Impe-
jrial. o commereiar ,nos seus gojtosje mar*s de Ásia,
na extensão que he ou poder ser concedida á -na-
ção mais favorecida.

A,*t. XXV. Em todos os casos, em que se
concederem gratificações (bounties), ou restituição
de direitos (drawTjacks)" aos gêneros exportados de
qualquer dos portos das Duas Altas Parte» Con

le se contém ; Tendo Ouvido o Nosso Conselho
d'E»tudo, o Approvamos , Ratificamos, e Confir-
mamos assim em todo , como em cada hum dos
seus nrtiiros e estipulações: e pela presente o Da-
mos por firme e valioso para sempre , Promettendo
em Fé e Palavra Imperial Observal-o e Cumpril-o
inviolaveliiiento, e Fazel-o Cumprir e Observar por
qualquer modo que possa ser. Em testemunho e

tractantes , as gratificações e restituição de direitos firmeza do sobredito Fizemos passar a presente Car
serão em tudo iguaes, ou a reexporlação seja feita
ÍBi embarcações Brasileiras ou em luglezas.

Art. XXVI. Sua Magestade Imperial Se obri-
ga no Seu Nome e no de Seus Successores., a que
o commercio dos Subditos Britanuicos dentro dos
Seus Domínios não será restringido, nem de qual-
quer modo atfectado pela operação de algum .nono-
polio ou privilegio exclusivo de venda ou compra
qualquer, nem por favores concedido, a alguma
Sr* ~~

ta por Nói assiguada , passada com o sello grande
das Armas do Império, e referendada pelo Nosso
Ministro e Secretario d'Estado abaixo assignado.

Dada no Palácio do Rio de Janeiro aos dez-
esete dias do mez de Agosto do anno do Nasci*
mento de Nosso Senhor Jesu Cbristo de mil oito-
eentos e vinte sete.

PEDRO IMPERADOR.
Marques de Quelux.

RIO Bi JANEIRO «A IMPRENSA IMPERIAL x NACIONAL.
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^RIO DE JANEIRO.

E D I T A L.

11 .Ilustríssimo Senado da Cmnara faz publico,
que não con vindo que ee arrematassem os mata-
douros de Santa Lti<-,ia « Cidade Nova no proxi-
mo anno por não chegarem os lanços aos dos ar,-
.priores ; e que devendo por isso pór se em admi-
nistraçâo por conta do mesmo Senado : Ioda a pes-
soa que lhe envie, administrar os ditos mntadou-
ros debaixo das condições , que st- «justarem , com-

pareça na próxima Sessão do dia 2b do corren-
te nos Parus do Conselho <la caza da Câmara pa-
ra o dito Iim.

E para que «negue á noticia de todos se mau-
dou a (fixar o presente. Rio 23 de Janeiro de 1828.
— Francisco Poeira de Mattos.

Repartição da Intendencia Geral da Policia.

Pela Intendencia Geral da Policia, se faz sa-
ber a todos os que tiverem sido prejudicados com
as letras falsas passadas nesla Praça pelo Francez
Henry Tarenq : que este acaba de ser prezo em
S. Paulo, en. conseqüência das ordens do Conse-
lheiro e Intendente Gersl dn Policia , e vai ser
conduzido para esla Corte. Rio 24 de Janeiro de
1828. — O Ofticial Maior Nieoláo Viegas cie Proença.

AllTlGOS NÃO 0--FIC1AES.

NOTICIAS ESTRANGEIRAS.

HESPANHA.

Barcelona ò de Novembro.

O Rei chegou a 30 de Outubro a Valem»- •
«-.imediatamente partio para ir encontrar a Rainha
até S. Felipe de Xativa. SS. MM. entrarão a oi
em Valença. , , --. f-

O Conde d'Espanha, de volta oe Vigo , foi
«ttacado quasi tis portas deste Cidade por huma em-
boscada de insurgentes, sua escolta se bati eu de*
-Jodadamenle , dispersou a emboscada, e tez prisio-
ueiros dezeseis homens, que immediatamente foiao
^ 

0°General Carratala , chefe d'Estado Maior
do Conde d' Espanha tem mandado fazer novas e

¦Mi numerosas i_is.es em Vfco; os Pi«m «*o *

maior pa,te ecclesiaslicos, lies camponezes, e "'¦

director do Correio de Mataro com o seu primei*
ro ofíiciul.

Dizem que o Reverendo Padre Almaraz está
já fechado na Fortaleza de Peniscola. M. Caama-
no, Governador de Figueras , mandou publicar o
bando seguinte :

•* Segundo as instrucções recebidas de S. Ex.
o Capitão General do Piincipado, previno a toda*
as pessoas , qualquer que seja seu g.áo ou condi-
çffo, que no ter.no fixo de vinte e quatro hoias,
upp.esentem aos juizes de suas villas respectivas todas
as «raias de fogo e biancas, compridas e curtas,
sob pena a aquelles que o não fizerem, de pagar
huma mulla de cem ducados , e soff,er dois annos
de galés. Todavin .são isentos desta medida as pes-
soas nobres, e aquellas que gozão de outros pro-,
vilegios . bem entendido se não tiverem pertencido»
á iiiiliciu voluntária revolucionaria do tempo da cons»
tituição abolida, e não tiverem cooperado á ultima
escaudulo~a revolta dcsle Principado.

Madrid 8 de Novembro.

Havendo i nsistido a legação Ingleza na neces-
sidade das tropas Francezas despejarem a Hespanha,
o nosso Ministério respondeu que o principal obs-
taculo consistia na impossibilidade de pagarmos a
nossa divida. Enlão mandou-se outra nota , pedin-
do que se tomassem medidas para reconhecer o em-

prestimo das Cortes , e particularmente o empresti-
mo Inglez antes do de França. Sem tentar antever
a decisão que se dará sobre este objecto, be certo

que «e mandou tirar huma collecção de todas as re-
clamaçêes, e hum calculo de toda a propriedade tia-
cional, que servio de penhor a oquellas requisições.
Dizem que o Corpo Diplomático representou ao Rei
« inconveniente que resulta da sua ausência, e

propoz ajuntar-ee a elle em Valença, ou Barcelo-
na, se pertender prolongar a sua demora. Suj»»

põem-se que na actual baixa do Thesouro se ex.-

gira que os Embaixadores facão á sua custa tudo

quanto considerarem necessário ao desempenho d«
seus deveres.

FRANÇA.

Paris 18 de Novembro*

Escrevem de Trieste, em dBta de 6 de No-"
vembro.<¦" Noticias de Zatite e de Corfou, de 24 de
Outubro, annuncião que depois da batalha de 20,
huma porção das esquadras reunidas partio para oe
Dardanellos. Suppõem-se que he com tenção de
tomarem huma «..ilude ameaçador», e de poder
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srotecer os Christãos , que estão em Cot.stantino*

pia, antes que os correios de lbrahim laçao co-

í,hecer a perda da «ua ftota. Em fim este accon-

teeiint-nto não parece ter embaraçado lbrahim la-

chu oue não se mostra disposto a fazer nova con-

vi ''ão; porque, nesse mesmo momento , mandou

enbafcar todas as embarcações Francesas , que
estão nos poitos da Morea, occupado* pelas suas

tropas, 6 mandou ainda mette.' em ferros a gua-*
nição de hum navio Jonio ; emfim elle mostra que*
w nr.-t.ara se a tudo. O Almirante Codr.ngton,
«ue fai conectar em Malta «r em Zaute aí sua.

•'..ibarrações , que soffreiâo nu combate , demora to-

do- os uhví-ib destinados para Constantinopla, e lhes Wc

aconselha que esperem noticias ulienoies desta U-

dade , . , , ,
(Gateta de Augsbur'_\.)

Paris 20 de Novembro.

O Ex-Ministro Francez na Corte dos Paizes
Baixos despedio-sa do liei a 15, o appresentou a

S. M. o Marquez de Ia Mouasaye.

TÜBQÜI A.

Smyrna 9 de Outubro.

Quinhentos soldados de linha sahirão a 4 pa-
ra Tchesnte , para serem transportados a Chios ,
corno se suppuuha. Vários brigues Gregos continuuo
a bloquear a ilha. Cento e vinte artilheiros ene-
»a<ão aqui de Constautinopla.

Canas de Mítylene dc 5 dizem que o brigue
do G« vemalor daquella Ilha trouxe do Constai,ti-
no.,la 22 peças de artilheria grossa , munições e
150 artilheiros, para os fortes de Mitylene , Mo-
liro e Si"xi. Chegarão lambem oitocentos infiu-
tes — 400 de Chios , e 400 dos Dardanullos.

A 5 ien se em Mekema de Smyrna huma car-
ta Visirral isentando de todo* n« tributos os Rayas
catholic•¦• de Chio», e permitliüdo.liies adoplar qual-
q-uer trage que lhes, agrade, menos o Turco. A
mesma carta confere a Bemlirli EiTendi Ayan, de
Smyrna , a qualidade dc Chefe dos Rayas Latinos
«m todas as Sibas do Arenipelage.

Chegou esta munliã de Conetasítinople hum
Oria r»as.4Íii ; diz-se que o Kiaja B-y do Facha foi
nomeado Pacha da duas eiiudas. Este Ofiicial vai.
com 2000 ht.mena e munições para Tcbesuie. Pen-
sa-se que esta expedição ae destina a Chios.

Conslanlinopla CA0 ãe Outubro.

Diü-Be que lbrahim informou a Porta por hum
Tartaro, que chegou Ira pouco, quo havia tentado
sahir cem a eíqfnadfa Egípcia para Patras , para
começar sua» operações contra os Gregos naquella

parte v w»» qute o Almirante Inglez o obrigara a
voltar a Navaiino.

Ao niesiiiü tempo, acensa a recepção das ins-
trucções , que se lhe mandarão a 7 de Outubro ;
relativas á convenção interina de Qo de Setembro,
• promette stgni.las. Crê se quo eni conseqüência
daqtiellas instrucções continuará a empregar suas
forças contra o» insuirgentes , sem tentar eousa ai-
«uma contra as esquadras combinadas.

Não se sabe o que o Sultão ha de -resolver
depoi* «Ia affrontu da sua bandeira a 4 de Outil-
bro. Tem sido inúteis todos os esforços dos diplo-
maticos Europeus para faserem u Porta eonbecer
iub situação. Ainda a sincera lingungem das Po-

teneias neutras não tem feito impressão no Duton;
e dizem que o Reis ElVendi respondera muito mo.
deinaraenie ás representas de hum distnito cara-
cter diplomático sobre o perigo, que a Porta cor,
ria em jiersistir no seu systema actual — " Deixai-
nos cuidar na nossa segurança, e estai certos que
nos sabemos arranjar nossos negócios muito melhor
do que se suppõe. „

—a»»»|«>l®|^'|®l®l«ei«»—

CoilltCSPONDENCI aV.

Srs. Velho Canonisla, Frc.
Padre Lua 6','¦¦¦¦

Antônio Dias , e

Nem sempre o ler muito-] tivius , ¦ • "orre para
o saber: a eispsriencia nos eis sitia , qu>.' i.e ordt-
naiio os Omeiis dados á lisáo por mania, ou cu<
riozidade não fazendo a digestão necessaiin ile
alimentos eterogeneos , não Urão os rezultados,
oue se devia esperar, se mais süiia meditasãn, e
mais fuiizos combinações prezidisem á Mia aplica-
são; e outra eisperieiicia ainda mais funesta para
os que pertendem saber tudo por aver Ido tudo é

que nada mais raro , ilo que reunir-se juizo suli.
lio á meinoiia prodigiosa. Nem ainda talentos or.
dinarios se podem de/.envolver , quando s«; axão
envolvidos e abalados por opiniões alheias. De mais.
Os Velhos Canonistas não podem ter voto, quan.
do se trata de Cânones nu qne respeita á atilou-
dade da Igreja : lendo aprenJido em fontes impu*
ras•, quaes as falsas Decreta»1' ; cm Autores ou
vendidos á Ciirm Romana , ou criados nas masi-
mas do duininio Universal dos Polpas ; educados na
eseolíi do terror , tendo de um lado ns fogueiras
do Santo Ofi io , e seus Qualificadures : doutro os
Raios doV-ticano; sendo-lhes proibido ler aqueles
livros que por uma sabedoria particular da Provi-
dencia , nunca d.i.\.irão de aver, mas que estavão
eizarade-i n> Indfire Eispurgatorio : como é posi-
vel , que pofão .ilu r o que salieni oje ns JVlotler-
nos Ganoe.istas ? hem duvida , se aos Velhos Cl-
nnwristus i.ierec se alguma ateusão Pereira, P.iscoul,
Rieggef, Eybel, Gmeiner, e outros Canonislas Cato*
licos puros, não se te.ião espantado de dizer-se
Que ao Poder Temporal compele estatuir impcdimrii'
tos dirimitites do Matrimônio, dispensar neles, e re.
vogalos , e que sendo a Ordem impedimento , ao ntes'
mo Poder temporal compete revogulo para qucj>_P.V
dre -posa livremente razar, — Nâo se espanlarião du-
ma doutrina oje lio trivial — Que ao Poder tem-
poro! compete suspender o Beneplácito dado tis leis
dieipünare» dá Igreja , quando estas sc lomão noel*
vas á sociedade-- Remais a idade avansada é um
obstáculo invencível a.as prejuizos adquiridos na nm*
cidade, muito mais quando estes não são acompa-
nhados daquela desconfiança, que a sabedoria ensi-
na, e o Evangelho tanto recomenda. Incapaz1;*
por tanto os Velhos de saberem o que se pasa , j*
não digo pelo mundo, mas ã roda de si . porque o
retiro , o aborrecimento ilo novo estado das cot-
zas , a comunicasão favorita de outro. antigos , 3
o desdém para tudo que é de menos idade thes ve-
da todo o conhecimento do prezante; não admira,
q«e digão mui satisfeitos—Que. os Padres são, ou
se, Sicve smpor , qw são continentes em geral — seu»
se lembrar ao menos de tantos Gmcilios, e D**
cretaes , que censurão, e impõem penas á inconti-
nenr.isi do Clero:— Que os Pades Catados serão
mriHstas facilmente : — Sem se lembrar que os Padre»
Crejo» uão consta serem ruais sigilistas que os Latino*»
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flneznr de cnzaJos: — Que ca Pwlrci Cuzrnlos per*
derliú ri confutma dc t/uc gozão entre as famílias, e
que ninguém permitirá que alas com eles se coute-
ieni,' — Sem se l.r.nbrnr , que os Padres Prrle.ta.ir-
u-ri gozão entre os Ikris talvez, ilo maior eo.ilirins»,
do que os nu.sos Padres, e quo é inteiramente con-
dn «isnnsii; costumes prestar se mai-. confirui-a nos
Solteiros que nos cnzudns. líse tempo , Sr. Velho
Çanonirfla , apenas alcancei. J.'i In se foi, Deixo de
propo-i'" .ie annlizsr os seus discursos contra o
tnen Voto : porque felismentu não tom feito pezo
algum, e são cuntradiludos pyla experiência diuriu;
co.no creio porem que eles forão filhos do escru»
nulo , está o Sr.

 
m~~  ""_  ¦ 

Velho Caiiüniáta aliviado deles ,
õ que estimo.

Einpjanto tf) Sr. Fr. Antônio Dias nada te-
nho a duürlhe, senão qne fes o seu dever em
defender a autoridade du Papa , como liie manda
o Seraíico S. P., mos comu naria dica, que leve-
mente puder*;' ofe.n.lrr a srí doulrini d» m^.i Voto ;
não quero incomodar a S. C com redi-õ>!s , qua
posar. escand.iliz..r sua dtrhcnòu com iene:a : com !u-
do em honra <la verdade .levo coniesar— que no
suu discurso mostra ter feito nplicasão metódica das
matérias Eclesiásticas, ainda que inteli-mente por
Autores, que não «. poderão ajudar ; e.que mais
versado na Caridade Cristã conteve;..) quanto po-
de para não ofenderme tão gro^eiramente como fez
o seu Amigo Padre Gonsalves.

Vamris ao Sr. Padre Luis Gonsalves, que in-
culcandonos a cuia pa.rina zelo da religião, quer
fazer «rrto o que sei censura nos frisou Beato».

Pcrtendeu o Sr. Padre seguijrae ua sua repli-
ea Católica pa-so a paso na resposta . quo dei ao
sua celeberrimo F.r.lheto —¦ O Celibato &c. , mas o

que fesf tocou no que pensou responder; evadiose
a muitos objectos, e esqueceuse de inumeráveis ar*

gHjmetitos, q.t:c pura sua eterna coníuzâo permane-
ceríõ sempre em vigor..

Intendeu alguns teístoa capadosalmenle v. g. as
Constituis tes Apostólicas— o Pereira &c.

Ofereceu nos inteirpretasões originaes: v. g. Que
é dc Instilttisão Apostolka tudo quanto a Igreja im*
tiiue á imilasão dos Apóstolos c\'C. '

No seu 1.° Folheto dis, que o Concilio de Vi-
cea não decretou a continência do Clero por pruãer»
cia em razão da Eretiia, que condenava o Matrimônio ;
agora porem que já Bergicr lhe não se.vio, inter-

pretou a condueta dos. Padres de Nicea segundo
o seu Padre Francês eispatríado ; e nos dis , que
no principio os Padres se etnaxão para melhor se dis*

farsarem por leigos — isto á, casamose fmgidamente
por manansão. — Como se nese tempo já nao ouve-
sem imensos celibatarios, como se pode ver em
Sr. Inácio Mártir , Atenagoras , o outros muitos.
Entretanto a Carta i\a seu Amigo Fr. Antônio d.s—
Que os Padres cazuilos tiviiio marilalmenle quando
não avia mutuo consenso entre, os consortes. •-- Teve
mais juízo : conjoturau, que elles devião obrar se-

g.sndo o Evangelho; mas V. I». asentou, que eles
devião obrar como V. R. quer oje que se israti-
que; e não duvidou imputar aos respeitáveis Pa-
dres dos primeiros séculos o abuzo de um Sacra-
mento, que S. Paulo xama grrirvk.

Insiste ainda eoi entender o pudico, casto, e
continente do Apóstolo no sentido, em que de or-
dinario oje se entende ; e dando saltos de conten-
te por axnr nas Notas de Pereira a sua opinião
sobre o celibato dos Clérigos , nio quis scrvtrse
da tradução do mesmo Pereira, or.de encontraria
a sua confuzão, e poderia aprender » verdadeiro
sentido daquelas palavras, já que senão •!>•-- ««r.

por convencido com as provas, que Mie ofereci n»
minha resposta, e que não pode responder.

O Concilio in Trullo , que é o escolha insu-
peru vel dos Celibatarios, mereceulhe o nome de
Conciliai.ulo , só porque o Papa o não quiz acei-
tar, apezar da maioria da Igreja o ter aceitado,
e muitos Papas o citarem, e ser te oje o Cadigo
deciptinar de uma Igreja, que nada tem de Ere-
ti ca.

Emfifn orrorizado de aver condenado, 3e.11 pen-
sar, a Escritores Ortodoxos, Papas, Bispos, Reis
e Imperadores, que tem dezejad.o, instado, e re-
querido pela abolisão éo Celibato , apenas safai»
dizendo que nunca xamott a Gmeiner Erege; ape-
zar de dizer ainda, que suas Instituições Canonicas
são Ereticas — que Pio 2. ° quando escreveu a fa*
xor do cazamenlo dos Padres era Encos Silvio, que
vale o mesmo que dizer— Eneas Silvio por ter si*
do Erege, foi julgado um bom Corte de Papa. Ora
isto não é decente. E para acreditar sua opinião
não tem duvida infamar os Conselheiros do Sr. D.
João 6.°, os Lentes d'uma Universidade inteira,
e o sen sipientisimo Reitor por averem admitido
nele a Gmeiner. E' eiceso de orgulho.

Senhor Pad.e, toda a sua replica bem seme-
lhnnte .. de rábulas xicmi-tns, é um tecido de ine-
peias, de fr.i,.ç ioterpretasões, e rediculas aluzões.
Tolo o ferie .'elas consiste na auloridade de S.
Jeronimo e S. Agostinho. Nunca neguei que ou-
verão Bispos e Concilios, que determinarão a con-
tinencia; mas «intentei, que o Evangelho, os Após-
tolos, e muitos outros Santos e Concilies a acon-
steihr.rão, e não determinarão, porque os conselhos
de perfeisão não pod*>m ser sujeitos a mandamento,
que poriso mesmo deixão de ter o mérito de con-
selhos. Respeito a santidade e conhecimentos de S.
Jeronimo, S. Agostinho, S. Cipriano &. mus não
são , nem fo^ão infaiiveis :¦ errarão em muitas coi-
zas ; e me é livre seguir maio a este, do que áque-
le Santo, mai* a este do que aquele Concilio.

Senhor Padre , diga o que quizer, pense, co-
mo Deus llie ajudar; mas corrija o seu geni» pe-
tulante, não ataque nem insulte a outro ornem* ,•'
imputamlodhe vicios , que talvez não tenhão. V.
R. ja no seu Folheto demaziouse : contiveme ,
quanto me foi posivel , e sem ofender a sua re-

putasão, somento quiz convencelo de ignorante; e
ninguém c criminoso por eor tolo, principalmente
quando á falta do capacidade mental : não toquei
na sua moralidade, e quando lhe imputei o fana»
tismo , ou nimpiedade, sempre >o resalvei julgan-
do-o incapa» de imputasão moral ; e ainda estou
nesa persuazão , porque sua idade , os prejuizos
nutridos pela prezunsão, e sua curta capacidade
tornão invencível o seu erro, tms lembre-se, que
ninguém é obrigado a aturar insolencias , ainda de
um louco. Renhirei para que o publico julgue da

justisa do meu rssentimento. —• Nunca pensei, que'na 
pesoa de V. S. tivese o Brazil lão grande tem*

ro de ipocresia, de malícia, e. de irreligião. Perdoe,
o elogio , é desgrasadamente verdadeiro. Ora averia
Jurado tão imoral , que não condennse a V. R.
por uma tão atros injuria, que me fas ? Mas a
pena da lei é muito desigual á injuria, que sofro.
Não afecto religiâio, nem ponho minha gloria em,
pa-sear pelas ruas da Cidade de abito talar. Não
sou virtuoso ; mas as virtudes, que ambiciono ,
são a umudada e a caridade, em quo se rezolve
toda a Moral Cristã; e se a Moral de V. R, c a

que pratica para comigo , eu detesto similhante dou-
trin»; «, s* fora capas de ser ouvido do publico,
jogaria-, que se acaut»lasem ds mnximas tio per-

**
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tiiciosas ao indivíduo, e á sociedade. Niio despre-
ío a Filosofia ; e só pelos diclames dela , indepen-
dente da religião, que profeso , e muito retfpeito ,
eu niío aspiro a menor viiigati*a ; nn.s por com.

paixão dezcjo, que V. R* satisfusa ao publico des-
te «eu tão megtilar comportamento; muilo mais,

quando V. R. quer acubertarse com o manto na-
«rado da religião, que decerto não lhe apadrinha

por eslu vez; antes fas mais relevante o seu delicio.

Declarasão ao publico.

Tenho abandonado o meu adversaiio. As ar-
mas são muito deziguaes. Sem principio», e sem
sistema ele caminha, por toda a parle. Nao sei

que autor segue; P"r onde aPrende ? e Por m8*8

profundas lendas, que lhe ("aso, já n-onbuiido ,
í,ão se atreve ainda coníesar a victona. Entre lan-
to que a maledicencia , e a calunia mo traspasa
ii alma; eu o deixo. Rogo porem ao publico não
se deixe seduzir por alguns falsos, e aparentes
argumento» ¦ quando 'er a sua replica , tenha

juntamente a minha resposta; couibinese ao mesmo

tempo, e fnlno f*» nie jolgtie. Eu sou Católico
Romano ; imis nfio fou ultruinonlano , no. papi,.
ia. Cn-io l.o tingi.'!» , •' n« iiioifl Cristã j mas nirii,
tos aftigoh de sua dijcipli.ia m ccnilão de alleiusão,
e rttbi.i.a : como Ciilão a dezejo , c con.o Uepij.
l.ido a devo promover pura bem da sociedinle.
Quem I.*' u nona Constituirão sabe , quo nem ua
lei Eclesiablica He pôde publicar sem nprovasão da
Aee.iibléa ; asíin. rumo n c-^a conpde aprovar, ou
reprovar as novas; afim lhe compele regeitar us
antigas, que se opuzerein á felicidade publica.

Se voltar pura usa Coito, perlenrto dar á |us
um folheio, em que dezenvolva melhor u clcuitri-
nu do meu volo separado; e nesa ocaziilo pintes.
Io responder victoiinzameiile u qualquer (Ias objec*
soes dos meus adversários que tenhão podido se*
dtizir aos leitores; mas respondendo n nniteria, e
evitando personalidades , eu lhes darei o tizemplo
de moderasão , «|ue a educasão , a tib z-fia , e a
religião eiisibãu que «se deve prnlicar em toda oca-
zifio , e Ji.uito mais, quando ís nec si.lade obriga a
darse o on.em em especlaculo no publico.

Ilu 7 de Janeiro de I8V8. — Diogo Amorno Feijó,

NOTICIAS MARÍTIMA S.

ENTRADAS.

Dia 22 de Janeiro. ¦— Rio Grande ; 14 dias ;
Pai. Heroina , M. Manoel José de Carvalho , equi*

p»"fi.i 6', carga carne , couros , e sebo , ao M. :

pn^ageiros 7 Americanos. — Dito , 23 dias; S. No-
to Acordo, 1Y1. Luiz José Pinto, equipagem 11 ,
ca rira oito, a Francisco Ferreira d'Assis : passagei-
ro Vicente Ferreira, Sargento Artífice do 1.° Cor-

po ü/Attilberia de Posição. — O Bergantim Portu-

guez Paquete do Rio que sábio para Santos arribou.
Dia 23 de Janeiro. -~ Monte Video ; 28 dias; B.

Amer. Andes, M. Abra/iam Curtis , equipagem 10 ,
em lastro. — Stockolmo ,- 118 dias; B. Sueco, Sal-
leim Warre, M. C. F. Wierth, eq-iipagem 10, car-

ga ferro, alcatrão , e madeira, a Westin.

S A H 1 D A S.

Dia 22 de Janeiro.— Londres ; P. lng. Sphynx,
Com. Passingliam : passageiros os Inglezes M • Wit.
field , com huma filha, e 1 eriado , Joseph Kil,
II. J. Selvinnit, M.» Janehat , Joseph Jóia , eJo-
seph Arehar, com Portaria da Secretaria d'Estado
dos Nesrorios Estrangeiros —Santos ,- B. Port. Pn-
quete do Rio, M.Jsidoro das Reis, equipagein 17,
em lastro: passageiros o Padre Alexandre Gomes
de Azevedo, com Portaria da Secretaria d'E*tatlo
doa NetiDcios da Justiça, Fr. Gregorio de Jesus
Maria José, e 39 Colonos, inclusas mulheres e crian-

ças , com Passaportes da dos Negócios da Mari-
nha.— Valparaiso , por Lima ,- G. lng. Maitj , M.
John Quilíer, equipagem 17, carg-.i fumo, fazen*
das , ferro , &c. : passageiros os Fra.icczes João
Baptista Casse , Be.niet Levulis, Maria Achille
Desconvieres , Laconinie, Antônio, cm 1 criado,
o Inglez Thomaz Roskell , o Austríaco Cheiros,
e os Sar dos João Baptista Costa, tiiuseppe Giaco.no,
e João Baptista Solares , com Passaportes da Se*
cretaria d'Estado dos Negocies Estrangeiro».—Lotf
dres , por Macahé ,- B. lng. True Briton, M. D.
lialdulon, equipagem 11, em lastro. —Mangaratiha;
L. Santo Antônio Flor do Mar, M. Manoel Antônio
de Queiroz, equipagem 10, em lastro,—Ilha Gran-
de,- L. Urania, M. Antônio Francisco da Silva, equi-
pagem 3, carga farinha de trigo. — Ubatuba; Canoa
Síiuía Anna, M. Marianno Francisco Leite, equipa-
gem 4, carga sal, e vinho: passageiro o Francez
Jfiques Dupuis , com Passaporte da Secretaria de
Estado dos Negócios Estrangeiro*. — Dito , Canoa
Senhora da Guia, M. Manoel Lourenço d'Oliveira,
equipagem 4 , carga dito : passageiros Francisco
José de Setiza , e 1 escravo, com Passaporte da Se*
cretaria d'Estado dos Negócios da Marinha.

Dia 23 de Janeiro.— Porto,- G. Port. Tenta-
ção, M. Manoel Gonçalves Maia, equipagem 20,
carga assucar, couros, e arroz: passageiro João
Manoel Marinho, com Passaporte da Secretaria
d'Estado dos Negocio» Estrangeiros..

AVISO.

Não tendo até hoje 22 de Janeiro de 1828, aparecido no Banco nem hum do» 100 bilhete»
de 80,000 rs. dos números seguidos de 9,551 a 9,050 com as assignaturas do Director Presidente Ma*
noel Gomes ü'Oliv ira Couto , á esquerda da deste a do Deputado João Alve» da Cru» , e nas cos-
ias a do faliecido Deputado Francisco Ferreira Tavares , que forão roubado» em o dia 26 de Abril de

1827, ao fiel e excripturario da caixa geral do masmo Banco, ua oceasião era que esle os recebera ,
e na areão de se hirem cortar: o mesmo fiel faz o presente annnncio , e repete o offerecimento d**

lium cento de réis a quem do mencionado roubo der noticia, e motivar a sua restituição. — Carlos dos

Santos e Oliveira Pinto.
¦—5
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Artigos de Officio,

Repartição dos Negócios da Fazenda

a Or quanto de modo ordinário não he possível to-
unir e liquidar a» contas da Thesouraria Geral da»
Tropas n cargo da Contadoria Geral da quarta Repar-
tiçào do Thesouro , á vista dos negócios de que se acha
sobrecarregada a dita Contadoria Geral , u que além de
ser prejudicial ás partes interessadas obsta a que u'llie-
souro possa arrecadar opportul.an.ente os alcances , que
pelas ditus contas _e podem verificar. Nomeio portanto
aos Empregados «!.. mesmo Thesouro F.rn.ino Hercilia-
do de Brito , Antônio José Ou.;.l.es Villtl-i, e José
Gomes de Oliveira , para qne incessantemente se oecu-

peni do referido upiiraiuen.o de contas , esperando do

sen zelo e attividade , que ate o ultimo de Fevereiro
próximo futuro terminem este trabalho,- e ao Conselhei-
io Tesoureiro Mór do Thesouro Nacional encarrego de
dar as providencias necessárias para «facilitar o menciona-
do apuramento de contas , mandando qne das Repar-
lições ton.petei.tes se forneço aos ditos Empregados os
auxilias de que precisarem para cabal desempenho da
referida liquidação. Bio de Janeiro 23 de Janeiro «le
1828. — Calmou.

O-O-© &&&OC'- W"=-
da Imperial Guarda d:_ Policia, para que a stia
configuração po_sa chegar a ser conhecida de to-
dos, Como convém para serem conhecidos os que
de outras similhantes fizeietfi uzo. Rio 24 de Ja-
neiro de 1828.— O Ofiicial Maior Nkoláo Vttgas
dc Proença.

.Vnndo qne as coutas do Con.mis_a.iado do Exer-
rito existentes na Contadoria Geral da quarta Repartição
«Io Thesouro Nacional prontamente se apurem, e hqui-
rfem até o ultimo de Fevereiro do corrente anuo, o que
«i. modo ordinário se i.ao pode conseguir , em oni.se-

qiiencia dos muitos negócios de que se acha actualmen-
t. soO.ecarreg.ida a dita Contadoria Geral : nomeio por-
tanto aos Empregados do Thesouro Alexandra Mana de
Muriz Sarmento, Antônio Mariauuu de Aievedo, e Ma-
«oe! Cavauha Quaresma , para que de commum accor-
do, o sem p.nla de tempo comecem a trabalhar na
refcrid.1 liquidação cnm a assiduidade, e zelo que lhes
<•onsid.ro E ao Conselheiro Th-soureiro Mór do dito
Thesouro encarrego de dar as providencias necessárias
para facilitar este apuramento de conta», mandando que
da» Repartições competentes se dê aos dito. Emprega-
dos os auxilio» de que necessilarein para qne levem
_ fim este importante negocio em proveito da fazem»
Nacional , e da parte. Rip de Janeiro 23 de Janeiro
de 18-28. — Calmou.

Repartição da Intendendo Geial da Policia.

Tendo a Policia apprehendido no momento, em

oue se acabava de laser, huma arma de togo pro-
bibida, em figura de bengala , que .e pode trazer

na mão , sem dar motivos de suspeita a quem dei-

ia nâo tiver noticia , e que por *»ta razão se

toma mais perigosa; de ordem do Ccn»e,h.<>/ronr1"-
tendente Geral da Policia estará a •obredita arma

«posta ao Publico por oito dias no Estado Aluor

Ali.T_GO_ NAM OfFlCIAES.

NOTICIAS ESTRANGEIRAS.

GRAN BRETANHA.

Londres 21 de Novembro.

O Vice-Almirante Sir John Gore sábio da Cl-
dade hontem á noite com despachos pára Sir E.
Codrington no Mediterrâneo.

Hontem pela manha o Almirantado mandou
despachos para o Tenente Governador de Malta o
Major General o Hon. F. C. Ponsonby.

A Gaseta da semana passada annunciou que
todos os commandantes da armada que entrarão na
batalha de Navarino, forão nomeados Companhei-
ros da Ordem do Banho. Hum correspondente nos
escreveu a este respeito o seguinte : — Sem per-
tender questionar a justiça das suas nomeações, se-

jit-me licito perguntar porque os Officiaes da tties-

n,a patente, que servirão em Alger , nao forão

premiados da mesma maneira ? Não pôde ser por-
que huma victoria foi mais brilhante que a outra.
Também perguntaria porque se não confeno dis-

ttn.ção aos Capitães que estiverão em Alger (M*

varino que tinhão antecipadamente recebido aquella

classe da ordem ¦_--.-_._._
Damos os seguintes estractos dos periódicos

Allemâes. Parece que as embarc'a.5es Austríacas
despedidas da Morea, que chegarão aTrieste, fo-

ião despedidas antes da batalha de Navanno : —

Triesle 6 de Novembro.

Hontem chegarão as trez embarcaçSes séguin-
tes, o Archidtique João, Cap. Ragu.in , o An-
dreàs, Cap. Bonavich , e o Egeu, Cap. Maiassi.
Partirão de Alexandria para a Mbrea , com man-
timentos para a tropa Turca; mas receberão íuti-
mação, primeiro de huma fragata Insrleza, e depois

na altura de Zante, do Almirante Francez de Ri-

gny que não podião entrar em porto algum Tur-
co èxcepto Alexandria , Smyrna , ou Constantino-

pia • do que, a seu requerimento, o Almirante
de Rigny , lhes deu a seguinte cíitidSo por «•

ciito _¦__.•
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" Os Capitães Prospero Bonavich, J. Rngusin,
•« A. Warasi , das trez embarcações Austríacas An-
th..... Arcbiduque .loao , e Egeu , ha vendo-me de-
ciarado que haviáo carregado cevada, arroz, quer-";. 

, e agoardente por cnnta_de Ibrahim Pacha , e
sair irão com a bota Egyptia para fornecer Pairas
n Navarino , eu lhes declarei que como as esn.ua-
dras dus Potências Aluadas bloqueio os portos Tur-
cs daMorea, todas as embarcações carregadas de
munições ou mantimentos erão prohiindas de entrar
«áquelles portos : e que por confluência depois
daquella declaração, correriâo o risco de serem
tomadas, se apparecessem diante daquelles portos,
ma* attendendo a que elles talvez não tivessem
ainda sido informados destas disposições , se lhes
concederia voltar para Alexandria , Smyrna , ou
Constantinopla. Recebendo esta noticia , elles me
declararão que querião aproveitar da proximidade
de Zante, ou de algum outro porto do Adriático,
para venderem suas cargas, e assignarão a ptesen*
te declaração , da qual se dtu huma copia a ca-
da h ti in delles.

(Assigíiado) " De Rig»y. „ _
Chefe de esquadra da força navol

Franceza.
" Bordo da Syrene, na altura de Zinte . 14

ile Outubro. ,,

Londres í. dc Novembro.
Em hum dos papeis d» Hianhã

uiiite carta, que se diz ser de Latly C
ppareceu .

Iv .' _ :(-»ue:

Par Novembro.

Senhor—Em huma carta inserida em hum dos
vos. o. tiitimos números, se cila huma participação
riu Sievroa , rü.*ndo que as embarcações ».<ie_-_s
pi «"is SciO l!>| :(_'
r!..í .. __.<ía asserç
inteiramente sem

1 ,idas d« de.pa
. o , eu vo-lo
fundamento.

incapaz de IS 11 ri ii liar tos .

;hns po» meu ma-
affirmo , br. , he

Lord Cocisrane he
m de pói seu no-

fui

TURQUIA.

-¦Odessa 20 de, Omubro.

( Correspondem •¦ particular.)

Tentos noticias de Constantinopla r. !é 25. Tu-
do alli eslava sonegado; mas o conhecimento da or.
dem enviada a Ibrahim Pacha para repcllir forç»
por força, excitou novos desasocegos. O Divan pos-
to ent«e a terrível alternativa de accetrar ou recu«
sar a intervenção dos Aluados, tem tido freqüentes
sessões, nos últimos dia., mas dizem que nas con-
f.rencias que os interpretes tem fido com os li«is
EfTendi elle não estava ainda disposto a cuidar em
accfiiar huma pacificação, posto que estava pie.
naincnte «ciente do bloqueio de Navarino — da
convenção «is 25 de Setembro — dos movimen.
tos do exercito da Bessarabia—e ató de huma or-
dera dada _ esquadra Russa no SI ar Negro, da
em certa» circunstancias, bloquear o fíosphoro.

A Poria está agitada, e intimidada pnr to-
das estas circunstancias, que talvez produzirão a

-. ndencia, qne se nota cm todas as negocia-
;",'»ni. s, saUo aquellas que tem por objec-
«ai..;;*, ação. A convenção relativa á navegação
..( ?.'."!. >-n he, pelo <j«e respeita o reino de
:-s , a;nda mais favorável a aquelle estado do
convenção conciirda com a Suécia.
Iniprnúfiiíio Au.ttiaco , Baião de Militz ,

a 18 de Outubro huma conferência com o
ívfendi, para re nrrsentar-lhe o perigo, que a

orna -em pe. ¦ s -"ir em recusar a intervenção

rono

i.i n

dos Alliados : mas ainda que o tom alterado da
Interonncio caust-n grande sensação, o Róis Eífen»
di [)-_díi oisae flua "podesse animar huma intclligen-
cia de que se podesse julgar possível acceitsi-la. A
18 de Outubro tudo eslava tranquillo em Smyrna.

instrumentos, que imprimissem iniamia em
seus authores, ou collaboraoores ; todos os seus
esforços, depois que está entre os Gregos, tem
sido dingidos á organisação da sua marinha , e á
repressão daquelle espirito devadiaçâo, que achou
reinando entre elles; e atuais rigorosa justiça não
pôde culpa-lo pelos actos não authorisados daquel-
les perversos piratas. Poderá acreditar-se por hum
momento que Lord Coehrane , que tem dado tan-
to — qne serve áquelles infelizes Gregos sem soldo, e
quasi sem. agradecimentos — que partio , deixando
sua mulher , e seus filhos como hum legado aos
amigos da causa — se exporia deita maneira não
só so ódio , mas á vingança do mundo ? Talvez
venha tempo , quando outras Potências estejão lu-
tando pela ascendência no Oriente, que os nossos
negociantes e o nosso Governo sejão obrigados a
pensar de maneira mui diversa do que similhantes
calumnias o induzirião a fazer de h_tn homem ,
qne qu: e quer motivos que se suppnnha t?r para
conservar outros sentimentos , sempre ronside-
rou qne os interesses Britannicos sobrepujão a tu-
do. Tal foi sua invariável linha de condueta na
America Medicional. He muito penoso para mim
fec compellida publicamente a refutar tão errôneas
asserçoes ; mas sendo isto huma obrigação, que de-
vo a meu marido e a mim , não me abalarei dei-
Ja : e tenljo só o pezar de não ser mais hábil pa-
ya fazer justiça co ohjecto da questão.—Sou, Sr.,
vossa obediente rríada.

pautar,ida Coehrane Maranhão.

1 T ALIA.

Roma G de Novembro.

A noticia da victoria dos Christãos recebeu-se
de Aieona , Sabbado á noite. Sua Santidade qui?
Domit? .o nela manhã , dia de S. Carlos , celebrou
nii._f( . ;, i..'i_j,i deste Santo, communicou a noti-
ria . qne t.r.havn de receber do Embaixador Fran-
cez, r.es!Tio na Igreja. A relação ha de apparecer
amanha no Diário. À alegria he universal.

FRANÇA.

Paris 17 de Novembro.

Al! rie Novembro chegou á Cidide de A vi.
çnon hurn r.ommissario Prussiano , e immedialamen-
te o commisssrio do Rei passou á caza deM.Ma-
pnv, jnn. impressor lithographo. Este facto excitou
a curiosidade publica , e quando se soube á nnile
que as portas da Cidade estavão fechadas , e gunr.
dadas pela força armada , o povo perguntou qnal
seria a razão de tses medidas : alguns pensavão
que *ra para embaraço r a circular, o de. hum me-
mortal aos e!«itores. Quão grande foi o geral as.
sombro quando constou na manhã seguinte que ôí.
Mãsmy era suspeito de ter forjado nntn, do b. n-
co Prussiano ; que com eífeito sa adiarão em soa
caza vários impressos imperfeitos , e huma nota.
imitada com tanta perfeição que comparando.a com
a nota originsi , era impossível distingui-las. .vi.
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%\&irr\y , sen./, dous filhos e huma filha forão pre-
__o's.° O pai * h"m í':)'* di'1"'* furão iinmediataiueii.
,e postos em i ibe ida.te. A lilha pertend-'u escoii-
der hinna peça de s.ida em que eslava a imitação
authon'ii>pha da sua nota do Banco. O artista li-
nha ii» dár hum passeio a pé, c sabendo a tem-

po o qne se passava eu. casa, fugio.
NSo iii» sabe o nunuroe valor das notas sahi.

ds.. Boatos, íjiin i,,..'i'»':!i bem fundados, dizem que
o Danço da ..Vi*.-;,.* reconheceu por falsas us pri-

üpprttsentarão, e em conse-
pura abrir todas as mulas «;
ça. Por este meio se achou

Prussiana falsa, cn. huma
Correio de Avif.ni,n , e as-

s!n «!o ritie o C«nuinissario

meirai notas
qnencia deu sc ...-.Jei»
cartas vinda* tle Fran
duma nota ile Banco
curta com a maré*, do
signada Magnv, á v'
Prussiano iuiiiiediatm.eiit? seguio para aquella
dade. — Gazeta doa Tribunaes.

Ci*

'Tí^"^ f-*-^^':'?, ' Íi-€_SSÍ

Correspondência.

¦>o

Sr. Redactor.
prompta inserção da Correspon-

ci;«.'ia'"no Dicrio Fltiniinense út \1 cio c-.rn.nte,
-n tf..r",r-!li" a eofitiniuirão do favor na publicação
*.'¦ 

*> 
>"_ 

* , 

__ .... ' ., ...

rosas, ejá rosnar.se serena conferidas a nlettr.s .-cm
o menor mérito, tiverüo opposiçwo d**, pp.rte do
Erário, o que se prova p<!o Cumpra-se itr t-1*"!<»¦
posto dois mezes e dez dias depoi» da tftta i-x
mercê. Acaso p.vderá deduzir-se destes fartos, ««.•
cedidos («es quaes se er.uncit o , «pie a Colônia itn
Profess.tres Francezes fora mandada vir p«-. ¦¦ Go-
verno? Deixemos este objecto. legal e hi«to-¦; inon*
te elucidado, e vamos analyiar «> 2.° Pio:x.*:-ores
do maior merecimento em tolos os rumos das Bailas
Artes.

Falecendo Le Breton en. 1819, no nnno se-
guinte chegou a esla Corte o Sr. Hemique Jo.sé
da Silva , Pintor as.az conhfui.li por s-m talento,
e prodneções na Cidade de Lis-bra . * "¦¦>>;.,¦•'¦•i ¦ 'in
despacho paia «eu filho; e chegando no conheci»
inento «Io líx mo Thomaz Automo d.? Villa Nova
Portugal o quanto er«. abalizado em pi.iíura e de-
sc'i'.o este iii-igue Artista, o convidou a fioftr nes-
ta Oor-.e -, -^recendo-lhe o lugar que escolhesse
na Atad-mia . . :i Dircctoria das Aula», vaga por
falecimento ce Le Breton.' Como , á-« *. achava
n o.eado «• htíiitp '" desen-o. escolheu esta ca-
deir«> , e ent:io lav • u • o Di crio de 23 de No-
v_-m-.ro <i'J *'¦*''' ¦ '¦ " ""ai ordenava S. M. , que
st-li'

omecada aoN.° li."- do E.prdl.o IK-ds anal;se co
r.iuttt mo.

Ternos vi-to pelo Decreto ds 12 dc Agosto
de 181ÍJ evidentemente provado por documento le*
cral . ,;¦-.; a Colônia dos Professores Francpzc-s da

4.ca'.!e_iiLa Imperial das B-dl»* Artes não foi man-
dida vir pelo Governo , e desnecessário fora cr-
robotal-a com a p=rte histórica, se para não dei*
xar nada a dezcjir não parece .« accitad . pubnee¦-
sa, quanto houve sobre este objecto, a fim de t-i-

2-r emudecer por huma vez garrults impostores,

qua com mentiras e imposturas preenrão elevar se

ao gráo eminente, em que não os colocou o ta-

lento e o gênio. .,_._-• ru „
Joaquim Le Breton, Apóstata (tal fo. o Che-

fe da Colônia) Membro do Instituto de I aris,

achando-^ implicado nos soecessos políticos, quan
do Luiz XVIII. subio ao throno de seus maiores
em 1S15 procuro.] acolher-se ao Brasil. Como ti*

X ti toP fncil foi persuadir ao Ex.™ Marquez

d. Marialva', e ao.Cavalheiro Brito, o I. = Em-

baixador Extraordinário do Sr. D. João VI., e

„ 2= Encarregado dos Negócios de Portuga, ,

d.s'vuntBR-ne do estabelecimento de huma Ac, ,e*

;- das Bellas Artes na Corte do Rio de Jane.-

oaporeíe arrojada ; e rogando-lhes ii-te,v.e.sem

n" proposta, poro.., ns suas rircnnstanc.as insta-

/'S V„4r a rleci-.So, ínongiiron-se recru-

JoV de Ar.ldas. pron.rtt-indo.lhw, grand,,.for u-

nas asseverando-ll^ que no Brasil figurar. . o-

,o Gênios da primeira ordem , «comi os , Po.

P aliciar, rhnjon ao Uavre dn.Grace.-Ach-va.-e
líi Pedro Dillon com huma especulação con.me,.

i ._ vir «o Rio de Janeiro, que com a pro.

sn *»>-^'/;t:'XTXX.,:! 'u;:z
W^mUn -'V, ?;«Í> mais do que a.s c..«b. d.

!^C,"lor erPco.hecidoLeB.eton, guando 
es-

convetiieme eo.ntr cit, . lf ;l;vo rxercicio ai-
ffuT.i.s das casses dos estudos da Academia e Es-
cola Hei.l di-s Hellas Artr-s , t«s mondava er,í,a>-
em r-i.eclivid.ide, ohservaniU.se os estatutos, qce
iiaixarão assi»nailos iiflo diio Ex.»"* Secretario de
r.".i.i ¦¦•{.'. Me..;.'"i:-s do R i.io : eis a relação das

p(?',)»» .).¦ qoe ¦ % in-nr,"'. o rito Decreto.
i ..,,».. ¦'.- '¦.'">--.¦'¦'¦¦¦ íí"-nri.i«.ie Jo»á da
\.rv;i. , c; ,, ,.,>,.'. Minual.... SnOUOOO
"E .-,...... íj ..,-( r das Aulas  SOOUOüO

Le. te de Pintura de tSi-t.ria, J «io' 
Baptistn Dh B i et  SOOUOOO

Dilo de Pin-ura de Paisn^em , Niccláo
. Antônio Taunay ¦ ^'™*
Pilo de Escultura, Augusto T-uv»y. ._. 800UO0O
D."o de Arquitectura , Auirost.- Hen.i*

q„e Victorio Ginnd Jnan de Mon igny SOOLOnO
Dito de Mecânica, Frcirci-ro Onde... 800UC0O

-\Sinu)!icio Rodrigues de
Pensionarios/ 

" 
S''  «JUMO

Desenho eVJosc de Christo Morena SOOUOOOd
Pintura. Francisco Pedro do Ama-

ral SOOUOOO
Dito de Escultura, Marcos Ferrez... SOOUOOO
Dito de Gravura, Zeferino Ferrez... 300UOOQ

6:380UOOO

tFvr> em 'uris , e o» recotrrmendou ao
-, A„.,:,r oue como Primeiro Ministro do

S'„ío D S'2V? pôde oblerdo.Generoso An,

í... Monarca as pensi.es mencionadas no dito

5°Jer.toW^o,q«i*^ parecerem ene*

Rio de Janrdro 25 de Novembro de 1820. —

Thomaz Anlonio de. Villa Nora Portugal.
Por esta nova relação ce vê, que da Colônia

dos Pr.-fessores Francezes vindos em 1816 so lo-
--.o admitlidos cinco, e destes havendo falecido
Taunay Esculptor, e ido para França launay
Pintor' de paisagens pouco tempo depois , vl<?í?0 a
'ienr na Academia somente t,es : Mrs. De Uret ,
(Íriind-Jean , e Ovide . o que desmente a asserçao
de qne dão todos Professores do maior merecimen-
(o em todos os ramos dss Bellas Artes, como diz
o Espelho, pois se o fossem não seriiío excluídos
metade, nem era provável contentar.se hum com
192^000 annuaes, como Mr. Boniepas. Corrobora
mais este convencimento o seguinte raciocinio. Se

estes tre?, que ficiitão, fosBem, como assoalhão, dt>

maior m-ereciaiento em todos os ratnos . he o-;vio,
í «
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«jue scrião elevtidos aos honrosos cargos a q»f* ou-
Iros forão chamados. Quis Sua Magestnde o Impe-
.rador condecorar com o Mlulo de Pintor da sua
Imperial Câmara hnin Artista, e elegeo o Senhor
Henrique José du Silva. Quiz dar bum Professor
de Desenho á Sua Augusta Filha a Raiuhn de Por-
togai , e escolhei» o Sr. Simplicio Rodrigues de Sá.
Quiz nomear li um Pintor Chefe das Deeoriições dos
Paços imperiaea , e Honrou o Sr. Francisco Pe-
dru do Amaral com este titulo. Quiz hnm Arqui-
teclo do seu Particular, e nomeou o Sr. Pedro
José Peeeral. Pois vão-se buscar tres pessoas da»
nova» admittidas na Academia das Bellas Arte»,
e huma de outra Academia, e não recahe nenhu-
ma destas honrosas nomeações nos preconizados Pro-
fessores do maior merecimento em todos os rumos!
Se isto não convence , que mio são , quaes se in-
culcão, ou os inculcâo, nenhuma razão convence.

Passemos a ver se o elogiador da Colônia he
menos mentiroso, quando disse: infelizmente, Imma
medida tão liberal não teve os resultados t/uc devia
ler , pois que immediatamente a intriga tomou por
sua conta tornal-a iniitil. Temos visto que desde o
Decreto de lSlíi ao de 1820 , que man a pôr em
exercício cs Aulas, decorrerão quatro annos: ora
como Le Breton e Companhia o que quizerâo foi
obterem as pensões, deisarão-se ficar sem mais tra-
tarem da Academia , e como o Governo enlâo com
os sucessos da re-aparição de Bonaparte em Fran-
ça, fugido da Ilha de FILa; marcha dos exércitos
aluados contra o intruso ; situação de Portugal; ro-
tiíicíição de allianças : sucessos das margens do Rio
da Prata &c. ; lhe. tomasse as attenções , da sua
parte não a pronioveo , por lhe occnpar o tempo
negócios de tão alia monta ; nias logo tratou da
Academia apenas chegou , e foi nomeado Director
o dito Sr. Silva , mandando preparar as cazas , qne
forão do falecido Núncio Apostólico ; e quando es.
tava b ponto de st; abrir, suecedetão os aconleei-
mentos políticos de 2fj de Fevereiro de 1821, e
seguintes , que retardarão a sua abertura , até que
rendo nomeado o Excellentissimo Estevão Ribeiro
de Rezende , hoje Conde de Valença , Ministro e
Secretario d'Estado dos Negócios do Império , fo-

rão céus primeiros cuidados fuzer continuar a Obr»
do Edifício paru a Academia destinado , cujas sal.
Ias só olTfcrecêiào comutodidade em 5 de Novembro
de 1820 , que fui quun-du se ablio , sendo Ministro
da Rcpailição o Excellentissimo Visconde de 8.
Leopoldo Esta breve e sucviuta exposição clara,
mente prova, que da paile do Governo houve to.
da a cooperação para se aluir u Academia, evi.
dCneiando-se que não foi a indiga que a retardou
sim os sucessos poliiicoa que sobrcvierão ; logo he
ealuninia e falsidade avançar que a intriga tomou
por sua conta toinal-a inútil. Façamos agora huma
Observação, que vem paia o caso, Oa Eslalutos ap-
provados por Sua Magestade determinão, que o
Lente de Desenho todos os dias uteis dá de ma-
nhã lições nos neus discípulos , c de tarde o Len-
te d« Arqniteoluia. Eete queixou-se, que a caza
era escuru de- tarde (se lt.j escura, a culpa he dei-
le, porque foi, e he o arquilocto do edifício), o
obteve, qne hnm dia houvesse lição de desenho.

da Arquilectura (\). Com eslae oulro dia li
riovu medida perdem os discípulos melado das suas
lições animaes: pergunta se agora: e.-la perda lão
considerável foi u intriga que a promoveu , ou foi
a in d ii d V i i co , ou o quo quer (pie foi do Professor
d'Atquilecluia, hnm dos vindos na Colônia? En-
tão porque se deita a culpa s» outrem, quando os
mesmos, que se queixãú , tão os culpados ? Pelo
que fica dito, m mostra, que o Governo fez,
qu-uito estava da t,ua parle paia que os ordenados
fossem aproveitados na effectividade progressiva das
lições, e que se esta medida liberal, no sentido do
articulista , se (ornou inútil , não proveio da iolri-
ga, nem da culpa do Governo, proveio de hum
Lente da Colônia Franceza , que paralisou o pro-
gresso dos discípulos de Desenho de Figura, e de
Arquitcctura na metade da sua inslrucção animal.

(Continuar -se-hu.)

(1) Contra o expresso na Lei, — Todos os que tive-
rem praça de aprender a Arquitcctura Civil , serão obri-
gados a todos os dias irem tomar licío com o .Vlestte
que for nomeado pelo Provedor. — Keg, da Caza das
Obras, Ca|j. X do Reg. dos Arquitectos.

NOTICIAS MARÍTIMAS.

ENTRADAS.
Dia 21 de Janeiro. — Rio de S. João ; 5 dias ;

L. S. José, M. José Antônio, equipagem C, car-
jsja modeira , arroz, e calfé , a vários. — Liorne,,
por Gihrnltar • 105 dias; Barca Ing. Vcnus , M.
Henry May, equipagem 10, carga vinho, papel,

e enxofre, a Tuper , e C. : passageira Henriqueta
May, mulher do Mestre. — Rio Cirande • 27 dias;
B. Despique , Wl. Joaquim Francisco Flores, equipa-
gem 21 , carga carne, couros, e sebo, a Francisco
IjUÍz da CoXa Guimarães: passageiro 1 prezo rc
íneltido ao Arsenal da Marinha. — Dito, dito, B.
Melindre , M. Antônio José .Lisboa , equipagem 20 ,
carga dito , a Francisco Juiz da Costa Guimarães.
— Dito, dito, S. Conceição, M. José Martins da
Costa, equipagem 20, carga dito , a Amaro José
Ribeiro l passageiro 1 prezo remettido á Repartição
dei Marinho.—Dito, dito, B. Desempenho, M. Pe-
dro Antônio Martins, equipagrm 16, carga dito, a

escrt-vos, destes morrerão 14, a José Alexandre Pc-
reira Brandão. — Cabo Frio • 2 dias ; L. Conceição ,
JM. Manoel Ferreira Taloia, equipagem 4, carga
asaucar, agoardenle, « milho , a Jorge José de
Souza : passageiros André Francisco , Antônio Luiu
do Nascimento , e 6 escravos.

SABIDA S.
Din 24 de Janeiro. — A cruzar , C, de guerraIng. Heron, Com. 7. Mnitland. — Jersey ¦ E. Ing-

Plienix, M.Philippe, equipagem 6, carga assucar,
e caffé. — Dito, B. Ing. Medma , M. John Aspkt,
equipagem 8 , carga dito : passageiros James Can-
non , e Eduardo Onen , Officiaes dá Marinha In-
gleza , com certificado do Commandante da Esqua-
dra. — Santos ,- B. Port. Paquete do Rio, Iii. lsido-
ro dos Reis, equipagem 17, cm lastro : passageiroso Padre Alexandre Gomes de Azevedo, com Por-
taria da Secretaria d'Estado dos Negócios da J

I

.Francisco Soares Vianna : passageiros Antônio José tiça , Fr. Gregorio de Jesus Maria José e 39 co-
de Araújo B*stos, Antônio Ignacio, José Joaquim lonos, com Passaporte da dos Negócios da Marinha,dos Rdís. —• Ambrh / 38 dias; B. Amazona, M Jo- —- Mangaratiba • L. Senhora da Penha M.Thoma*
sé Rodrigues dos Santos , equipagem 26, carga o96 Antônio Rodrigues, equipagem 5, em lastro.

RIO dí JANEIRO na IMPRENSA IMPERIAL % NACÍOnTlT
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Artigos de Officio.

¦Repartição dos Negocio» da Fazenda.

Teira V. m. remetter-me com urgência huma con-

u~i0 «""do da.divid. etr-s-d. dos impostos.;, seu car-

go »té
dis-
Pa-„ |-„n do anuo próximo passado de 1847:

- Mo -, mie he cobravel , duvidosa , e msoluvel.

^Cle í-neTr. de t.H.8. - Miguel Calmou 
jlu^-

Ahateid».
gueiredi».

Alarechal Câmara , qne fará o mesmo: Corruo pois
ás anuas, pura co.djuvur o bravo Exercito, os

di-nos iletc-nd-iite- dós Pintos Bandeiras, Abreus,

Fagundes, Uai retos &c E tiulo u:'i bem. Lu co-

nheço de quanto sois capazes , e confio em vos
•pira a completa reina lios nossos inimigos. — Vis-

conde da Laguna, Üeucral eu, Chefe.
( Extialudo da Aslica.)

anerro «Je !-¦_.. — »«¦„«-' ~-
-Sr. Desembargador Juse Beruardes

O Thesoureiro Geral dos Ordenados , Juros 
^P«_-

•«es tique na inteiligencia, que do mez de Abnl do

^en^aniao em diante eve 
çess,o

latriiinento das
i!»(li-

e
C°rrC^ 

Z: , 
"c n 

ela dita Thesour.na „,-
pensões, que perca» ', ,_„ collformldade¦íiduo. que tomo estuda. a t«'"P , 

L 
-„

-dos Avi,os que _« este reapeiso de
«2 do corrente mez. liio ae-dos Avi.os q

rio Império em Londre. , em _

Janeiro _4 de Jaue.ro de 18.8.- Calmou.

í0TlCTr:r-'Nea«'ioi,a, para .p---^ ^"J..„ ,,., .1. cima das heranças , e legauo» , h
a conta da d uma Gcral Joâj Car!os Co .
Sgora existia a cargo ao" incumbências do
rêa Lemos, por nao poder te com

dito curso promucua-nente 
occupai- e "',,-„ 

d_sta

renda, cujo atra*.seo,. empreg*dos, que con-
fio do zelo e acnui-.de de (Jeieir0 prox,mo tu-
cluirao a «''^^^The^urelro Mor encarrego de dar
.iro: e .o tonseineno . lallem aos
as providencias necessárias a fim de queirias k «"" "- -i— .. „

_nHos nnuclles esclarecimentos ,-e auxílios,,
mesmos empregados aqocr . 

de til0 impoitan-
(le(1„e necessitarem pa ao des empam

ie objecto-do serviço Nacional. Rio

Beiro'de iS.8.-*-Calmon

Aiitigos nam Officiaes.

Arliso communicado.

da Provincia de S.
Valentes c S^oso^nles^

dos, e a inai.Uar.no «« <m Vue 
tenho mar-

. .o de vos appreseiitar nos ponte do

Udo para a vossa reuni- em mj«.. V. ^

mio Pardo , un.-vos ho t

__-*s_1^_^^ 4H*s

NOTICIAS ESTRANGEIRAS.

GRAN BRETANHA.

Londres 23 Je Novembro.

Segundo nos mostrão os periódicos Franceze.

de Terça feira , as eleições ainda continuão a cor- ,

ter contra o Ministério. De 70 nomeações sabidas

Segunda feira á noite , eó nove forão a seu fa-

v.r O resultado de todas as eleições pelos colle-

cio. menores se havia de saber em Paus Terça

feira á noite ; mas o diário Ministerial da noite

não contem o resumo. Esta circunstancia faz sus-

oeitar que o Ministério achou igual derrota na.

Províncias que na Capital e nas maiores Cidades.

Isto mesmo se collige do tom desconfiado, ou vio-

lencia vingativa que distingue os artigos que abai-

v0 citamos. O, periódicos da opposiçao os chama

?_. revolucionários , e de sua influencia nas ele.çoe»

te profetiza a anarquia. Mas não temos espaço pa-

ra con.mei.to , e por isso nos referimos aos extra-

cto. seguintes. ^.^ .

Da Gazeta de Trança de 21 de Novembro.

paris 20 de Novembro.

Os nerindico. revolucionários (porque a língua-

«rem aue elles sustentúo eeia manhã nao merece

Eo^me) annunci-o que homem á noite houve-

,-ão serias desordens no bairro de S. Dm as. 
£m

rrddèeles o sabem muiio bem, porque he obr.
lua A noite passou em muito socego , e a» au-

hô"ri«ídes deixarão evaporar os fumos da breve e

urb lenta alegria. As tropas apparecerao somente

em conseqüência do attaque comniett.do contra hum

_fS que sendo perseguido por l„..„ fu.ioso

procurou refugio em bum corpo ,'i, guarda , onde
'P 

_?_ «rnteccSo Os amotinados cercarão aguarda,

r.^LTSr-O, e foi necessária violência, par.

4è: S

mio Pardo, un.-vos ,-» »•--- -~ „. e ge "arr,c.auB,."V " " 
livrar 0 f0rno de guarda.

5.^__._:::-:: ss-__=¦»-_=«
», Guerreiros du tuo u.iuiu. (. ir

?
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«eeemriet para restabelecer a ordem naquelle bair-
«o, único onde ella foi seriamente interrompida ,
¦porque ai desordens commettidas na praça Vendôme fo-
rão immediatamente repiimidas pela prisão dos se-
diciosos. E quaes são a» causas daquelle» tuiuul-
to»? Quaes »io o» seus instrumento» ? O Jornal dos
Debates pretendeu informar o Constitucional. Este
jornal, que reconhece pelos nomes do» eleitos do
lib ialismo a «iraplicidade do contracto , que assig.
nuu como preço da nomeação de hum só de seus
amigos, já não está enfadado. " Esla noite, diz
elle , virão-se huns 20 bregeiros esfarrapados
correndo pelas ruas com tochas nas mão» , * ro'8*
tm ando com o» nome» dos Deputado» de Para

grito» de Viva o Imperador ! Invocações ao Impe-
rador, que ora só vive na historia, estas invoca-

ções proclamadas por vinte desprezíveis mercenário»,
adiunlão muito pouco, nos concelho» do throno,
¦e nos da pátria, que ainda não tem pronunciado
inteiramente *eu juizo, os negócios da opposição.

Admiremos a prudência deste jornal, que tomou
cuidado em advertir que o paiz ainda não tem

pronunciado inteiramente seu juizo. Porque elle
adivinha, elle já sabe o que os collegios departa-
mentaes promettem aos amigos da ordem ; elle sa-
-be isto , e pelo terror de que está repassado, sem
duvida pelo prazer de seus novos amigos , pode-
mo» crer que está reduzido á vergonha de dese-

ja-lo oo fundo do seu coração, e que tem medo
-da aua própria obra.

A obra ficará incompleta, nós repetimos a to-
•dos os amigos da ordem. Hontem não appareceu
duvidoso na Praça. Em vão suppõem nossos contra-
tios que noticias do Oriente, ou desordens em ai-
guma Cidade do Reino, tem dado a alarma. Não
vierão noticias de Constantinopla , nem se inter-
rompeu a tranquillidade em Lyão. A verdadeira
causa—a causa única da descida dos fundos hon-
tem, he o terror que inapirão nos capitalistas,
que são amigos da paz e do governo , e inimigos
da confusão e das revoluções, as eleições liberae»
que o jornalismo proclama como triunfo» revolucio-
-narios ! Este triunfo ha de durar pouco, e a in-
famia daquelles saturnaes, em que a apostasia doe
debates he ainda mais vergonhosa do que a embriaguez
popular, que elle annunciou esta manhã — esta in-
fainia cahirá inteiramente sobre a» cabeças daquel-
les, que fazem hum jogo de revoluções para alar-
do de bum ou dous homens.

u Aos Eleitores.

Agora sabemos a maior parte da* nomeações
feitas pelos collegios dos districtos. Não imilare*
mos nossos adversários mettendo-nos em classifica-
ções , e enumerações ; que na nossa opinião são
tão indecorosas como incertas. Aquelle» qoe nes-
<tes dous dias tem fallado do erro de calculo do
governo , provavelmente estão destinados a achar
que elles tem feito muitos mais, quando as sessões
¦se abrirem, e a sabedoria dos deputado» , a seu
respeito ao verdadeiio interesse da pátria, frus-
trará as esperanças ou ameaças , que ultrajarão os
«leitores e os eleitos.

Humn reflexão somente que está ligada cora
considerações geraes, e que ne«te ponto dt vista
1ie digna de, atrenção, resulta das eleições até ago-
ra conhecidas. He evidente que o espirito, que tem
dirigido as das grandes Cidades , e dos lugares
.sujeitos ú sua influencia , por vizinhança ou por
nutras considerações , diflère da opinião que tem
guiado outros collegios. Este facto he o mais di*

gno de notar-se, porque, a despeito de hum sjn.
•tema eleitoral inteiramente ditlerente , appaiece en_
Inglaterra o mesmo phenomeno. Londres e Liver-
pool estão costumadas a mandar ao Parlamento
Deputados »m opposição á Administração do paiz,
qualquer que cila seja. Este espirito de opposi.
ção , que he o attríbuto «aturai da democracia,
.parece portanto inberente em todas as grandes mas.
sas da população. Atravessando os mares, acha.
rao-lo em Nova Yorck e Philadelphia ; e na an.
tiguidade apparecero os mesmos factos , em cada
pagina da historia. As leis que governão as socie.
dades tem seu contrapezo , como as da natureza.
Em Inglaterra as eleições das grandes Villas e
Condados -— dos quaes ao menos metade estão de-
baixo da influencia, ou ainda do directo patrona-
to da Câmara Alta — são o correctivo deste espi-
rito democrático. Em França , onde influencias in-
dividuaes são quasi nada, a lei aupprio o seu
lugar por influencias coliectivus; daqui vem o es.
tabelecimento dos grandes collegios. Elles repre-
sentão os principio» conservatórios, e os interesses
permanentes da sociedade, emquanto os collegios
de districtos são a expressão -mais ou menos liei
do que he movei ou variável nas diversas neces-
sidades , a que a pátria está sujeita pelo progres-
so do tempo. Infelizmente na França os homens
e as cousas colligadas com o principio conserva,
dor tem tantas vezes falhado á sociedade no mo«
mento, em que mais necessidade tinha do sen au*
xilio. Não será o mesmo nesta oceasião, porque
a experiência nos illumina.

Se, como dia a Opposição, a democracia e a1
revolução fortemente reprimidas nas eleições de
182.., reagem sobre as de 18137, e alcanção van«
tagens, que podem ser perigosas ao paiz, isto he
hum aviso dado aos collegios. Seus deteres estão
marcados mais fortemente. Os resultados da sua
escolha podem appresentar buma barreira insupera-
vel a toda a esperança criminosa, a toda a direc-
ção, a toda a seducçáo , que possa ameaçar uin-
da remotamente a tranquillidade de que gozamos.
Perante a estabilidade do Throno e das institui,
ções, se desvanecem outros conluios , nutras cul-
pas, outros esforços. Mas a força do Governo e
da sociedade pôde empregar-se melhor para a prós-
paridade da França , do que em lutas internas,
das quaes o resultado mais feliz seria repor-nos
onde estamos. Os votos dos grandes collegios su*
periores a toda outra consideração sejão dados a
homens experimentados, que inteira e absolniameu-
te são a (fincados ao Rei e á sua familia. Nas cir-
cunstancias actuaes, esta he a primei ia de todas
as garantias.

An questões ministeriaes são de natureza tão
precária, e tão fora de proporção com os interes-
ses , que se agitão nos collegios eleitoraes, quo
não fatiaríamos delles, se os periódicos da Oppo.
sição não recorressem a elles continuamente. Menos
excessivos do que aquelles violentos periódicos, di.
temos, aos realistas.- " Não examineis se o Candi.
dato, que appresentaes, votou pro ou contra os
Ministros, mas examinai qual dos Realistas olfe-
recidos á vossa escolha tem mais probabilidade da
ser eleito , e dai-lhe vossos volo«. „ O que he ne-
cessario he que os Deputados que são chamado»
para discutir os interesses mais caros da França
sejão homens de honra e de talento, e sobretudo
subditos fieis.

Hontem varias ruas de Paris estiverão intei.
ramente illuminadas. Formarão-se barricadas no fim
da rua St. Diniz ; e dahi se lançarão pedras e

I
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bombas, • dispararão pistolas e espingardas. A
tropa de linha não pôde dispersar a chusaia ,- se-
náo fazendo uzo de suaa armas.

V

CoRKESrONDEMOIA.

Continuada do N.° antecedente.
Continuemos , que este artigo das IMlas Ar-

tes do b.a N.» do Espelho he huma mina inexau*
iTvel >' • falia» inciepações ao Governo. Diz elle
n i« : J/r. Pra-her, talvet o primeiro homem da Eu
1,11/n mia parte (a Gravura) não foi admittido no
„ • atrtr de t.enle, e vio se obrigado a tornar ou.
Im vei ¦«"¦« i F.uropa. Mr. Pradier, te veio ao Rio
rle J.ieiro em 1826, foi para ver se recebia a
pensa.. ,'<»- í-íMi) j&OOO rs. dos annos, que julgava es-
tur a d- ¦Mi-s.-liie, emquanto esteve em Pari-: mas
como eile tinha s.íiido desta Capital sem licença,
tanto que no Decreto de 1820 já nâo vem relacio*
nado, o Governo julgou , e julgou muito bem, ha*
ver tlle perdido o direito á pensão , e foi por is-
to, que se retirou, e não porque não o quizeráo
admittir ne lugar de Lente. Emquanto ao seu pre-
conizado mérito , a pezar de sermos nós outro»
Brasileiros pelo Espelho taxados de nos interessar
pouco a gravura, devemos retorquir-lhe, que não
somos tão estúpidos , como pensa ; pois não só co.
nhecemos as boas gravuras, como os nomes do»
seus autbores. Tendo a Academial Real das Rt-I.
Ias Arte» de Paris por Lente» Mrs. Bervie, Jeuf-
froy, Desnoyeis, e Galle, e não sendo deste nu»
mero Mr. Pradier, constnta que se possa di-er,

que este nem he o quinto, quanto mais hum dos

primeiros da sua nrte.
Prosegue dizendo• No meio de tantas obras que

se edifkão nesta Capital, e que insttltão o bom gos-
to , fica sem ler que fater Mr. Grand Jean , homem
de talento transcendente, e author dos únicos mame-
mentos, que hum curioso possa encarar com prazer ,
entre os quaes apontaremos o Palácio das Bellas Ar.
tes. Eis outra calumnia de grosso calibre. Mr. Grand.
Jean não ficou sem ter que fazer; foi chamado
para Arquitecto da Casa da graça (fíoime) ,- no

que não deo de certo provas desse transcendente
talento , dando lhe a configuração de huma Igreja (2);
naturalmente lembrou se que na Revolução France»
za a Igreja des Pelils Peres servio de rnza de
Praça dos Commerciantes em Paris, por conçomi»
tancia julgou dever fazer semelhante a do Rio de
Janeiro (3); tambem não as deo construindoa da
maneira, que o angulo do edifício da parte do
mar foi apeado pouco depoi» por ameaçar ruina. E
quem tal diria! Por esta bella obra, tão artística-
mente traçada, e tão solidamenle construída; obteve
dois contos de réis de gratificação, e o habito d»
Christo ! ! !

Mr. Grand-Jean não ficou «em ter que fazer;
ff,i õ Arquitecto das cazas do Excellentissimo José
de Oliveira Borboza, e do Senhor Luiz de Souza

Dia»: começou a construcção do curro dol touros
no Campo d'Acclamação, qua não o sabendo con-
cluii, o Illm.o Senado lhe tirou a direcção, e a
entregou ao Arquitecto Manoel da Costa, que o
terminou, e o decorou ; porém não importa que
outreai o fizesse, o Espelho nisto como verdadeiro
em tudo diz: Graces á Mr. Grmi-Jean on distin-
gue un Thealre d'un fffet remarcable, (o circo). Tam-
bem foi delle o obelisco das portinholas erigido no
Largo do Paço pela chegada de Sua Magestade a
Imperatriz de Saudoza Memória; e he o Arqui-
jacto dessa Palácio das_Bella|_Artes^, que tantos
gabos lhe dão ainda por acabar 

"por 
ser õ unico

que hum curioso pôde encarar com prazer; porém
não hum intelligente; porque está decorado contra
os preceitos da arte (4); parque nelle se encontra
huma escada mesquinha na entrada do grande sal-
lão nobre; porque se vê applicados dois vigamen-
tos para hum pavimento com intervalo de palmo
e meio entre o forro do tecto do ve«tibulo ao «oa-
lho do salISo superior, perdendo este espaço, que
muito concorreria paia tomar mais elegante o mes-
mo vestibulo; porque no espaço em que devia lan*
çar a escada fez a salla do Desenho do Nú, que
pela sua pequena capacidade não dá a conveniente
distancia para os discípulos desenharem, porque
em vez de sallas claras próprias para o Estudo a
toda a hora, acha as escuras; porque tem empre-
gado n'bum edifício da Nação frágeis matérias,
(contra o qne recommenda a arte de edificar, cap.
choix des mntieres) como o chumbo nos capiteis e bases
das coluninas , e o barro cosido nas estatuas e baixo»
relevos, isto em locaes expostos á intempérie e viger
das estações em hum paiz ardente e consumidor (5); fi-
nalmeiite edifício tal . que até na ioscripção que
se lô por cima do pórtico se encontra este trans-
cendentissimo latim : Academia Imperialis Bellarum
Artium ! Cicero disse: Artes ingênua;; os bons la-
tioos : Artes liberales; mas bellarum artium he so
digno letreiro de tão elegantíssimo monumento !Fal-
ta'dizer duas palavra» sobre as obrat desta Capt-
tal que insultão o bom gosto : he desgraça que alem
de no» quererem fazer tolos, nos considerem tain-
bem cegos ! Pois insulta o bom gosto o frontespi-
cio da Igreja da Candelária, o da Igreja da Crus,
e o de 8. Francisco de Paula? E que me diz ao
Palacete da Sereníssima Duqueza deGoyaz? Olhe,
Sr. Articulista, cada hum destes edifícios no seu

gênero he melhor do que o seu gabadinho. Se qui-
zer entrar em polêmica a este respeito, muito o
estimarei, que tenho o dizer-lhe couzinhos boa».

Perroittame que diga outras duas palavras so-
bre o talvex esta admirável Arte (a pintura*» nao
conte dois conhecedores, que a saibão estimar. O ho-
mem sensato, amigo da sua pátria, perde a pa-
ciência de cetto ao ver que aquelles mesmos, que
acharão amparo, e beneficência, sejáo os quein-

«Ç

(2) Les eglises en rroix greeque sont orHinnirement
<-om"prises dans un carré, composée*. He quatre nef», au
rriilie" des quelles •'«deve une coupole. Tal era a coza
du Praça do Rio de Janeiro.

(3) Qu-ndo se instalou a caza do Commçrcio na dita
Igreja des Petits Peres, pedio-se a Cousi» Jacqnes huma
inscripçSn p.ra o purtico, que logo a achou .no Evange-
lho : Scriptum est: Domus mea domus aratwrus voceth.
tur-, vos autem fecistis illam speluncam lairenum, Pori.no
(izerão bem os Negociante» denta Praça abandonai-».

•4) La timpUcité en Arquitectore est le propre des
ouvng-s des Grande Maitres ....est toujours preferable ,
onoirin' on en dise, a ce» corapoiitions forcées qui dece-
lent l'art, et à cette multitude dVnemens dont le»
hummes sans doetrine surchargent leurs productions, par.
ce qu'l est aisé dc plaire au volgaire par Ia coufusiorn
des mernbre-, et 1» prodigalité de ia -culpture. Cours.
d*Archit. Tom. I pag. 306. —

(5) Quando o tempo começar a an "jj-ia» e destruir aa
estKfuas e baixos relevo» de barro, e a*camada» de tin-
ta huroas s>bre outras entupirem e engrossarem o lavor
e os perfis dos Capiteis e bases d«s cnlumnas , o feixe»
da arquivolt» do pórtico, e a balnstrada, oh que gran-
de Arquitecto será julgado o que empregou taes mate-
riae» n'hnm edifício publico 1

»a
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-.ectivilo contra os «ou. benvlkkont. Não lm quem de 8:0O0U00O rp. sem .tabolhorcm senão hum s»„*
saiba estimar as pinturas do tecto do Palaci» da
G. V., nem hum tal panno, que hum incêndio
devorou, nem ; mas ha quem estime e apre-
cie os quadros iiiu.io.1acs* do Sequeira « Y_jra co-
locados nos Paços de S. M. o imperador, e oo
Museo; o quadro tio Aliar mor, Cujielja do Su-
«r^inento , e do tecto da TipêTIãTõ Sr. dos Pas*
sos, 

"lia 
Imperial Capella , denominados borrões

pelo espelho, ma* borrões que não são capazes de
,- ...._:_..!._ i. rv.i_..:.. LI- „.,r.... oi..

no f'«tle pouco acharem-se condecorados com a in*
nignia honrosa do Habito de l'liristo ? Ile pouco
achéiem se a tal ponto opulentos , que hum dos
Professores avali» a sua fortuna conhecida em (j(j»
mil cruzados, quo tonto he o valor da rifa da sua
chácara, escravos , e livros ? E l.n de roasentir-ia
que digão esnes hon-ens, que tirarão spi.i obras
inutilisados , e quanto fizeião , fui, sem premio,
ou recompensa pecuniária! náo deveremos dizei-

fazer os preconizados tia Colônia. Ha quem estime lhes Mtntts imputkntes.
e aprecie os retratos dos babeis pincéis dos 8rs. Lembrado que hum artigo laudatono a me«ma
Henrique José da Silva, Simpl.cio Rodrigues , Jo- Colônia, tr.nsc.ipto no Spttlador lli asilara úe 7
-éc.Lea,ndj'0 , e joaiingoa Dias. Ha qoem estime de Agosto de 1.26 , e continuado no iiieíirn pctio.
e aprecie ãs pinturas~Uõs tectos do Sr. Francisco dico em 21 do mento nirz e anuo, foi o pieludio
Pedro do Ama ml. Quando se occupão taes Anis- para a impetrarão de liuma graça a hum dos da
tas; b se dão 600U0OO leis por hum painel de lie. Colônia, vendo ngora o ...esmo jogo no flano pa-
tratos d».* huma familia , e 5001)000 réis por íinui
de SS. MM., para servir no transparente de buina
illuminação somente trez noites , sobejas provas
existem de que lia mais que dois conhecedores , e
estimadores da arte.

Concluirei esta aiialyse destruindo a falsa ac-
cusação de qne ficarão sem discípulos, e sem obras,
com mb-tico ordenado que mal chegava para viver. lio-
meus hábeis, que assim fitarão inutilisados ; incr.pn-
çáo tão injusta conio calutnniesa , pelo que já se
tem dito , como pelo mais que se vai a dizer. Co-
nío o Professor de Arqúitectura foi o de Pintura
empiegado en. muitos dos Arcos triunfaes pela che-
gada da Augusta Imperatriz, cuja morta innnu-
tura deploramos; servio intiito-i annos como Pintor
Scénico o Tl.eatro desta Capital : as pinturas do
íollão do Palácio da Guttrda Velha são do seu
pincel ; foi empregado nas decorações dos festejos
pactos , e algumas das illuminações , pela oceasião
_a volta de SS. MM. II. da Bahia ; isto unido a
800UOOO iets de pensão ao principio, e de orde-
ir-ido depois, fica evidente, que não fiearâo sem trado , não rle»ia iicar sem relutarão: este he o
obras, n. tu inutilisados, nem tal ordenado he pa- unico fim, a que me dirigi : se fiz, o meu dever, co-
ra se dizer que ma! chega pura viver (quantos com mo leal Cidadão , e liei sul,dito , serei louvado; e
rnais pre-i-t iiiio e íaiiün.- os tem menores!), e rne- se o não iiz, pelo mesmo condueto esprro a res-
nos he para sp accrescent.r , qne só o zelo e boa posta. Sr. Redactor , desculpe-me não ter po-
vontade podião induzi-los a que trabalhassem, pois qne dido ser mais resumido , por querer tocar em
nem par prêmios mm por recompensa pecuniária jo- todos os pontos ptincipaes , e continue-me a sua
rão incitados a faze-lo ; arguiçào que além de injus* benevolência por conferi-la—Ao inimigo de impôs.
ta chega u desaforo. He pouco 'orem lucrado mais luias , que comprometam.

ra a Academia Imperial das Britas Artes, e no tí.v
. .* (.',-> Espelho, íjk.sío que alguma pe.tenção me-
ditio a- _. Colônia a seu proveito. r_.tit>i>irei nue
it oliteul.ão ; inas acho imp.oprio que o facão por
meio de injurias a Nação que os acolheo, <• da
calumniíis ao Governo que llie. deu o pão : não
deixando de ser digno de reparo , que todos quan.
tos "artigos se ten. publicado a favor da Colônia,
.pnlião si'!o imprfssos na Typographia do Sr. Plan.
cl.er só , ou accompanhado , fayfndo nos talvez re-
coroar do ditado: cada hum jhvonce os seus. De-
claro qne não sou inimigo .íe nenhum destes Se-
nhoes ; que peguei na penna para mostrar a in-
iuí-iii'.. , cum que no artigo do i_>pelho he í.iacaco
o Governo, por que em outras oceasiões tenho em»
preliendido a mesma tarefa ; q:,:e huma invectiva
qual não rins interessar a gravura, não ha dois co.
nhececores dc pintura, as obras desta Capital instâtão
o bom gosto , o Governo iiiutilisou talentos que man-
dou vir, não lhes deu prêmios, nem recompensa pe.
euniaria, sendo falsa e injurio?., como lica den.nns-

*v O T I C I A S
E N T n 1 D 4 S.

Dia 25 de J^n. n ... - /-. utí • 1 dias ; Canoa
Nora Aurora , M. Manoel Itodngues dos Santos ,
equipagem 4, carga c.fte, a < M. — fíio dr S. João ;
8 dias : L. Santo Antônio Flor do Mar, M. Francis-
co José Ribeiro, equioagei.» 7, carga madeira, e
arroz, a Antônio Alves Passos.— llio Grande; 27
dias; E. Viannn , ÍVi. Miguel de Bastos Silva, equi-
pagem 13, carga carne, couros, e sebo, ao IV].:
passageiros Flora Joaquina de Araújo, com huma
escrava, e huma Allemã, con. huma filha. —Dito,
28 dias ; R. Fama tio Brás:', M. José do« Santos II i.
beiro, equiparem II . carga carne, couios, e chi

M A R 1 T I M A S.
rinha. — Ubatuba ; 8 dias ; Saveiro Providencia , M.
José Duarte, equipagem 5, carga fumo, e caffé, a
vários. — Sidnej/; 70 dias; G. liig. 1'Jisabeth, M.
Thomaz AsUurdem , equipagem 20, carga vario,
gêneros, ao M. : passageiros 14 lnglfzes. — Anpi-
Ia ; 41 dias; 13. Seis dc. Fevereiro, M. Joaquim lg>
nacio Monteiro, equipagem 22, carga S7_) escravos,
desles morreiâo 14, a Custodio Francisco Ramos,—
llio Grande ; 28 ditis; S. Sele de Setembro, M. João
Alves Madeira, equipagem 8, carga carne, couros,
e sebo, a Manoel Vieira de Aguiar: passageiro Re-
migio Sotevino Cabral , índio , prezo remettido ao
Arsenal da Marinha. Di. o Mestre que a Lest*)

fres , a Domingos Francisco dos Santos : passageiro desta barra vio baterem-se duas embarcações por
Custodio IVIairtud, — Dito, dito, B. Princexa, M. espaço de duas horas em fogo activo , « depois
Pedro Garcia dn Cunha, equipageni 44, carga car
ne , couios, e '.$!__) a Thomé Ribeiro de, Fúria.—
Di'o, 29 dia*;'. Minerva , M. José Feliciano Pe
reira, equipagem 12, carga dito, a Domingos Fran
cisco de Araújo Rozo : passageiros Manoel llodri
gues Mendes, os prezos Luciano Mendes, eoln-
dio Benedito Ortiz, remettidos ao Arsenal da Ma

seguio huma a outra para Sueste , isto pelas 10
horas do dia.

¦S A H I D A S.
Dia 2,5 de Janeiro.— Trieste ; B. Ing. St. Gcor*

gf°, M. John Groot, equipagem 8, carga assucaV , c
caffé. — Cabo Frio; L. Bom Jesus, M. Berilo Josá
da Silva , equipagem 4, em lastro.

KLO oe JANEIRO sa IMPRENSA IMPERIAL s NACIONAL.
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Árticos nam Officiaes.

NOTICIAS ESTRANGEIRAS.

FRANÇA.

Paris 5 (ie Novembro.

e em confo.midade do acto de lamina , leco....*-*-*-»

A seguinte circula, foi dirigida pelo Ministro aos 
= 

-vegantes o direitoJ**^^

Prvlarinha e Colônias aos prefeitos nia.it.mos , «acabolage nasço» J 
de .utl.ori.ar nosso,

J-aís1 coli-anos em chefe da Marinha nos nos- -ventenua. e^a »« 
^ regulamentar d.

¦»• pü,,üs- B-y«". pura Ee,entresaí!i:S. í"ir£ t. su.
Parii 18 de Outubro de 1827.

«* Senhor, ha tempo me tem chegado dos nos-

mestres da pequena c botage, navio

achar capitães d« *™f ^^Vembarcações de
Viagens, ^VÍTeralmen e «ão po«co interesse,
pequena carga, e geralmente « t\ nroceder so-P 4 « As averiguações a ¦F^Bc,,»,,
•be o estado das cou- ^ 

q«- "t»PP»

¦*¦ ,w'^fcit'*"^^Si^^^5 i«' ¦¦

das as vezes que o requererem os donos das em-

barcações , quer por falta , ou recusa de eapitaee

de grandes viagens, quer por qualquer otit.a cr-

constância especial, que vo, deixo o cuidado de ap.

¦raiar, attendendo ás vistas, r.as quaes Io. conte-

bida a determinação, de que vos hei dado parte.
« De mais náo vos escapa.à, Sr., que a deu-

são do governo Hespanhol , que o anno P"""°°»
e em conformidade do acto de Iam, l.a, reconhece*

nl„i n <llrl'l!,l de IBZ , ,
a

conveniência e a necessiuime uc «.•.-.»..— nossos

mestres costeiros a saltar o limite regulaje. Ur£

Bayonna , para se entregarem dsèmn poro deUes-

palha a outro a huma navegação que he d. sua

fomnetencia, e que não pôde deixar pa.a diante,

quando as c rcuns.ancia. actuaes não lhe pozerem
obsüculos, de ser muito proveitosa a nossa ban-

deÍfa" 
A presente circular , da qual vos peço que
¦r l rpcenrão. deverá ser commuiiicada as

3.SVcSSo, e registada na Intendeoca.
" 

KSdtr O Conde de Chabrol.»
_ O Ministro da Fazenda deu huma decsao, a

Vfi de Outubro passado, da qual resulta que M

parcos de menosPde 50 toneladas, que como os de
barcos oe pCqUena 

pesca diante do

= . Ve P»Í'S«. J -tuml de cada ve,
por.o « *¦ tf nncr no feu porto, quer

« As averiguações a que -..«».¦«¦- *"---¦ , B Qlje pertencem, e cu»u.i„«u — .—

Ç J.JFsla decisão ten. por effeito reduzir a 6

?aTo's60t)Para o. barcos, a que ella se applt-

- Turca pe cepção que muitas vezes nao era me-
ca, huma-V"^ * 

|é disto 8egura a0s pro-"pnet 
iofouira economia no sel.o das licenças

prie.ü.iu anuo, e que

apoiuvuu ou»=  i .. c.8tou muito
mais a exactidão das »!»M ' * 

^ 
'los 

ar-
disposto a facilitar daqui emdj 

£» Medilma.
malres « «P«^ 

^ $l£mí.do 
embata-

T 
°UJn 

dftr ento dunosia bandei.a, pela ne-

«go se trate mais o q« rt.cla.nã_ a
cabotage. Motivos de .nte.essege^ ^
dispensa desta obrigação, fundada eni *,

porções regulam*ntares cujo 
gncp» 

t P

do muito de sua foiça pela n>d alias

calhada entre «""«*.£ ° 
JSfcndià sómen-

paia fc...' "c7ry°mreTensô,Pofferecem de or-
te em hum circuio n-»iurezu do seu exa-
•dinario, em razão me mo da «• 

nSo ge e„.
me e de seus costumes, gara.rlias q

«ontrão sempre nos 
fP'^'^." trata , não se

« Emquanto a isenção,d'que se , 
^^

declara de huma mane. » "^• 
;„c°á', causa8 da

fcstcu dezejar na inqumçao relauv >

«are.tia de nossa ..aveg-içao, vo JM

,e.n haver mister ^iui^J, •« offiH

licenças especaes , ^««""^J dPe cabc.tDge pa-

iPirris 14 rfe Novembro.

No numero dos facte. , q«« » Cen^V*

. u„i«»m1 esteve a ponto de fazer hum in-

Sff°» nS ^ ct£ da ferocidade do fanatismo
Òtemnô estava muito frio , o vento soprava co*

^o3a7e ape,ar deste ten^o , « --por-
ívi nnvnK Beauldo do3 seus ne»» iui p.c

l8„Vreaind_-aÍ^no cemitério de S. Lazar^

Sepois Se ter trovejado bem contra as 
jjj..*.

des e a magistratura de Avignon, que liavwo uu«
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a col.ardia de não ousarem vir fazer huma peque-
na oração naquelle, onde brevemente eslarião lo-
dos; d pois de fazer tirar o chapéu a todo 0 _,»««-
ditotio para fazer prestar hum juramento geral ,
pelo qual cada jttrador se obrigava á fazer contes»,
sar seus parentes, seus amigos, na hora da mor-
te, designou com gestos ameaçadores hum lugar
muito distante, «-m que estava hum moço de mui
boa familia , com o chapéo na cabeça , e bradou :
*' Vem elie aqui pizar impudenteinente a terra
"sagrada? He judeu ? He protestante? Não, he
hum impio, que vem insultar a Iteligião ! „

*Náo foi preciso mais para exasperar Iodos os
fanáticos , que escutavão. Prudentemente o mancebo
procurou escapar ; mas a população cone sobre ei.
le para o fazer em postas , e teria fattado sua rai-
va, se hum oflicial á frente de sua companhia,
não recollie.se aquelle infeliz , que foi defendido
pelas baionela., que furão obrigados a cruzar. Nes-
te momento M. Guyon vem leclania-lo aos milha-
res, promettendo protege-lo: pega-lhe pelo braço,
• o arrasta pelo meio daquella chusma até a Igre-
ja dos Carmelislas, que he no interior da Cidade.
Alli pergunta-lhe se quer abjurar seus princípios
de filosofia, e fazer-se bom catholico. O moço,
que sô procurava desembaraçar-se deste negocio,
assentou que teimando em negar , se llie daria li-
herdade ; mas a suu obstinação não fez mais do
que irritar o povo, que se lança a elle ; felizmente
eslava perto da sacristia: corre a ella, fecha a por-
ta , e enifim salvou-se. Guyon torna então ao pul-
pilo, procura socegur o povo , e diz: " Conten-
temo-nos de rezar hum Padre Nosso e huma Ave
Maria para alcançarmos de Deus a conversão deste
impio. .,

" A noite, na sua instrucçâo, sem duvida de-
pois de ter sido fortemente reprehendido pelo arce-
bispo e pelas authoridades , vaio confessar seu de-
lir.to, e lançar sobre o povo toda a imputação. Eis-
aqui suas pulavras que exprimem bem o medo que
lhe inspira a publicidade que poderá ter este iipito-
cio : " Eu daria quanto ha no mundo para que
esta ci.-c.iuti.il.in infausta não tives-e accontecido. „

Estes detalhes parecera», talvez exa,... railos :
entretanto são da mais exactu verdade. Cieio estar
debaixo do Ceo Hespanhol. ,,

Paris 21 de Setembro.

Até ás S horas a tranquillidade nao foi inler-
rompida ; naquelle tempo foTffrarão-se grupos , e
venderão-se publicamente foguetes , o se lançarão
á* ruas. Quebrarão ás pedradas as janellas, que não
e-tavão illuminadas. Pelas 9 horas tornando-se mais
numeroso o ban.ío, hmu homem qne foi persci-ui-
do—uão se sabe porque—foi obrigado «refugiar,
se em huma caía de guarda de infantaria do li-
nha, na rua rua Manconseil , que foi immedisita-
monte investida, e altacada por huma tropa muito
considerável , nemnda de páos e pedras. A guar-
da resistiu muito tempo , até que hun, furte des-
tacàmento de gendarmea foi mandado |»ara dis-
persar o ajuntamento, que lançado fora daquella
posição , ajunlou se em grande, números junto da
Igreja de St. Leu . c oppoz aos geridarme. a
primeira barricada formada de barris , ce-tos , e
Carretai , onde a tropa foi recebida com chuveiro,
de pt.:'r... Entretanto formarão-se mais trez barri,
ràdás atraz da primeira, com os mnterraes de ai-
gumas cazas ,' que =e est-Vrío ediScando, e as vi.
j»á., escadas, e andaimes, Trez ou quatro mil pes-
ioás se intrinkeirarão atiaz daquella. barricadas,

armadas de piín», pedras , e armas «le fogo. A's
10 horas ajuntarão-se forças respeitáveis na praça,
do Cjmtclet. Logo depois trez Commissarios de Pu.
lieis , precedendo os destacamentos das tropas de
lírio» o cavallaria, intimarão vinte vezes sem eíTei.
to o povo que se retirasse. Foi necessário ntta.
car as barricadas de viva força. Lançou-se nas ruas
huma chusma de pedras , e dispararão tiros das
janellas,

A' meia noite, estavão derribadas as trinchei.
ras, e as ruas despejadas ; muitos Soldados furão
feridos de pedras e bailas : hum Capitão de geu.
darmes recebeu huma violenta pedrada na cabeça.
Muitos dos sediciosus foião victimas da sua ousa-
dia, e muitos forão prezos.

A 20 repetirão-se as desordens da véspera corn
mais serio caracter. Os perturbadores cuidarão em
perturbar bairros, qne até alli tinhão persistido
quietos. Formarão.se novas barricadas nas ruas de
S. Martiti e S. Diniz. Os Soldados deitarão por
terra aquellas fracos obstáculos, e a força publi.
ca reprimiu a violência dos sediciosos.

C O L O M B I A.

Extracto de homa caria datada de Bogotá, 14 de
Setembro.

O General Bolivia entrou em Bogotá , a 10
de Setembro, Depois de prestar o juramento á
Constituição, o Vice-Presidente entregou formalmen-
t« as rédeas do Governo em suas mãos, com hu-
ma falia , em que diz que elle , de mãos dadas
com toda a Republica , estava convencido de «jue
r-o o Libertador podia restabelecer a ordem com
prosperidade da Colômbia. O General Bolívar res-
pondeu odeiecendo seus mais sinceros , e mais for-
tes esforços para corresponder ao dezejo nacional,
mns declarou rjue não respondia pelos resultados ,
se a nação não sacrificasse todo o partido provin-
cia! . e animosidades pessoaes sobre o aliar de sua
pátria. ,, Seguio-se hum grande banquete. O Ge-
nf»r;tl apenas fui instalado , publicou a proclama-
çio seguinte aos habitantes de Guayaquil, nomeou
o Almirante lllingworth Intendente da provincia,
e o General Flores Commandante General do Sul.

O General Urdaneta com sua tropa entrou em
Bogotá no dia seguinte, mas o General immediata-
mente tornou .isento como Senador. Os mais ardi-
d»»s do partido oppõstr) ao General BolfvaT (Soto,
Vribe, os dous Agneros , e Luís Lopes Mendes)
se retirarão dn capital, temendo a perseguição ;
mas o General Bolívar não entrelinha similhantes
sentimentos ; elle os abandonaria á reprovação da
opinião publica e das suas consciências — a felict-
dade da Colômbia completaria sou castigo. Outros,
que ficarão , procurarão apagar a lembrança de
sua condueta anterior pela mais s. rvil abjncção.

A divisão do General Urdaneta ha de marchar
para o Sn! para restaurar t conservar a ordem.
Com «•> General Flores, que alli commanda, pode-
se contar como hum commandante liei , e muito
eflicaz. O General Paez também ha de executar a
sim commissiTo , sem se desviar das ordens do Go-
verno , agora que o Lil.ertndor está á sua frente.

Adoptão-se vigorosas medidas para segurar a
tranquillidade em geral, e espera-se que pelas (lis-
posições do Libertador aqui haverá dinheiro sufli-
ciente para cobrir todas as despezas , deixando in-
tactos os fundos destinados a pagar os dividendo,
Inglezes, O exercito melhorara muito, e far-se-
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Jüi todo o esforço para encher todos os empregos ei-
vj_ com homens honrados , e de merecimento.

O Libertador se habilitará desta soite a nri.re-
sentar á Republicu a grande convenção pa¦'. ae
ajuiitar em Março em Ocuna , em hum estado dn
união e flurente , tal qual o pernoitem as passa-
das desgraças.

Conciliar paixõns irritadas, soprar o terror, ere-
fre-ir a anarquia, não he empreza fácil; mas c.ê-í-e com
confiança que ° gênio , as virtudes, e a influencia do
Libertado, hão de superar todas as difficiildades. Por-
tf.flto sen. duvida na Grande Convenção haverá hum
forte pa.tido a favor da desinenibração da Colou.bia
nor hu.n systema federal , <|ue a America do Nor-
te quererá sustentar, mas os interesses geraes hão
de prevalecer sobre os projectos de facciosos e om-
biciosos, que esperão ser postos á frente dos esta-
dos separados. Hum Governo federal na America

.Meridional seria a origem de infinita oppressão
ao povo, c ds ciúmes nvaes, ameaçando sempre,
e muitas vezes oceasionando guerras internas. A
America Saptentrioual já se esquece ds qne a
sua população sunpre esteve em plena posso tias leis
Inglesas, e estava educada como gente livie quando
ella estabeleceu seu systema ; e todavia esta eile pro-
vado que o systttna pode conservar aquella un. lade,

que he essencial para a paz , força , e prosperi-
dade geral ? Ainda assim, ha grande diflereaça en-
tre o caracter natural do povo da America do Sul
e do Norte, que devem estudar os legisladores.

As ultimas noticias do Peru annuncião que os
departamentos de Cuaco e Puno se separarão do
Lima , e se pozerão debaixo da protecçao do Gran-
de Marechal de Ayacucho ; que Arequ.pa estava
disputando o assento «lo Governo , e que em Li-
ma exifíia a mais completa anarquia e contusão.
Tal he o primeiro resultado da sua loucura e in-

gratidão.

I T A L I A.

Ancona 3 de Novembro.
Hontem ás sete horas da manha , a fragata

Insleza a Dartmouth entrou no nosso porto, de

Navarino, em 11 dias. Contra o costume, seu com-

mandante não salvou á entrada. Mandoujgsculpar.
se desta ommissão , dizendo que tinba**l#rdo cuco

homens, que estavão merrendo , «pfíini. .enJos.

O Delegado seguio em hum baiWan lado da

fragata para comprimentar o commandante, o Ca-

pitáo Fellows, que agradeceu ao Prelado do 1 *p. ,
e requereu-lhe que lhe abrevia-se o tempo da qua-
rentena, a fim de poder ...andar iniiuediatamente
hum correio ao seu governo He ...explicável a

alegria que inspirou a noticia deNavar.no. O De-

legado immediatamente mandou hu.n co.reio a Ro-

ml: e a Câmara do Comuierc.o outro a Gênova,
e outro a Lio.i.e.

—«s>aaea-»>l®|«^|*|<» 1 «HBSr^»--

CoKiiissPONüEí.ciA.

Fomos rogados a inserir o seguinte artigo.

Exoosicão ao respeitável Publico por Manoel do Nas.
LTS: 

Ltr, 5 Silrt,, ex. Presidente tia Pro^c*

do Rio Grande do Norte , e Deputado pela do

Ceara.

Con. quanto eu esteja contente por ver-n.e já
legalmente justificado perante S. M. o 1-P-^'^.

como demonstra o Aviso da becretaUii ue Estado

dos Negócios da Justiça de 17 de Setembro deste
anno, «pie corro impresso, e vai aqui transcr.pto :

'.odavia zeloso sobremaneira da minha honra , ess<J
bem o mais precioso paru o homem probo , eu
quero ter a satisfação du offerecer ao respeitável
Publico os documentos , com que me preparava
para a defeza , quando por fatalidade , e não á
vez primeira, a calumnia subplantasse a innocen-
cia; esperando do nies.no respeitável Publico toda
a indulgência neste meu procedimento, como filho
somente da ingenuidade , com que procuro mostrar
a evidencia dessas calumnias, com que esse calum-
niador por exeeilencia Antônio da llocha Bezerra
tentou ti-narnie.

Por esses documsntos, todos passados na mi-
nha ausência, e já sem authoridade , conhecerá o
mesmo respeitável Publico qual foi a minha con«
dueta na 1'residência do Rio Grande do Norte ,
e qual o conceito, que mereço aos meus patri»
cio.., e compatriotas, a qual em gerai, e particu-
larmente a cada hum, por esta oecasião rendo o.
meus mais humildes agradecimentos. Porém nada
nessa triste luta me encheo de tanto prazer , co-
mo o testemunho publico de gratidão, e amiza-
de que me derão os Natalenses , quando em 10
de Setembro próximo passado chegou alli a no-
ticia , e entrou-se .10 conhecimento devassai da
denuncia, que de mim deu esse famoso calumnia-
dor. Huma voz geral pronunciou-se decididamente
a favor da minha innocencia: homens, e mulheres,
ricos, e pobres vociferavão publicamente das calum-
ni.is da denuncia em geral, e com especialidade
o intitulado monopólio da venda de farinha ao povo,
e t-ra a voz unanime-—nós devemos salvar das ca-
Iu.ninas ao Presidente, assim como elle nos sal-
vou da toma , e não deveremos consentir , que pe-
lo grande bem que nos fez, sofra tamanho mal, e
timanha injuria, que se lhe quer fazer tão calum-
niosamente, e porque igualmente bem nos gover-
11011. —lie essa a mesma lingusgam, que se vê no
Ollicio do Câmara da Capital, e no Assignado de

povo a meu f.vor.
Aturdido com isso que via o denunciante, que

então se achava na Vice-Pivaidencia , conhecendo-
se na execração publica , retirou se da Capital ;
e quando julgou mais acalmados aquelles ânimos,
voltou appresentando-ae descoberto em campo a fa-
zer-me todo o mal, já declamando de mim pu-
blicamente, já repelindo do sua amizade aos que
se lhe oppunhão, já ameaçando a huns, e já fi-
nalmente aliciando a outros; eom todo esse seu es-
trondo, e preponderância, apenas pode achar dois
seus Soctarios , cujos nomes deixo de os publicar ,
que ainda ousarão, não afirmar os artigds de de-
nuncia , e sim a torcer hum pouco a verdade , mas
vierão tão mal ensaiados, que as testemunhas, em

quem se referirão , os desmentirão solemnemente,
e por conseguinte foi perdido o seu trabalho , ser-
viudo aliás este facto para corroborar a inteireza
do Ministro devassante, que assim como admittio
estes dois, ad.nittiria quaesquer outros que quizes-
sem jurar contra mim , e o contrarie disso elle já
mais*o poderia fazer tanto pelo seu caracter, co-
mo porque o Escrivão da devassa , me era desatei-

coado por ser compadre, e especial amigo do denun-
ciaate, e «jue com hum dos seus Mentores sem du-
vi díTl e ri a 11 ã o pequena pãrtè n essa denuncia ,*~8~
por conseqüência interesse tambem na sua prova.
Não parou aqui a perseguição do denunciante, pa-
rece , que informado pelo mesmo Escrivão de bit
sahindo a devassa a meu favor, e próximo alargar1
a Yice-Presidencia pela participação do novo Pre»

• t



ml 

¦

(CG)

sidente , lembl-bu-íe de revolver a Smela > ia n ver
«o achava, em que me pugame, m.s por fortuna
minha nada achou de extraordinário , porém uri,.

qu.rendo perder o seu tempo lançou mão de oito
documentos os mais minuciosos, e alguns até trun-
carios , que nada provâo contra mim , « com elles
em 14 de Fevereiro do corrente (quatro dias antes
d;« sua diinissáo) officia «o Ministro como Presidem
te, ci-quecenilose ju de ser parte, para que os

iur.tasse a devassa como prova da minha ingerência

pnr elle sonhada po foder judiciário , e se confie.
cei-se desses novos fitcloF. Pa rém graças á impar.
cijilid-íde deste honrado Magistrado, qne firme no
seu posto, preencheu dignamente o seu caigo ,
cincindo-se á letra dn Lei , recebendo, e reme,,
tnida á SecrUia.ia de Estado dos Negócios da Ju».
tiçH os mesmos d.-cuinenlos com a devassa sem txor-
bitar da sua Conimissão.

(Continuar-se ha.)

NOTICIAS
iV T R A D A S.

Dia 26 de Janeiro. — Gibraltar ; 41 dias; B.
E. Saído, Adcla, M. Marcos Aurélio Gentil, equi-

pagem 8, carga «ícile, vinho, e passas, ao Sobre-
cuíca : passageiros 4 Hrspauhoce.

Dia 27 de Janeiro.— Tagoahi ; 5 dias ; L>. fie-

„{„,',, do Cabo , M. José Fluriatw . equipagem 7 ,
car<>a ealTé , «? arroz, a Antônio Comis títmoso.*-
Giwratiliã ; 4 dias; L. Santa Rosa, M. Jacinto te-

reira , equipagem 3, carga catíé , a Manoel Irancis-
co Tibáo.- Jlha Grande ; 5 dias; L. bom tim
Santa Anna, M. Manoel da Cru» , equipagem 5, car-

ta enfie , e aguardente, o José da >ilva Carvalho.--
Dito, dito, L. Pensamento Felix, M. Narciso ler-
rrira da Cosia, equipagem 5 , carga enfie, ao> M.-
Campas ; 4 dias , S. Nota Alliança, M. Manoel
Gonçalves Victoriu , equipagem 7, carga assucur, e
agoardente , a vários: passageiros José de Souza
Neves, Conslantino Antônio de Faria, José ila

Costa Caiina.S<s, e I marinheiro Inglez do Ln-

g„e Benuiepaiie. - Dilo , dito, L. hesfique, M.
Custodio de Souza Malhado , fquipagem b , carga
ciito, » vários.- Dito, dito, S. 1 ti cara Pastara,
M. Manoel de Multiros, eqoipngem 9, carga assu-
car, a Bernardo Rodrigues de Fona —Dito, dito,
S. Deftmor Perpetuo, M. José Francisco Pereira,
equipagem 8, c.irga dito, e agoardente, a Vmsst-
trio José Coelho: pas^geiros Francisco Caetano de
Jesus, e I niirinheiro Inglez naufragado. — Dito,
dito. L. S. José, M. José Dias da Silva, equipa-

MARÍTIMAS.
Santa Anna, equipagem 7, carga dilo, a vanos:

passageiros José André, 2 Inj-lazes naufmgHdo».—

gem fi, erga dito, a vario*. — Dito , dito.

quu Bom Jesus d? Alem, M. Bernardino Francisco da
Fonte, equipagem ü , carga assucar , a vanos: pas.
sageiros 2 lnglczes naufragados.— Dito, dito, L.
Santa Anna Felicíssima, M. Antônio José Leite,
equipagem 6, carga dito, e agoardinte, ti vanos:

passageiro 1 marinheiro Inglez naufragado. — Dito,
dito , L. Penha , M. José da Reza liamos , equipa-
cem 6, catga dito, a vários. — Dito , dito, L. i>.
João Baptisla , M. Antônio José dos Reis , equipa-

gen. 7 . carga dito , a Antônio da Costa Soares :

passagei.o João Martins da Silva.—Dito, dito,
L. S. Luiz , M. Guilherme Ptà'oso, equipagem b ,
carga dito, a atarios : passageiro Joaquim de Souza
VilTa Nova.— Dito, dito, S. Correio de Campas,
M. Domingos José Caetano, equipagem 6 , ciarga
dito, u varies: passageiro 1 Hespanhol.—'Dito., dl-
to, S. Boa Fé, M. Francisco Manoel, equipagem 8,
carga dilo , ao M. — Dito , dito , S. S. Luiz Gon-
zaga, M. Antônio Corrêa, equipagem 6, ca.ga dito,
a Anlonia Roza de Lima.— Dito, dito, L. A. ae-
bastião, M. José Antônio de Andrade, equipagem O,
carga dito, a vários.— Dito, dito, L. Santo An-
tonio, M. Manoel Joaquim de Santa Anna, equipa-
¦»em 6, carga assucar , * vários. — Dito, dito, S.

Conceição de Maria , M. Mamei José da Silva, eqm-

pagem

Dito, dito, S. Harmonia, M. José dÁvila Ramos,
equipagem 7 , carga assinar, e mel, a Guilherme
Plat : passageiros o Capitão Inglez John Mancro-

phe, naufragado, 1 marinheiro. — Dito , dilo. S.
Santo Anlonia Viphtnte, M. Manoel Vomingues Mar-
Uns, equipagem 7 , carga dito, a Dwgo Gemes
Barroso. — Dito , dito / S. Estreita , Ri. Antônio
Lopes da Costa, eqoipflgfm 7, carga dito , a va-
rí«* : passageiro Puulo Joaquim. — Dito , dito,S.
Viva Maria, M. Thomé Domingucs, equipagem 5,
carga fiilo , e madeira , a variai»'— Dito, dito, L.
Gencveva, M. Manoel ile Souza Gonus, equipagem
C , car»a dito , a José Ipyiacio tia Cesta F/oriii. —
Dito, dito , L. Penha, M. Manail da Cosia Ilibei-
ro, equipagem 7, caTga mel, a Antônio Rodrigues
Coelho: passageiro» José Antônio, e João Pinte—
Dito, dito, L. Gloria, M. Lourtnço Justiniano,
equipBgem6, carga assucar, e agoardeiili*, a vários.

Dito, dito, S. Feliz Suecesso, M. João Goncul-
tes dos Sentes, equipagem O, carga dito, ff varies.

Dito, dilo, S. Aurora, M. Maneei Anlonia da
bilva , equipagem 7, carga dilo, a vários. — Dito,
dito, S. Nova Rainha des Anjos, M. João Fernandes
d'Oliveira, equippgem 9, catga dito, a vários: pes-
sageiro José Lopes. — Ilha Grande; L. Santa Anna
Flor do Mar , M. Pedro José d''Araújo, equipagem
6. carga caíté, e agoardente, a vários.— Paraná-

guá .- 1ÍS dias ; B. Piedade , RI. Manoel José de Bri*
to , equipagem 12 , catga madeira . arroz , inatte , e

, ao

lo.
an 6, carga dito, e agoardente, a vario».— Ui-
dito, S. Animo Grande, M. Joaquim José de

betas,'ao M.: passageiro 1 Inglez. — Mangaratiha;
2 dias ; Canoa Santo Antônio 

"e 
Almas , M. José

Francisco, equipagem 4, carga caíTé, a José du Sil-
va Carvalho.

«; 
S A II I n A s.

Janeiro.— Guerneseif ; B. Ing. Pea-
ce, RI. JV. W. Moulin, equipegem 10, caiga aíío-
enr , e caffé. — Anihuerpia ; B. IIoi. Carolina, M.
J. E. Mflcherts, eqiipagem 6, carga caffé, assu-
car , e couros.

Dia 27 de Janeiro.— Liverpool; G. Ing. Aâ--
mirai Cockburn , M. Thomaz llamhy. equipagem 26,
carga caffé, madeira, algodão, e lã: passageiro,
o. Ingleze. Benjamim Daibphire, W. Invlan , e
W. Henry, com Passaportes da Secretaria d'Esta-
do dos Negócios Estrangeiros, M.Donaldson, com
1 filho, John Adams, John Golh, e John Ale-
xander, com Portaria da dita Secretaria d'Estado.
— Parto ; G. Port. Hermelinda , M. Antônio José
Ferreira Brandão , equipagem 28 , carga gêneros do
paiz -. passageiro Jeronymo Antônio Rlendv-s , coro
Passaporte da Secretaria d'Estado dos Negocio»
Estrangeiros. — Mangarnliba ; L. Bom Jesus , M»
Francisco Fernandes de. Castro, equipagem 7, carga
sal, e vinho : passageiros Antônio Felippe de Sou»
za, e 2 escravos, com Passaportes da Policia.—
Hamburgo,- G. fíamb. Galaiéa, M. Jan Jansen $
equipagem 14, carga assacar, * caffé.
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DIÁRIO FLUMINENSE. Vol. 11,

Artigos de Officio.

¦Repartição dos Negociou da Marinha.

j| Ela Secretaria de Estado do. Negócios da
Marinha se faz publico, para regulamento e pre
veiiçâo do Comuiercio Nacional , e Companhias de
Seguro, <jue no dia 28 do corrente appareceu so
bie a Marambaia e Ilha Grande hum Brigue ini
n ..:c>. Ficão dadas as possíveis providencias para
qii?" s.ja energicamente perseguido.

he.-. flana de Estado em 29 de Janeiro de 1828.
— Jvuquim Francisco Leal.

-—»i®i«!«i©|«^'l®;®i»iwes--—

Artigos nam Officiaes.

sNOTICIAS ESTRANGEIRAS.

FRANÇA.

Do Constitucional de 6 de Novembro.

Ministério da Marinha e dus Colônias.

Hontem publicámos huma circular do Ministro
da Marinha. Pensamos dever hoje fazer conhecer
a seguinte dirigida pêlo mesmo Ministro aos Pre*

_ '.: .. - ...... fl.n.i.nc.nrm. «lil -7llpí7 ¦ ílit

dos porto, do Oceano , com destino para o Medi-
terraneo, ou pura o Btiltico , constiiuião ou uíío
a grande cabotage ; e eiuqui-nto , segundo hum u-o
mui geralmente consagrado , us viagens da Oceano
para o [Mediterrâneo tem sido classificada» enire
as de grande cabotage ; huma opinião ainda mais
geral , no menos tia parte da administração, fejs
pôr as viagens do Oceano ao Baltico na categoria
de longa carreira.

'' Mas sobre este ponto, tão freqüentemente
cdntrovetso, já não pode existir incerteza, depois
de hum accordão do Tribunal de Revista (Cour de
cassation) que fixou a jurisprudência a este respei-
to, deleiminando, a 23 de Maio de 1820, em liu-
ma espécie em que se tratava de decidir se bum.
navio expedido de Rouen a S. Petersburgo tinha
feito huma viagem de longa carreiia , ou de g.an-
de cabolage.

" O accordão da Relação (Cour Royale) de
oue se havia recorrido , tinha posto esta viagem,
na ultima classe (grande cabotage). O Tribunal
Supremo confirmou a sentença , e rejeitou-se o re-
curso, porque o art. 377 do Código de Commercio.
não declarou viagem delonga carreira, independeu-
temente do, lugares que ahi são designados nomi-
nalmente senão aquelles que se fwzeni ás costas e
paizes situados sobre o Oceano, além dos estreitos
de Gibraltar e do Sund ; que S. Petershurgo nãoa seguuiie unifica -peiu uicmuu ..i........ -— - - •» uc "....»"». - ***• ~-"- , -.-- —• *.- 

feitos marítimos e aos Commissarios em Chefe da se acha alli designado nominativaniente, eque tam-
Marinha. bem -nSo estét sobre o Oceano ,- e portanto , faltau.

Paris 25 dc Outubro. do as condições requisitas , a viagem a S. Peters-
burg não he viagem de longa carreira.

<i Sr.-s-Cortfornie o art. 377 do Código de Com- « Assim pela applicação natural do, motivos
-mercio, que nio fez mais de que reproduzir, qua- deste accordão, em hum ponto de vista geral, fica
si litteralmente , o art. 1.° da Ordenança Real do hem estabelecido daqui em diante qué as viagens
1. ° de Outubro de 1740, "são reputadas viagens emprehendidas do, portos Francezes do Oceano pa-
dt. «-rande carreira aquellas que se fazem ás In- ra os portos do Baltico , assim como para os do
dias Occidentaes e Orientaes, ao mar Pacifico, ao
Canada, a Teria Nova, á Groenlândia, e ás ou*
tias costas e Ilha, da America meridional e sep-
tentris.1 ; aos Açores , Canárias, Madeira, e ato*
das as costa, « paizes situados sobre o Oceano,
além dos estreitos de Gibraltar e do Sund.

"O Código não falia das viagens de grande
cabotage , e cumpre ir buscar a sua definição no
art. 2" da Ordenança citada do Ia de Outubro de
1740 , artigo concebido nesta maneira :

" A, viagens á Inglaterra, Escossia, Trlanda ,

'

Mediterrâneo, tião são mais que viagens de grande
cabotage.

" Agora eis.aqui as conseqüências , que dima-
não desta solução, relativamente ás disposições re-
gulamentares , sobre cuja execução deve vigiar a
authoridade marítima. \

" l.° As embarcações de commercio, que fa-
zem a navegação de que se trata , não devem mais
restringir-se á repetição' da visita a cada viagem
(como prescrevem para a nnvegação de longa car-
reira os artigos 12 e 13, tit. 3. da lei de 13 de

Hol-lamia , Dinamarca . Hamburgo ,e outra. Ilhas Agosto rk 1791, e 22o ^o Código do commercio).
e terras aquém do Sund , á Hespanha, Portugal, São agora sujeitas unicamente a huma visita annual.
ou outra. Ilha, e terras aquém do estreito de (Declaração do Rei , de 17 de Agosto de 1779,
Gibraltar, serão reputada, de grande Cabotage. art. 3.) ....

» Os termos deste ultimo artigo, cumpre con- •• 2.® Ja nao ba lugar de exigir descarrega-
fessar, não tem toda a precisão desejável; dahi dores dessa, embarcações que embarquem cirurgião, e
nascerão duvidas sobre a natureza de certas via- botiea (porque a ordenança real de 4 de Agosto

§ens. Perguntou-se ae an expedições cniprehendidai de 1819, art. 1 e 13 não impõe expressamente hu-
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ma o outra obrigação senão para as expedições de

^"^ruo commando destes mesmos navios

elle conl.uua a pertencer, em principio, aos capitães

recebidos ás viagens compridas; mas pode ser con-

fiado por excepção a mestres de pequena caboUge

nos casos especiues, que prive, ou md.ca a minha

circular do 18 dc Outubro corrente, a que eu

""^ 
Eu vos rogo, Sr., que deis as ordens neces-

sarias para que ,.'o,« em diante o. Comissário»

d. InsoripV marítima se dirijão na con orm.dad

das instrucções precedentes, que vao procurar aos

„o sos carregadores hum alliv.o sens.ve\ • ujo

resultado será sem duvida act.v.r as e*ped.çoe de

cabotage, nas quaes, mormente no norte, tem sido

preciso muitas vezes, no regunen seguido ale ago.

?a7recorrer ao emp'cego de bandeiras estrangeiras.
' « A presente circular, da qual vos peço ac

cuseis a recepção , deverá ser registada na Sec.e-

taiia.
" Recebei &c. ,
« (Assigna-o) Conde 

de Chabrol.

Exlracto do Constitucional.

Dividir para reinar be, com licença do des-
-.noturno e dos déspotas, huma máxima mais sim-

Dles do que má. Creu partidos, oppol-os huns

aos outros, prestar sucessivamente seu apoio ao

mais fraco a fim de poder lutar com menos des-

.'vantagem contra ornais forte, he viver no meio

de inquietações e perigos; nâo he reinar. A poli.
tica acanhada e cruel dos pequenos tirutinos da an.

liga Sicilia, e da Balia no século 15 nao pode,
„ão diremos sem peiigo , porém mesmo sem r.dt-

culo, ser seguida pelo chele de hum estado de

alguma extensão. Ainda quando os homens e as

cousas fossem hoje o que erão ha trezentos e ein-

coenta annos , nós peiguntariamo» a quem se din-

gera e o que querem os escritores que fazem lon-
¦¦os artigos sobre o partido republicano e o espi-
rito monárquico , o antigo e o novo mundo , o
-çarbona.u.no e o vendéismo , Saumur e Ca lio-
c.elle, o Contercador e as folhas liberaes, os Al-

pés e os Pyreaneus, Qui roga e Pépé , o campo
de Marte e o cemitério du P. Lachaise .

Nao recordaremos a etymologia tão vulgar do»
termos republica, republicano; a causa publica, os
interesses de todos. Os homens , que se occupao
destes interesses, e que quando delles se tratao ,
não dizem — que me importa? se achão tanto em

qs paizes governados por hum só, Rei, Doge ,
ou Presidente , como por muitos, Senadores, Di»
rectures . ou Conselheiros. O mundo não se illude
com as vãs subtilezas de doutores da velha escola
política. Se chamais republicanos os homens, para
quem os interesses em geral e de seus compatrio-
tas em particular, são interesses sagrados, não so
no novo muiu'o , mas no antigo fervem os r-epu-
blicanos ; não ha menos na Prússia que na I en-
sylvania , e nas monarquia» da Europa que nas re-

publicas da America. Se chamais realistas os a mi-

gos da ordem a tia paz publica , vossas fileiras
são muito mais numero-as do que ino«traes crer ;
as antigas colônias di huiaa e outra America tem
fortificado este espirito de paz e de ordem para
.ua emancipação, e o novo mundo couta hoje tan-
tos realistas como habitante*.

Dizer epse os povos du Europa marclião par.
as forma» do governo republicano, e aspirio a pôc-
se debaixo da direcçio du !iu_u poder electivo ou;

do domínio de muito,, be fatiar, se tiao contra Mia

consciência, ao menos contra «verdade; mas afht-

ma quê todo» os unimos e todos os votos tendem

Tmonarquia conforme as leis, a buma ordem le-

ga eeuvel, donde o arbitrário esteja_ bann.do ;

onde a regra esc.ita , frocio de discussões livres,

dentadura! deliberações, ni_o p»B«o nunca .er des,

conhecida por aquelles, cujo dever he .nettei- o

a ella, he dizer a verdade; e acosta verdade lie
"republica, 

cumpre confessar que. a rep u bica as-

lá em Ioda a parle ; he buma necessidade admittil-a ,
nor quanto que poderião os esforços, que a ropellen» ,
Ho» esforços de cem milhões, qne a attrahem?

Os espirito» illustrados , o mundo intellectual,

já não esiá, como dizem certos diários, repartido

entre duas opiniões; já se não trata da torma ,
mas do fundeadas cousas. Leis ! Leis! e nada de

arbitrário! Eis o grilo, que' se levanta e retumba
de eco em eco desde o cume dos Andes ao cume

dos Alpes, das praias do Orenoqae as margens do

e*De 
que serve recordar incessantemente bom

passado, que já não existe, e que não pode vo -

íar mais do que a mocidade daquelles que o vi-

rão , e que delle tem saudades r A nenhuma po-
tencia humana he dado remontar a torrente dos

séculos; tomar por contra correntes esses redemoi-

nhos, que so tem força paia quebrar sobre bum

baixio a barca imprudente que nelles se mette , lie

deixar-se surprehcndcr de perigosas illoioes. Nada

solido , nada durável se pôde reconstruir com os

restos carunchoaos, que vos cansaes em ajuntar «o.

bre as praias, donde ella se retirou. He com esles

materiaes duros e fortes da revolução, que o sa-

bio author da carta reconstrnio em França o eeli-

ficio da Monarquia; he também com estes mate-

tiaes duráveis como as necessidades da civilisaçao ,

que cumpre levantar as partes que o real archi-
t-cto deixou imperfeitas por falta de tempo : o

velho tecto do arbitrário desaba de todas as par-
tes, e já não pôde abrigar a ninguém.

Não nos importa donde partem estes sntns rie

guerra : a revolução está em pé.! Os realistas prnsao
para as suas fileiras ! A rebellião marcha com atrogun.
cia > Ella -segue o feretro de seus tribunaes ou de seus
histrioes , ella abre registros onde conta suas forças,
tem poetas vara a cantarem, pintores para reproduzi-
rnn suas façanhas ; levanta eslalum , ou cunha meda-
lhas cm honra daquelles qne olhão a insurreição tomo
o mais santo dos deteres ! Os que laiiçao estes gri-
tos tinhão sido delegados para as Juntas Aposto-
licas de Hespanha, e os agraviados no-los tem reen-
viado; mas perguntaremos nós quem tem provo-
cado este novo apparato de guerra ?

Zoologia.

M. Thirria , Engenheiro de minas do Depar-
lamento do Alto Suone, acaba de descobrir na gru«
ta dc Ecbenoz, chamada Le Trou-de-la Baume (Bu-
jtaco do baUamo) perto de Vcsoul , hum grande
numero de fosseis, similhantes aos que forão des-
cobertos, o anno passado, na gruta de Osselles ,

perto de Bensançon, por M. Buckland^ Professor
de Zoologia de Edimburgo, e qua Ibrao recon.be-
Cidos tanto por elle como pelo Sr. Barfio Cuvier

por ler pertencido á espécie de ursos hoje extin*
cta, chamada ursus spelceus. Estes antmaes , que
dilrWião essencialmente dos ursos actualmente' vi-
vos por muitos caracteres importantes , e particu-
larmente por sua frente arqueada , devião ter a

estatura dos nosso» cavallo», a julgar pelas dimcn*

1
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stíes dos seus osso*", o sua voracidade era sem du-
vida proporcionada á sua íoiça.

(Do Constitucional.)

nwiiiina ". *g^|*re?y 4 €BW—"

CCRUESPONDENCIA.

Continuada do N.' antecedente.

Foi tão exacto, e tãa miúdo o Ouvidor Cy-
vpriano José Velloso ua inquirição desta devassa ,
«ue chegou ao numero de 47 lestemunha. inclusi-
ve as referidas; sendo todas a meu favor a exce-
..cio dn duus que já mencionei , prova que pare-
<e extremamente bastante paru levar á maior evi-

dencia a minha iunocencia, já bem demonstrada no

meu Manifesto de lü de Outubro de 18^6. Quão
£taiide he , Senhores, o poderio da inuocencni !• Lu

ausenie, ponte, sem família alli, nem parent-is ,
com hum inimigo tão poderoso, tao caprixoso, e

triunfei t .' ? Ainda se.ú duvidosa para alguém a mi.

nha iunocencia? Sena possível compiaiein-se 4:>

testemunhas da classe qne são essas , das princt-
pães pessoas daquella Capital? He no meu M.m-

festo eu senti não poder pelas minhas traças tinan-

Cns imprimir hum uraude numero de honrosos do-

comentos , que juntei a hum meu requerimento a

S M. 1- i »g°ril "iaÍ8 'l"e nu,,ca "lilt" llil0 v
Jazer a despeza com a impressão de tod.. esse pro-
cesso da devana , paia o respeitável Publico ver

provada tão clara, como a luz do meio dia, ai.

Bimha ..inocência , e quão refinada e ui.ni testa ioi

a calumnia da denuncia. Coutestemente jurarão as

testemunhas que, a não ter sido a minha acl.v.da-
de e zelo nas providencias, que coma Junta ria

Fazemli tomei para haver sempre farinha no met-

cado , pereceria o povo á fome , e subiriai esse ge-
nero a alto preço, cun... se vio nas Províncias li-

mitrofès, o mesmo nas Villa. centraes da 
^Provi-,

cia, aonde vendeo-se a doze, ****»»*<* "te -"
trinta mil réis, quando ao ...esmo tempo na C-api-

. nunca excedeu de 6*100, . vendeo-se, ,i qua-
torze, domeis, e dezoito patacas por al>ire.

que eu até emprestei dinheiro meu a Fazenda pa-
Ja essas compras de farinha para se_ vendei ao, po-
vo e aue os interesses que resultarão dessa d.lie-

ren'ça Ze o preço da Inpra e o da venda que
nunca excedeu a duas piUacas , '™£*£™ ?£
Cofres da Fazenda, e con. elles se hzerao a obra

do Baldo,» dos r'eparosda Canta ,• parte es...

tia na Fazenda : que era livre a todos vender fa-

rinha, e que só por efeitos de huma atroz caiu-

«ií;. poderia dizer de mim o que d.ce o denu ,

ciante na soa denuncia , que toda era f-lsa. Que

os emolumentos dos diplomas que se P«»«™« «

Secretaria, se cebr-vão de ordem da Junta da l<a-

senda e seu produeto era arrecadado pelo becre.

tario, e pelo mesmo recolhido aos cofres da Fa-

Sn', sendo tudo isso confirmado pelo Thesouro

Publico. Que tanto não solicite, essas representa-

Coes para a minha conservação na Província que
Smífe. a, Câmaras porísso; e até algumas teste,

.«unhas iurarão que sendo Commandantes dc Cor-
-Sil ílíoa Vereadores, deixarão de fazer taes

representações pela opposição que encontra...» em

mim quando me vieráo fallar a esse respeito; e

ZTJ jurarão que sendo Membros das Câmaras

oue dir zirão essas representações a b. M. 1., on

zèrão pelo bem que es.avão satisfe.tos com o meu
"ove 

no, e náo Jorque eu solicitasse.por maneira

alguma, e muito menos porque me quisessem adn-

lar sle. &c. Que no facto do Contrabando do Pa»
Brasil que alli se perlendeo , foi publica e notória
ii minha rejeição dus quarenta contos de réis, que
se me da vá o , pa.a eu dar o meu consentimento,
que todos virão alli os taes contrabandistas, e até
huma lestemunha jurou, que o mesmo contraban-
dista 11/o dissera, e outro que ti verti em sua ca.
Ba parle desse dinheiro, que ti mesmo contrabundis»
ta o tornou a carregar por eu o não querer ocei-
lar. Einfiiu tudo quanto eu dice no meu Manifesto,
he o mesmo que jurarão as testemunhas , tendo
aliás elle alli chegado depois de concluída a devas-
sa ; e deixo de resumir o que depnzerão nos de-
mais artigos , posto que a favor , para não ser di-
fuso , tendo-me limitado somente a estes quatro ,
como os mais infensos da denuncia.

Este procedimento, que muito honra o carac-
ter dos bons Natalenses , e que lanto ha penbora-
do o meu reconhecimento, he mais li um a prova in-
contestável do quanto são justos , e defensores da
verdade, e iunocencia opprimida , como aftirinei no.
meu Manifesto. A mim fultão expressões para sig-
íiifiear-lhc os meus eternos agradecimento, não só
por me haveiem salvado dessas caluinnias, como
pelo bom acolhimento do meu nome , e honrosa au-
sentia que me fazem, pelo que tantos parabéns te-
nho recebido daquelles meus Patrícios, e amigos

"que por alli tem transitado.
Agora podia eu cheio de razão , e de justiça

perseguir o meu calumniador, e nenhuma outra
prova offereceria ao Libello senão a da mesma de-
vassa : por ser a mais cathegorica a meu favor , á
vista da qual seria infallivel a condemnação do fal-
so denunciante. Porém haverá dinheiro para pagar
a injuria do homem de bem ? Deverei eu fazer a
desgraça de huma fimilia inteira ? Deverei servir de
instrumento para ílageüar alguém ? Deverei dar eni
homem morto ? Eis o caso em que me acho ! Mui-
to embora esse calumniador pela sua falsa denun-
cia me privasse desairosamente do meu emprego, e
com isso me acarretasse os males, porque tenho

passado, de chegar até para a minha subsistência
nesta Corte , cora pej.. o digo , a vender escravos ,
e outras coisas por falta do meu ordenado, e do
subsidio de Deputado, que se me não pagou por
ter chegado tarde sem ser por minha culpa , e sim

pela incommoda e perigosa viagem que sofri do

quasi quatro mezes , em que consumi todo o meu
numerário com as despezas no transporte ds tnn-
ta pessoas de farnilia , e por não poder haver re-
cursos da minha Provincia poi causa dos Corsários;
e mais que tudo os dissabores, que me causou ,
ha mais de hum anno, essa falsa denuncia, vendo
a minha conducta equivoca para com o Governo:
embora, torno a dizer, tudo is^o tenha sofrido,
aquelle mesmo, que foi capaz de rejeitar o grande
suborno de cem mil cruzados, e outros meios de
se fazer rieo por ter em maior valora sua honra,
como bem se acha provado nessa mesma devassa ;
aquelle mesmo, que era todos os tempos, e em ter.
tos os empregos tem apresentado a mais illibada
conducta: embora, repito, contasse como certa a
condemnação do falso denunciante; eu desisto de
todo esse diieito , dando me por satisfeito somente
com o completo triunfo da minha mnocencia ; e
oxalá este facto strva^ d^e*etnplo a esse verlho pre-
sumido, e tolo para artedar de si falsos amigos,

que o hiao precipitando no fim de seus dias a não
ser a minha filantropia I Elle que peze na sua cons-
ciência os «.ales que me fez, e o bem que lhe fa-

ço , e o Publico imparcial, pezando o que tenho
sofrido innocenteroeote, a aleivozia com que esse

c
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lomem n.e atfaiçoou, o despejo com que me per-
sejruio com esse agregado de ctilumniaa, julgue o

ieu procedimento. E Vós, Magnânimo
'marrado ídolo dos Brás.lei-

prova os nifios de sul.sistenria de minha onerosa

fiimilia , e de educação a meus filhos eis toda â
e trabalho

seu , e o n.e
Imperador cio Brasi. ,
ro» , Altendei e reparai as desgraças de. hum Sub-

dito Brasileiro ; cujo norte tem sido sempre a l.on-
.... ... „..; . (i,i,bre'ho a fidelMadc a Vo ¦ •¦ '¦'"¦

recompensa que pelos meus serviços e trunainoe

aa-oiro da Vossa Muiiilicenciii e Paterr.al Governo.
Rio de Janeiro 12 de Outubro de 1827. — Ma-

Ma-

êestadeTinperÍaÍ"o á Pátria. Nao mais , Senhor,

per lendo Presidências , e nem outros cargos de

^imediata responsabilidade, porque julgo ...o. Ira-

as'as minhas forças: hum emprego honesto que

Castro c Stlra.
lentos e attestados ;!ainoel do Nascimento

Se"iiiiíose muitos Docun.f
Aulhoridades e. ptincipaes pessoas, assim da dita

Provincia, como das de Pernambuco, Leara, e

Parahiba.

NOTICIAS MARÍTIMA S.

ENTRADAS.

Dia 2S de Janeiro. — Campos ; 5 dias ; B- de

guerra Rcaurepaire, Com o Cap. Ten. Antônio AU
brnv^fa~8antorht>pa -DiUu-diun dito, _Pjw\p.etrní -
Com. o Cap. Ten. Pedro Ferreira. — Dito , dito ,
L. Desempenho dos Navegantes , M. Joaquim lanou,
des Leca, equipagem 6, carga assucar, agõarden-
<e, e'madeira, a vários: passageiros 2 Inglezes
naufragados.— Dito, dito, L. Triunfo , M. José
Maria Ferreira, equipagem 6, carga assucar, e
aguardente, ao M. - Dito, dito, L. Santo Anlomo
e Almas, M. Antônio José da Silva, equipassem o,
enrga dito, a Antônio Rodrigues Coelho.—Cabo frio,-
2 dias ; L. Inveja do Cabo , M. Antônio José dos
Reis, equipagem 5, caiga farinha, e fijio , aoM.J
passageiro Manoel Antônio da Roza. — Ilha Gran-
dc ,- 3 dias; L. Conceição de Maria , M. Manoel
Francisco, equipagem 4, carga ca lie , a José da Sil-
va Carvalho : passageiro Pedro Alvares. — Dito , 5
dias; L. S. Francisco de Paula, M. Francisco José
Caldeira , equiparem 4 , carga caffé, e fumo, aoM.
—Dito, 4 dias/L. Gloria, M.João Buptista, equi-

pagem 4, carga dito , a vários: passageiros Janua-
xio" Lopes da Silva , José Teixeira , Luiz Anto-
joio, e Joaquim Francisco, Soldado reformado. —
Dito , dito , L. Conceição Feliz , M. Antônio Ma-
citado de Faria, equipagem 4, carga cafie, a vários.
— Londres , por Canárias ,- 75 dias ; G. lng. Re-
taard, M. Roberl Roddam , equipagem 13 , conduz
318 peseoas entre homens, mulheres , e crianças ,

e vem inclusos neste r.unierc*'26 Francczes , todos

para o serviço do Império. — Mangaratiba ,- 7 dias ;
L S. Domingo* Enéas , M. Joaquim José dos San-
los, equipagem 4, caiga caffé, a vários.-- lho de
S. Francisco; 2 dias; S. Dous Amigos, M. João
Penha Liberato, equipagem 10, c«rSa arroz, ta-
boa do , e farinha, ao M.— Quilimane; 54 dias; B.
Seis de Fevereiro, M. Francisco d'Assis de JShndon-
ca, equipagem 29, carça 430 escravos, destes mor-
reião 17 , a João Rodrigues Pereira de Almeida. —

¦New York,- 57 dias; B Amer. Emma, M. B. Pe-
terson, equipagem 10, carga differentes fazendas, a
Birclchead e C. : passageiros o Americano Birck-
head , com sua mulher, e 5 pessoas de famili'. —¦

Santos; 29 dias; G, Boi. Mana, M.J. 11. líraans-
lui/ver, equipagem 15, em lastro: passageiros 10
Jrfauibumue7.es, e huma Hollandeza. — S. Matheus,-
9 dias; E. Luiza, M. João Marcelino, equipagem 5,
carga farinha , ao Caixa ; passageiros Francisco
Luiz dos Santos, Ricardo Chrisostomo Rodrigues,
com 2 escravos, e Manoel José Nunes da Fonceca.
— Sepitiha ; 11 dias; S. NacioBal e Imperial Con-
ceição , M. José dos Santos da Fonceca , carga caffé.

S A II 1 D A S.

Dia 28 de Janeiro.— Guernesey,- B. lng. Lui-
na, M. Lcnfesly, equipagem 10, carga caffé. —fim
de S. João; L. Boa Fé, M. Antônio Francisco ét
Fonte , equipagem 4 , era lastro.

A T 1 S 9 S.

O Thesoureiro da Caza Imperial, Plácido Antônio Pereira de Abreu, annuncia a todas as

pessoas , que por elle recebem ordenados , pensões , ou esmolas , que no fim de cada mez nas begun-

das, Quartas, e Sextas feiras de manhã até ao meio dia faz pagamento na caza da sua residência na

rua dos Ourives N. • 27, devendo cada hum assignar a folha que lhe competir; não se permittindo
receberem por recibo senão aos que por causa de moléstia não poderem comparecer, devendo estes
serem reconhecidos por Tabellião. Rio de Jaueiio 29 de Janeiro de 1828. - Plácido Antônio Pereira
de Abreu.

Vende-se huma caza de sobrado nova, sita no porto de Iguassú , que tem perto de sessenta

palmos de frente, e muito mais de funáo; bem construída, com paredes mestras, e toda guameci-
da de jimellas peitor.s envidraçndas ; bons commodos em cima para familia , e em baixo, boa loja
com armação envidraçada para fazendas seccas, bom armazém para molhados, e outras proporções pa-
ra quem quizer pôr lancha de conduzir mantimentos , e entrar em negocio de caffé; tem boa horta ,
e bom quintal de capim plantado; lavagem dentro, e excellente agoa de beber ; tem cavalhança ,

galinheiro, e outros arranjo*: quem a pertender, e quizer tomar algumas informações antes de a ver,

pôde procura-las na caza N. ° 59 da rua nova de S. Bento.

RIO be JANEIRO na IMPRENSA IMPERIAL s NACIONAL.
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PEDRO Graça de DEOS , e Unanimepor ---.-, . , ..
- A„m Povos, Imperador Constitucional , e Ue-

Acclamação dos lovos, ^ q ^.^ og
í«»«" fW"°. 

c.'«t Assembléa Geral Decretou, e
^ 

Q.icft.n.is a Lei segu.nte,
Nós

constata
Art. Prime.ro,

du força declarada
O Corpo de Artilheria

no Plano seguinte :
de Marinha

.„;..„v./i do Corpo de Artilheria de

panhias cada hum.

Estado Maior do Corpo.

Gen.1 , Tenente Coronel, ou Coronel

nbalterno íis ordens
Graduação de Tenente.

Murí-

Commandante uem. , .*=....  j

Official Snbaltyno anotei, (
Hun.
Secretario com
Cirurgião Mór
Capellão.
Mestre rt'Armas cor». Graduação
Cometa Mór »*'

de 1.° Sargento

Es'aio Maior de hum BcilalMo.

Comniandante , OuVn.1 Superior ¦¦¦- J

ou Seiitindo Tenente.Major

^ÍS^M-iTwwrn,. ou Segundo Tenente.

Ajudante do Cirurgião Mor

Cabo de Cometa»

Praças de huma Compa nhia.

1
Capitão  I
Plimeiro Tenente  i
Segundo Tenente 1
Primeiro Sargento 4
Segundos Sargentos i
Furriel s
Cabos '" 

' 
4

Aiispeijiidns 2
Cometas " 15O
Soldados " 

173

dominadas Traças de cada huma Conipauhia.

rj.a Cotiipaiihin '
'/'.a Companhia '
8.n Companhia

Somma das Praças de oito Companhias  1:384

Somma das Praças de hum Batalhão  1:391

Ferça geral do Corpo,

Estado Maior do Corpo de Artilheria da Marinha 7
l.o Batalhão com seu Estado Maior  1:3SH

2.° Batalhão com seu Estado Maior  l-3'*1

Somma das Praças do Corpo de Artilheria da Ma*
riuha... J?*9

Art. Segundo. O Coin.Baud.inte do Corpo d AHI-

Ibéria da Marinha , e dos Batalhões , o Official as or-

dens, Majores, e Ajudantes não receberão o yslor 
fio*

cavallos de pessoa, nem terão vencimentos de torragens..
Art. Terceiro. O Secretario vencerá o soldo de sua

Potente, e o Mestre d'Armas o soldo de Sargento Aju-

dante dos Corpos de Caçadores do Exercito ; e tanto-

hum , como o outro , no fim de seis annos de bom ser-

viço , terão direito ao Posto de Segundo Tenente oe

Companhia , mostrando para isso idoneidade era exame

publico de serviço pratico, e theoria de Artilheria com

os outros Sargentos do Corpo d'Artilheria da Marinha.
Art. Quarto. Os Cahos de Cometas vencerão vinte

réis de soldo diário , mais que os simplices Cometas.
Art. Quinto. Os Soldados que a bordo das embar-

cações de guerra servirem d'EíC0íeirti9 , e Fieis dos

paiòes de pólvora, e da p-.ilamenta , e cordoalha d Arti-

lheria , vencerão a gratificação de vinte reis diários ,

além do soldo das suas praças. (
Mandamos portanto a todas as authoridade,*, a quem.

o conhecimento, e execução da referida Lei pertencer,
que a cumprão , e facão cumprir, e guardar tao intei-

ramente como nella se contém. O Secretario de Estudo

dos Negócios da Marinha a faça imprimir, publicar, e

correr. Palácio do Rio de Janeiro em quinze demovem-
bro de mil oitocentos
dencia e do Império^

L. S.

c

v.nl e sete , sexto da Indepeu-
JU unira." • — ^^ -
IMPERADOR Com Rubrica e Guarda.

Marquez de Maceyó.

173
173
173

(Da
l.a Companhia
2.a Companhia ' 

"'_

3,a Companhia . . 173
4.a Companhia " 

' 
_ 173

5.» Companhia., -

Artigo» nam Ojtficiae».

NOTICIAS ESTRANGEIRAS.

GRAN BRETANHA.

Do Times de 17 de Novembro 1827.

Gazeta Extraordinária de Serra Lioa,
de Agosto.)

de 14

Freetoxm 14 de Agosto.
Esta manha , án 9 boras e 5 minutos partio
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desta vida, depois de huma breve e cruel enfet.

midade, s/e*. o Major General Sir Neil Camp-

bell, C. B. , Capitão General e Governador em

R 
Immediatamente depois deste tri.te Beconteci-

mento, o Tenente Coronel Lumlay, renc.tt,- Go-

vernador, ajttntou os membros do Concelho uo S,

M para lhes communicar a affliciiva noticia , e

dar os passo» que er,ão de costume , em occa.ioes
de tão melancólica natureza.

S. S communicando ao publico a cruel perda
o,,,. a Colônia tem soffrido , por este fatal

acconfecimento , reconhece que não pode exprimir
¦ tequadamente sua opinião sobre a morte de tao

distincto e eslimavel official , do qual se pode di-

x r com verdade, que sacrificou sua vida ao seu

incansável zelo e esforços.
Daremos couta da doença de S. Ex. juntamen-

to com o seu progresso terrivelmente rápido assig-
nado pelos médicos, que lha assistirão:--

Depois de huma indisposição lebril de mtti o»
dias. contra a qual pertenden lutar, S. E. o Ma-

j,-r General Sir Neil Campbell sujeitou-se com re-

p'u»nancia ao tratamento medico, segunda teira o
do corrente; depois do qual período elle soffreu os
costumados Miuptouia» de feire len.ittente. A 9 pela
manhã houve huma remissão, e S. E , contra as

'repetidas e urgentes sollicitaçóe» de seus meaicos
assistentes, entrou profundamente nos negócios pu-
Micos mais activos. Na mesma noite voltou a quei-
xa, e foi brevemente seguiria por assustadora per-
da d» forra mental, que continuou, e foi accompa-
nhadu de gradual abatimento de forças corporaes,
até a manhã de 14, em que S. E. expirou ás 9
horas.

(Assigiiados) William Barry, Deputado Inspe-
ctor dos hospitais.

¦James Boyle, Cirurgião da.Co-
lonia.

W. Fergusson , Cirurgião R. A.
C. C.

Noticia. S. S. o Tenente Governador ordena

qne os Officiaes civis tragão luto pezado por seis
fsemanas, como signal de devido respeito á riiemo-
ria de seu passado e lamentado Governador em
Cheia , Major General Sir Neil Campbell, Cav, Ç.
D. falíecido.

Por ordem de S. S. — Waller W. Lewis , Se-
cretario da Colônia.

Londres 19 de Novembro-. —

• Navarino.

(Noticia historia e gcotrraphica da Morea de P. M.
Coronelli , 1687.)

Zunchio ou Navarino (p. 5&). Zunchro , que
Ptolemeu chama Pylos, e Stephen de Byzancio,
Coryphasinm e Navarino , 10 milhas distante de
Coron , he edificuda em hum terreno levantado,
na fralda do qual ha hum porto , em que podem
ancrar 2,000 embarcações; do lado direifn domes-
mo está a nova Navarino ; a antiga he huma for-
taleza , que ficando tanto nos olho» dos inimigos,
tem sido para elles não pequena tentação, e por
esta razão rtiais de huma voz tem nwdatff, de se.
nhor. A 21 de Junho de 1215 , Seli»ter Bas^a foi
tomado neste porto com gTande numero de erohar-
cações, que elle commandava para o cerco de
Candia.

ao SO tia cosia da Morea, ao Norte de Metam,
agora e daqui em diante tornado celebre pele^fe.
cente sanguinária batalha entre as esquadras com.
binadas da Turquia e Egypto , e as de lnglater.
ra , França, e a Rússia, na qual as primeira» fo.
rão totalmente anniquiladas , he q itiaior ÜUtjMo.
rea , e dizem que he capsz de conter 

'^.OflOTyela».

He formado por huma bahia de considerável cx-
tensão, cuja entrada he segura pela ilha deSpha-
cteria ou Sfagia , e ao Norte e Noroeste he pro-
legida por huma cordilheira de alto» outeitos. A
passagem que conduz á bahia he pequena , e jaz
entre a ilha e o continente. A bahia assim forma-
da he segura e comnioda. A Cidade de Navarino,
situada sobre a bahia , he bem constiuida, mas as
ruas são estreitas , e iminundas, bem como Íngremes e
designares , pela natureza do terreno : sua popula-
ção' he de perto de 3,000, doa quaes a maior par-
te são Turcos. He praça de considerável commer.
cio , devido ao/seu excellente porto. As fortificaçõe»
consistem em quatro bastiões , e huma cidadela.
As únicas ruínas interessantes são huni grande aque-
duelo, huma fonte, e alguns pilares de mármore,
que sustentão as fachadas da grande mesquita. Na-
varino velha fica ao norte da bahia , e suppõe-se
que oecupa o sitio da antiga Pylos. O paiz adja.
cente chamado campo de Navarino , he fértil e
bem cultivado, 72 milhas ao SO de Argos, e 88
ao SO cieCoríntho. Long. 21. 25 E , lat. 37. 5 N.
Navarino foi o theaíro cie outra tragédia ní guer-
ta passada, á qual derio causa as guerras entre
os escravos e seus feitores. Bem fortificada , e pos-
suindo hum dos mais bello» portos da Europa, es-
ta Cidade he edificada na ioimedinta visinhança da
antiga Pylos. No mes de Agosto de 1821 Navari-
«o foi habilmente defendida pelos Turco» contra o
sitio dos Gregos, que fizerão vivas sottidas vigo-
rosas ;. mas a final esgotado todo o gênero de re-
sistencia , depois de devorarem até as suas chine-
Ias, foráo obrigados a capituJLar. Ypsilanti mandou
hum dos melhore» e mais distineta» dos seu» ami-
gos, Tipaldo, o Cephalonio , para conduzir o si.
tio. Tipaldo era hum homem de virtude e hahili-
dade, que depois de praticar a medicina na Bes-
sarabia com bons créditos , abandonou a profissão
para tomar parte na guerra nacional, e foi a sua
presença que particularmente induzio Os Turcos a
tratarem de entregar-se ; porque era tal sua tei-
mosa resolução, que pozerão barris de pólvora de-
baixo das caias , com tencão de fazerem voar a
Cidade, quando se tornasse impossível ornais longa
resistência. — Viajante Moderno.

Londres 20 de Novembro.

Chegou correio de Jamaica com folhas até 3
do passado, e noticias de 25 de Colômbia. Pelo
mesmo canal se conseguiu também humas gazetas
de Bogotá, que contem noticias frescas do Peru,
alguns detalhes do estado de perturbação da» Pro-
vincias meridioniiès de Colômbia , e huma narração
da entrada de Britivar na Capital. Damos aqui o
extracto de huma carta de Carthagena , que noti-
ciou alguns accontecimentos que não vem mencic-
nados no» Diários. Peru parece ter recahido em
hum estado de confusão ,e se. da parte do Liber-
tador se não sustentar, extraordinária moderação,
até está em vésperas de hum dissenção con» Co-
lombia.

Cartha-sena 25 de Setembro.

O porto de Naivaritto, na Turquia da Europa, •• Cbejou , o noite passodft, o correio de Bo»
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gota, o trouxe noticia da chegada do Libertador
n Capital a 10 do eorrtnte, ús ti ez da tarde. •t%|.
ina deputaçâo do Congresso, que foi encontral-o ,
<, condusio u S. Domingos , onde o esperava bum
¦ajuntamento da representação Nacional. Em mi»

presença prestou o juramento sem hesitar, contra
a espectacão de muitos. Concluindo este acto , le/.
huma falia, enérgica , declarando entre outras co.i-
sie que o Congresso havia salvado a Nação, con-
VoC.mdo a Grande Convenção. O Presidente do
¦ye.i.ido respondeu competentemente. Outra deputa-

çii , lo Congresso cendnzio Bolívar do Senado ao
J'(ii,i.'io. O Vice-Presidente, accompanhado dos Se-
<-,.0,1,ms .le Estado, o esperarão no pé da escada,
.,„:,, enln-írar-.Jje o poder que tinha exercitado em
,„., au-eucia. O Vice.Prcsidente diiigio-llie alga-
,,..- oalavra-, e S. Es. respondeu ea, termo- sa-
tiíf.cloiios. No dia seguinte o Libertador expediu
liiiin d.cieío, prore.gando a sessão do Congrego,
u fim do qne s« examinasse- o eitado dos dcparta-
ineiitos do norte, e sa tomassem as convenientes
di«p. lçoes e pai que o Congresso entrasse em
al.ui.g outros pontos, qae se lhe proporia.», e

cuidasse fio credito publico. A 12 do errei,te o
General 8ecr<rí«rio üe S. Es. spp,escutou hum

memorial, dando conta do que o Libeitador bi.v.a

feiso no- deportüiientos do norte, em vntude oe

seus DOiíeietf extraordinários. Cite memorial toi re-

m.eüido « huma mui missão de ambas as Câmaras,
ci.Ue a 15 appresentou se i parecer , recoiinuendan-
do «as as leíer.eas feitas pelo Presidente comi-
BUUSSem em vigor ate que a experiência mostrasse
seu merecimento ou-demento. Posto que se espe-
rava huma mudança no Ministério, ainda nao se

tinia verificado, nem era provável. Pelo contrario
o Sr Castello continuava Secretario dn Fazenda,
ainda qu. ja tinha sido demittido. O Sr. Rev.nga
tomou ou-tto vez a Secretaria dos Negócios Es.
trangeiros. O Presidente recommendou fortemente
ao Congresso (\üb cuidasse no arranjo de suas fi-
iiança», e"estabelecesse hum systema, que arrostas-
ne as despezas publicas , e os juros da divida es-
trangeira, que hião tomar em conmderaçao.

" Por via de Popavan, sabemos que no Con-

cresse de Peru depois de certo renhido debate, 43

Deputados votarão que o General Bolívar fosse
Presidente do Peru : em conseqüência do que dl-

aem alguns que forão insultados, e outros que to-

r5o desterrados. Os deparlam no» deCusco e Puno

se unirão e Bolívar. A cidade de Arequipa perten-
dia se. cnjiiUl «Ia republica, . «3^^
se Ve 

~sããaipretençoes não tossem attendida». Judô

anui he hum perfeito cahos. Se nao fosse o medo

de Sucre , reinaria a mais perfeita anarquia Temo
nue esiejáo aponto de se eng ifarem em huma re-

roluçâo, daqual será muito dimeil desembaraçar-se.
» Ouayaquil declarou-se pelo systema tederal ;

mas não foi abraçado em Quito. „
Por hum artigo de Carthagena constava que

se contava confiadamente com outra invasão da par-
te da Hespanha , e esperdiçavão se muitos discur-

ti* para mostrar quanto similhante emprego deve

necessariamente ser impraticável , porque be impôs-

sivel que a Hespanha estivesse tao douda , que
formasse similhante projecto.

^AlTUnm-sa em huma Gazeta d. Jamaica, que
a embarcarão de S. M. Pyiades tem ordem de sa-

hir daquella estação paia Vera Cruz , a hn. de

receber o dinheiro.
As noticias de Colômbia podenao considerar-

se como favoráveis io nâo fo.ee o estado de in-

quietarão do Peru, e a natural connexao que tem

os negócios doi dous paizes. Porem os amigos de
ambos os paizes não podem ver sem temor a e-pe-
rança le huma desavença entre elles, que ameaça
¦a ir w. i™ aberta, em que algumas Províncias do
Sul de'Colômbia se tem annexo ao Peru.

(Times.)

Do Constitucional dc 28 de Outubro.

Aclividade do século presente.

Di:r"o o que quinerem os detractores do tem-
po presente , o nosso século he bellissimo, ei-
ie appresenta , e faz esperar excedentes resulta-
dos, para que se possa applaudir aos progressos
da ta*ão humana, á qual se devem todos eatea
resulta los. Reina nos ânimos huma aclividade ge«
ral ; todos trabalhio a descobrir, a aperfeiçoar , a
acertar finalmente, fazendo melhor do q'.'e se fa-
zia dantes. Nus letras , nas sciencias , no foro , na
carreira eommercial ou industrial, huma nobre emu-
laçâo se tem apossado de todos os homens; porfia-
se a quem enclieiá sua missão com mais utilidade
e mais dignidade.

Huma geração laboriosa e intelligente trabalha
nas leirae a escavar, ai origens históricas, e nel-
Ias procura ao mesmo tempo huma poesia vigorosa
e severa , e os elementos da sciencia política ; por-
que tal he a duplicada vantagem da historia , to-
car como huma drama, instruir como a experien-
cia. Jovens sábios procurSo no estudo das línguas
novos meios de peneirar oa mistérios da historia
oriental , huma das mais instruetivas. Jovens filo-
sofos procurão , na combinação de todas as filoso-
tias, huma filosofia commum a tode. os séculos , a
todos os lugares, a todos os povos; huma filosofia,

que compondo-se do que está de acoordo em todas
as escolas, seja a filosofia do gênero humano, e
temos razão de esperar que ella seni doce, con-
soladoia e religiosa, sendo ao mesm» tempo clara,
e positiva.

Nas sciencias fisicas nenhum systema desgarra
os ânimos ; a observação da natureza he o methodo
supremo e universal. A física, a química, a histo-
ria natural se enriquecem todos os dias de novas
observações; mas pelo caracter positivo e pratico
próprio do nosso tempo , todas estas sciencias ten-
dem á utilidade. Em suas descoberta» se esmerão
em «ervir as artes , a industria, a medicina. Esta
ultima sciencia appres.nta com especialidade hum
aspecto de aclividade extraordinário ; os animo, es-
tão alli em hum trabalho extremo. Todos os an-
nos huma multidão da mancebo» vem beber na ca-

pitai huma instrucção profunda e variada; e der-
ramando-se pela» províncias, vão alli espalhar, além
de excellentes theorias médicas, huma instrucção
moral e litteraria , que não pôde deixar de ter hu-
ma iníluencia útil. Médicos , Cirurgiões da primei-
rá ordem, indagão «o mesmo tempo novos pro-
cessos, e os descobrem prodigiosos. Hurnas vezes
conseguem quebrar a pedra na bexiga , outras che-

gão a introduzir a luz no interior do nosso cor-

po , huma vezes descobrem o meio ele corrigir en-
fermidades deploráveis, e que condemnavão á soli.
dão , á desgraça o. entes que dellas erão attaça.
oor. Dá-ae huma lingua aoa rurdos e mudos ;_in-
direila-se a figura a moça., que parecião condem-
nadas a huma difformidade eterna. O espirito da
invenção está por toda a parte , agita , move os
ânimos, e procura a gloria no» serviços, que faz
á humanidade.

• «
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A industria inventa cada dia noves processos,
que ab.evii.o , molho.ão , e varião o tratei, o do
iiuineni. Quem nos d'>sseta há trinta annos que se
descobriria no vapor huma força omni.poteul«. i que
c.ta força se empregaria , já em fazei girar ti., ia-
res de fusos, jí em levantar pezos enormes, j. a
levar endi. reações sobre os mares e os nos tão de-
urrssu como o vento; que em huma palavra o

principio do movimento achado paia a mechanica ,
pouparia talvez á metade da humanidade o ti aba-
lho das bestas de carga ? Quem no.s dissera que em
vez de lançar pontes sobre os rios, se cavanao
estradas por baixo do seu leito: qne fc desceria
oo fundo dos mares, com ar e luz; que hum gaz,
escapado de debaixo da terra , espalharia huma luz
brilhante em nossas praças publicas e em nossas
casas? Quem nos dissera que teríamos em 1 aris
as sedas de Thibel , c a. porcelanas da Clima , que
huma ordem, dada em Paris, e-tariu em ai-

guns minutos em Bayonna , que cm vinte dias
se terião noticias da America: que seria muito or-
dinario ter vi«to , não somente a capital , mas os
dons mundos; qne as nações achai ião immensos
recursos cm outra maquina, a do credite, e qne
esta maquina se sustentaria por hum sô inovei, a
boa fé ,,. .

Etittetanlo todas estas maravilhas se realisao
no meio das guerras mais espantosas de que a his-
toria faz menção. Digão mal rio movimento quando
elle produz siruilhantes resultados ! Custa sem du-
vida , mas nada he gratuito para o homem ; e a
dignidade do seu destino está em seus sofrimentos,

itens esforços, seus perigos. Se esse grande Colbert,
do qual ninguém recusará o testemunho , esse

grnnde Colbert, que enriqueceu a França, e a
I cobrio de palácios e de magníficos estofos , tornas-

_e a nós , elle deixaria de considerar a França co-
mo degenerada. Elle mesmo refutaria todos os de-
traetoreB da França moderna, invejaria estas maqui-
nas, esta* communicações rápidas , esses ssbios ,
esses químicos, esses fabricantes; elle nos perdoa-
rin nossas guerras, porque havia bastante cum que
paga-las; admiraria nossos systemus de empréstimo,
vendo quo cumprindo n palavra, se conseguia tão
bellos recursos e hum credito tão rico.

Os inimigos do movimento charuão nosso espi.
rito de descoberta inquietação , o progresso da nos-
sa industria luxo.

-JL OAF FC I AS

GRÉCIA.

Extrncto di. huma carta particular tk hum Oficial
inala ';"<. sctvc cum o General C/ntrch.

Campo junto dc Corinlho 21 dc Setembro.
" Queixa-se V. dc não ter noticias minhas mais

freqüentemente. Eu lhe aflirmo qne não he fácil
achar occasiào , porque
o ocupa d os, e nas mais

,.hou
Lis disp'

estamos incessantemente
aiioriosas obrigações. A mi-

iiha"'ultima foi de Napoli deRomania, onde mar-
General em Chefe , u fim de estabelecer

ulas pendentes entre Giiva_ e Fotoma-
ne , dous chefes bárbaros, em cujas mãos a
fortaleza daquelle ponto interessante infelizmente
havia cabido dinautc as disstiisõc-s civis. Com a
obstinação daquelles indivíduos, e com aquella in-
triga estrangula, que ainda lana tanto nu Grtcia,
não houve pequena dillicnldarie un reduzi los á ia-
zâo. Restabelecida a ordem , e Iran. ferido o com-
mando a hum novo Governo, voltámos para aqui,
e temos estado consta, temente ocoipados em pre-
pai ar huma expedição, que

ENTRADAS.
Dia 29 de Janeiro.—Bahia,- II dias; B. Frunc.

Courier , M. Jean Francois Venis Don , equipagem
10. carga alcatrão, papel, e outros gêneros, a/f«-
ionio dc Soma Lobo : passageiros o Desembargador
André Gonçalves de Souza, com 1 filho, e 1 so-
brinho , c 2 criados, João José de Lima, e 1 es-
cravo, e 1 Sardo. — Cabinda,- 35 dias; G. Henri.

quda , M. Francisco Cândido da Silva Carvalho, équi-
pagem 27 . carga 401 escravos, destes morrerão 12,
a Pedro José Bmiardcs. -— Gruparim ; 5 dias ; L.
Flor da Burra, M. Ignario José, equipagem 4, car-
pa farinha , e fio de algodão, a vários : passageiro
Antônio Nunes dc Abreu. — Angola ; 26 dias; G.
A._re. j?iif,M. José dós Santos , equipagem 27,-car-
ga cera , azeite , e 7 li? escravos , destes morrerão
11, a Joaquim Antônio Ferreira: passageiro* D. Ma-
ria do Carmo1 M';:ilauiy, com huma cunhada, e 2
irmãos, o Capitão Mór Joaquim Martins Mourão,
com sua mulher, 2 filhos, e 4 criadas, João An-

brevemente ha r!e cru-
zar o Golfo de Lepanto e desembarcar em Salona.
Para este fim vai ias canhoneiras tem sido arras-
tadas a passar o isthmo do lado de Kencheas.

" gem duvida V. teiú ouvido fallar dos suecesssos
de Colocotroni, sênior, nu vizinhança de Calavrita, on-
de muitos centos de Árabes forão deet-uidos e feitos
prisioneiros. O seu corpo tem 8000 h< ...•:•, e ago-
ra tomou posição junto de Vostizza, pai. o qual
sitio o General èm Chefe perteude marchai- em

poucos dias. Desvaneceu-se toda a idéa do Kiuta-
bi aproximar-se ao Peloponeso , porque ouvimos
a"ora que levantou o seu campo junto de Thebas,
e"segue para Zeitouni. Ainda que a nossa situação
não tem melhorado, pelo que respeita a mantimen-
tos e fardamento , reina na tropa o melhor animo.
Posso dizer que só as privações An toda a cas-
ta a que estamos expostos , nos terião embaraça-
do de fazer maravilhas. Hu dias tem estado o tem-
po muito cruel , e para mais ajuda não temos bar-
raças. Os chacais cantão á roda de nós toda a noi-
te para nos divertirem , mas os lobos nâo são tão
agradáveis, porque devorarão a noite passada huma
das mulas da artilhei!... A chuva deitou-me fora do
hum lado do meu bioac, onde procuro enivão hum
canto seco. Isto basta para me desculpar de não
lhe escrever. „

MARÍTIMAS.
tonio Fernandes Coelho , Francisco Antônio Perei-
ra , Manoel Antônio de Souza Guimarães , José
Gomes de Almeida, João Aflbnso , eJoão Fernan-
des Meina.—lthà da Boa Vista ; 32 dias; B. Amer.
Zephyr , M. Wttller Seaman , equipagem 6 , carga
sal , ao M. : segue para o Rio Grande: passagei-
ros Antônio Pinto Nogueira, com 2 criados, José
Antônio Emiliano , com 1 criado, Francisco José
Coelho, e 1 Italiano.

SAHIDAS.
Dia 29 de Janeiro. — Em commissão , B. de

jriiprffr Tfifiürrpairti, Com, o Cap. Ten. Antônio Al-
berto'dos' SanLo.s..Lopesl — Dito , dilo , Pampeiro ,
Com. o Cap. Ten. Pedro Ferreira. — Cabo da Boa
Esperança'} TrYAIiig. Promise , M. W. Saunders ,
equipagem 1G , carga sal , tabaco , e fazendas : pas-
sageiro W. John Coaling , com sua mulher , com
Passaporte da Secretaria d'Estado dos Negócios Es-
trangeiros. — Mtiuricias ,- B. Ing, Hutlon, M. Mi-
chael Brown, equipagem 12, carga fazendas.

RIO i>ç JANEIRO na IMPRENSA IMPERIAL % NACIONAL.
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auxiliar tão generosas intendo es i , 
mencionado

Lima Resolução, P^ JJ'1 ^ cantas de réis
©b.ervator.0 , e wsigneva quai

P*ÍK Í? 8dTtQíesm 
p « Bailas Nações , eu-

inquestionável; irnsmop ^,jta , a BaVe-
ja s.tuaçao «-^^^ esla!)elecimento desta na;
gaçao. Em "I eei ia|,„ente a cultura e
tvtn,Sa, sendo de t,twüo .^ ^ promove et.
"P"6*50, 

„ Í,tud aprofundado das outras sc.en-
fieazniente o estudo DH 0ffe„.Ce nos resul-
cias, deqne .¦.«• 

J 
pende , e o ^^^^^

taíl<;S daisAB::°";; cimento geral . «pee»»-
applicave» ao '.„„•„,, 

«aos usos da agncultu-
Geographia e ^ 

" 
, aè so-.;..!.. deposito á hu*

„ : Servindo a ou. d -> , .-„ 
^a 

>e 
6ublin)k!a.

n)il ser.e de verdade. intelligencia

fC 
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«Ttacto das dimensões do Globo qne habüamos ; •
- cr.açâo de hum systema métrico da nibt.ua du-
ração que o nosso Planeta; o qual, . nâo ser com*
batido pela futil emulação de humas Nações, e
p«la vergonhosa ignorância de outras, duplicaria
geralmente a prosperidade do Commercio.

O Brasil pela sua posição Geogrnphjca, natu-
reza de industria, e estado ile civilisação , recla*
ma urgentemente a «reação de hum tal estabele-
cimento, cujos trabalhos reunão au conhecimento
Cieugraphico do seu vasto território u necessária
intrucção dos seus navegadores.

Taes são ás considerações, que me induzirão a
formar o presente plano de estabeli ciuiento de hum
Observatório no Rio de Janeiro, com a denouii-
nação d«— Observatório Central do Brasil. Atten*
dendo porém , que a disseminação das luzes he a
maior necessidade , que ora padece o nosso Paiz ;e que a vulgarisação rios conhecimentos úteis lie o
meio mais directo , breve , e efficaz para operar a
civilisação de hum povo; nâo limitei este planoaos siiiipliçes trabalhos da pratica ordinária dos
Observatório', Reuni á estes huma nova espécie
úe trabalhos, consagrados á instrucção publica. Tal
lie . t edacção e publicação annual de hum Ar.mu-
rio Stiilislico. Cheio da coníimiça ne6te meio lecuu-
do de instrucção, ouso avançar, que esse pequenovolume, habilmente redigido da maneira indicada,
instruirá annualmente maior somma de indivíduos
na totalidade do Império, que hum jeculo inteiro
de instrucção oral.

Plano para o estabelecimento de hum observatório no
Rio de Janeiro , com a denominação de — Obstr-

valoiio central do Brasil.

Titulo 1. °

Esiabilecimenlo do Observatório.

1. Fundar-se ha hum edifício, oiiapropriar.se-
ha alifu.a outro, quo já exi.ta em localidade con-
i.niente, acommodado as observações astronômicas
e meteorológicas.

2. Haverá naste edifício todos os instrumen*
tos necessários para as dita» observações ; e os ap. -
rellios indispensáveis para as experiências de iu-
vesiigação em Phy.ica e Chimicu.

o. Nelie serão depositados os padrões de p .•
zos e medidas , ora em uso no Brasil , e os de
qualquer outro systema melnco, qu<? haja de ser
adoptado para o fuluroi

4. Haverá também huma biblioteca, que en-
cprraré todas as obras astronômicas indispensáveis
nos trabalhos ordinários de hum observatório. E.la
biblioteca servirá lambem de archivo, em que sej
rão depositados— 1.° quaeiquer trabalhos geogra"
phicos relativos ao Brasil, já praticados, ou quehajão de ser executados para o futuro. — 2. s quaes.
quer planos, ou memórias que se julgarem de im-
porlancia , e utilidade no» trabalhos públicos. —
3. a todas as observações e experiências tendentes
ao aperfeiçoamento dos sciencias phy.icas , ou das
suas applicnções.—4.° todos os documentos statis-
ticos , uii.ii. t. ados ptlas estações competentes.

Titulo 2. o

Trabalhos do Obvervalorio.

2.. trabalhos de investigação — 3.. trabalhos deini.trucção publica.

1.» Classe. — Trabalhos ordinários.

2. Nesta classe entrarão os seguintes trabalhos— 1.° as observações astronômicas, e roeteorologi.
ças(»), diariamente feitas, « lançadas em hum
jornal para isso destinado. — 2. e a composição delium anmiario astronômico, modelado sobre o nau-tical almanach de Londres, ou snbre o connaissance
drstems de Paris; o qual além dos dados neces.
sarios aos usos da navegação , e da Geodesia,
contenha huma breve exposição do systema do mun-do, e da Physica geral do nosso globo, com espe.
ciai applicaçâo á thenria dos ventos, correntes emarés. — 3. ° a verificação dos padrões de pezos emediu, s , que houverem de ser destinados para mo-delos legues em quaesquer pontos do Brasil.— 4 °
a constiocção dos trabalhos Geodesicos relativos ao
Brasil; e a verificação de quaesquer outros , sobre
oa elementos cotumunicadus.

2._ Classe. — Trabalhos de investigação.

3. Esta classe abrangerá os seguintes trsh.w
lhos- |.o aB observações astronômicas, e tnei.o.rologicas, decoja exactidão depende a rer.tificaçào
dos dados physicos , e constantes , que entiáo naconslrucção das taboas astron, .nicas, — _?. o as expe-
riencias de physica e química, tendentes ou a ve-
nlicar huma theoria já probabilisada , ou a desço-
brit novos factos , com que se eniiqueçáo as scien-
cias physica.. _ ... o a redacção de hum plano, se-
gunrfo o qual se facão as observações e experieu-
cias sobre os fenômenos naturaes nos pontos conve-
nientes do Brasil ; e se obtenhão com facilidade e
exactidSo os dados precisos para a composição da
huma Siati-tica do Brasil. — 4. ° viagens á quaes-
quer pontos do globo, com o fim de fazer nelles
aquellas observações , experiências , ou investig_ci.es ,
que não poderem ter lugar no local do Ob.ervato-
rio; quando estas sejão de reconhecido interesse ao
aperfeiçoamento das Sciencias Piiyai.as.

3 a Classe. — Trabalhos de instrucção publica.
4. Nesta classe serão comprthendidos os se-

guint.s trabalhos— I.» a composição de hum an-
nuario Statistico. — 2. ° cursos públicos, com a de-
nominação de — cursos populares.

Annuario Slatistico.

5. Constará esta obra de hum só volume di-
vidido em duas partes.

1.» Parte — as taboas do movimento diurno o
annual do sol e da lua , fases desta , época e des-
cripçío do3 eclipses , em relação ao meridiano do
observatório—huma breve exposição do syllema
do mundo, acompanhada de huma breve e clara
explicação dos fados mais importantes da Physica
do nosso globo , com a deducção do systema metri-
co, qu* para o futuro se adoptnr, e do methodo
de conversão do antigo em o novo — hü.na breve
historia das Sciencias Physicas, e dai suas nppli-
cações, marcando a época das descobertas mais no-
taveis. e de maior utilidade, com a especificação
dos seus autliore8—noções elementares de Chrono-

I. Os trabalhos do Observatório serão distri*
buid. _ em trez classes - |.« trabalhos ordinários (»j, D* pratica ordinária dos observatórios."

J
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logi» com applicação aos acontecimentos de maior

importância na Historia Universal Política , e Re-
i,,rj09B hum resumo de bibliographia em Sciencias,

a°te9 e letras—o o resumo da Historia política
do Brasil. .......

_)a Parte — esta será dividida em tantas secções,

quantas são as Provincia» do Brasil ; e cada sec-
• cuinprehenilerá os seguintes objectos — oi ferio-

ínenou astronômicos reportados ao meridiano da

Província de que se trata (»endo necessário): — nas-

cimeiitos, casamentos , mortalidade, e população,
com a especificação das dill'rentei cores : — gêneros
de nroducção ; espécie e quantidade de exportação,

importação, e consumo : —receita e despe/.u publi-
ce indicando a oriRcm da 1." e a applicação da

gi- —empregados, força armada, estabelecimentos

públicos : — e resumo da historia physica e política
desia Provincia.

6. Este Aunuario será acompanhado de huma

tabeliã , que encerre os resultado* geraes de Sta-

tistica— do hum Mapa-Mundi — Intuía cartu geral
do Brasil — e huma catta Chorograpluca para cada

Província. Estas cartas serão da menor extensão

que convier t!.ir-lhes , sem detrimento da instiuccao
elementar, á que ellas são destinadas.

Cursos populares.

7. Estes serão dous — hum de Physica — ou-

tro de Chimica, feitos no estabelecimento, ou .m

outra localidade mais connnoda para a coucerren-

cia publica , e na época do anno que parecer mais

conveniente.
O eurso de Physica terá por objecto — huma

breve, simples, e ciara exposição dos fenômenos
mais importantes da Physica Experimental , com
applicação aos usos da vida; e dos Cactos princi-
pães da Astronomia Physica, quanto seja baslan.
te para dár no commiim t!o povo huma idea clara
do svstema do mundo , com applicação á Geogra-

phia", Chronologia, e á derivação do systema nie-

tricô: terminando com breves noções de calculo de

probabilidades, ou Aritlmietica política, applicadas
á Statistica.

O curso de Chimica terá por objecto — expor

os factos mais simplices, e interessantes da Chimi-
ca Mineral, Vegetai, a Animal , com appIiCBçao
ás artes.

Titulo 3.°

Dirccçáo e Inspecção do Observatório.

casos extraordinários , só terão efeito com a ap-

provação do Governo.
5. O Conselho do Observatório , e tudo que

Vespeitar a este Estabelecimento, será sujeito ao Ml*
ui.tro da Repartição doa Negócios do lmpeiio.

e or-

1. A direcção e inspecção do Observatório se-

lá incumbiria á hum conselho composto dos em-

pregados do estabekcimente , que abaixo se decla-

rarem. .
9. Este Conselho terá hum Presidente, e hum

Secretario, ambos pertencente, á mesma roqioraçSo.
3. As suas attriboições serão as seguintes :— 11 "

Distribuir os trabalhos do Observatório pelos liif-
ierentes empregados. — 2.* Redigir sobre elles o
Aunuario Astronômico , e o Annuario Statistico; pu-
blicar este aniiualmeute , e aquelle no tempo que
mais convier. — S.c Compor e publicar annualmen.
te hum Programa dos cursos popular?*., com es-

pecificação da localidade, época da a.bertura, dias
das lições , e das matérias que li ou verem de cons-
tituir os seus respectivos objoctos. — 4.° tnspeccio-
liar o Estabelecimento, dirigir a sua administra-

çãu , e correr com a contabilidade.
4. Quaesqiifsr úeliberai óes do Conselho , que

tenderem a fazer regra no Eltabei fcçiraento, eu noa

Titulo 3.°

Empregados do Observatório , sua nomeação
datados respectivos.

1. Haverá no Observatório cinco empregados
nos trabalhos «científicos, a saber — hum Astrônomo
destinado aos trabalhos de investigação em Astro-
nomia Physica , e Physica Experimental — dous di-
tos destinados aoi trabalhos ordinário» — hum Geo-
melta — e hum Chimico. Estes comporão o Con-
selho do Observatório.

2. Haverá hum Artista destinado aos trabalhos
mechanicos , como sejão execução e concerto de
instrumentos, e aparelhes &c.

S. Haverá huma espécie de etrpregados, com o
nome do adjuntos , cuj:. numero será fixado pelo
Conselho. Estes serão'destinados a coadjuvarem os

primeiros nos diferentes trabalhos do Estabeleci-
mento ; e prÍBt-ipalinente a ensaiarem-se nestes a
lin de -ereni empregados uíilmente nos seiviços pu*
blicos un .logos á esta profissão.

à. Haverá tambem hum certo numero de ser*
veiituarios , que «ri fixado peloConselho.

5. Oi Membros do Conselho serão nomeados im-
meiliatamente pelo Governo; e todos os outros pe*
Io Conselho, com a approvação porém do Governo.

6. O Presidente e Secretario do Conselho seiSo
nomeados por este, á pluralidade de votos; e es*
ta nomeação será por hum anno.

7. Caída membro do Conselho terá de ordena-
do 1:600^)000 rs. ; entrando nesta somma quaesquer
outros vencimentos , que o mesmo indivíduo haja
de receber do Thesouro Nacional por outra via.

8. Os ordenados dos eutros empregados serão
fixados pelo Conselho.

9. O astrônomo de investigação, e humanos
outros , com os respectivos adjunetos habitaiáõ o
edifício do observatório.

AJditamcnlo.

Methodo de txteução para o presente plano.

1. O Governo nomeará os membros do Con-
selho do Observatório ; os quaes podem ser tira-
dos do seio da Academia Militar, sem que por is-
so deixem as funeções do Magistério.

S. O Conselho , huma vez creado , appresen-
(ará ao Governo o plano do edifício , que deve
servir de Observatório ; necompanhado de huma no-
ta dos instrumentos, livros, e mais cousas necejs-
sarias ao estabelecimento ; e fará a appresentaçao
das outros empregado.».

3. O Governo , consultando o Conselho , no«
meará hum dos seus membros , ou outro qualquer
indivíduo , a fim de effèctuar n» Europa a compra
de todas aquellas cousas, de que o estabelecimen.
to não poder ser aqui fornecido.

4. O Conselho entretanto que chegão os ins-
trumentos , redigirá hum plano preparatório para
o começo dos trabalhos do observatório no tempo
conveniente.

aa
¦itHWtifw *—:.-.
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NOTÍCIAS ESTRANGEIRAS.

GKAN BRETANHA.
$4

JLondres 22 de Novembro.

Piratas Gregos.

Ter-se-ha visto na Gazeta que se derão ordens
para perseguir vigorosamente o» piratas Gregos.
A« seguintes cartas citadas no Globo , mostrarão
que forão altamente provocadas.

Malta 17 de Outubro.
" A Mary, Plain , de Sinyrna para Londres,

com fruta iio.ii , foi abordado entre Serphauto e
Serpho, por 18 místicos piratas, que lhe roubarão
dous terços da carga, munições, velas, e cabos,
alem de privar a guárnição de todo o seu tato, e
ainda em cima maltratada. Ella foi obrigada a en*
fiar aqui a 8 do corrente , e us pobres marinhei,
ros ofierecião huma triate vista nas nossas barrei*
raa , ficando nus. Ao brigue Napolitano Madonua
delle Grazie roubarão 200 dollats , ao Suest de
Capo Spartivento, duas escunas armadas com ban*
dc-ira Grega ; apossarão-se de todos os artigos mu*
veie a bordo, incluindo a roupa da guárnição ;
mas respeitarão a carga composta de lenha. Che*
gou aqui a 10 decorrente. Hontem arribou a Pe*
nclope ; sahio desta ilha no 1.° do corrente, co.n
boina preciosa carga para Tiieste , pertencente a
subditos Inglezes, e segura nesta praça. A 4 do
corrente , estando a 16 milhas SE de Spartivento
f i atracada por liunia escuna armada Grega, e roo*
bada de toda a sua carga, mantimentos, vestua-

NOTICIAS
ENTRADAS.

Dia S0 de Janeiro. — Baltimore ; 55 dias ; E.
Amcr, Thantom , M. James Stockton , equipagem 8,
carça farinha, manteiga , e moveis , ao M. — Cabo
Frio,- S dias; L. S José Augusto , Al. João José
Lopes, equipagem 5, carga calfé, milho , fejão , e
agoardente , a vários. — Dito , 3 dias ; L. íspirito
Santo, M. José Corrêa de Barcellos , eijuipagem 5,
cursa farinha, fejão, arroz, caffé, a agoardente, a
Jorge José ele Souza. — Dito , 2 dias; L. Nascimtn-
to de Christo, M. José Coelho dos Santos, equipa-
gem 5, carga assucar, agoardente, rnilho , e fari-
..ha, a vários. — Uhatuba ; 12 dias; Canoa Concei-
ção dos Anjos, M. Diogo Antônio Pereira , equipa-

rio , &e. Esto perda causou muita sensação. Esng.
io que a Sullana navegue sem embaraço ; c-s pi.rata» apparecem ciuzando precisamente no caminho
que ella ha de seguir. O Pelicano , brígutt d9
guerra ten. ordem de cruzar naquella» ugoas , asahirá no momento, em que o vento lhe permiti».O Paquete Colombian , na viagem de Sn.yr.
na para Londres, foi caçado }J0 milhas a E desta
ilha, hum Brigue de tiue.ia llulliuidez cslandoá
vista , o pirata foi obrigado a pôr-se ao largo, e
deste modo escapou felizmente. O brigue deu-lhe
protecção, e passou pela nossa altura a 11 do cor.
rente. He de esperar que não encontre mais simi.
Ihantes freguezes , ainda que he bem sabido, quentravessão o mar até Oest da Sardenha. Nossas com.
panhias de seguros convocarão huma assembléa o-e.
ral em conseqüência da desgraça da Penelope , eo
resultado lie que não tomarão mais .-um risco portermo de ires mezes , salvo com comboi. Esla rc-
solução pude trazer comsigo mui sérios inconve-
mentes nos pequenos negociantes para forneciroen-
to da ilha, e particularmente ao nossa commercio
com os difterentes estados hurbarescos.

Malta 20 de Outubro.
Os agentes dns nossas companhias de seguros

hoje forão em corj.o falia, ao Tenente Governador,
para representar-lhe os terríveis efteitos ao commer-
cio da Ilha em particular em conseqüência daquel-
les ousados e repetidos roubos. Elle respondeu queinstou ao Almirante para destacar hum numero de
pequenas embarcações a cruzar, e nomear combois
mais freqüentemente.

9e não houver mudança , o nosso commercio ha
de ficar inteiramente suspenso.

MA R 1 T I M A S.
gem 4, carga calfé, a Antônio Terluliano. — Dito,
0 dias; dita Conceição, Al. Matheus Nunes Pereira,
equipagem 6, carga dito, ao Caixa. — Parati; 6
dias; Canoa Estrella do Sul, M. Manoel José da
Rocha , equipagem 6 , carSa carTé , a vários.

S A ü I D A S.
Dia 30 de Janeiro. —Valparaiso,- T. Ing. Buh

lie Marchemt, Com. o Cap. Robert Holman , com
mantimentos. — Bahia • Correio Sete de Janeiro,
Com. o 2. ° fen, Manoel Jõao~Pereira : passageirosFrancisco Percira~7~cõm~T~escinvo , Leonardo Nu*
nes Pereira, com 1 escravo, José da Silva Pereira,
e José Joaquim pena , com Passaportes da Secreta*
ria d'Estado dos Negócios da Marinha.

AVISO.
Acha-se a imprimir a carta escrita aos Srs. Eleitores Mineiros pelo Deputado Bernardo Pe-re.ra de Vasconcellos: he hum resumo, ou para melhor dizer índice das matérias tratadas nas duas

primeiras Sessões da Câmara dos Srs. Deputados. Esta carta he dividida en, vários capítulos- expõeno l.o o estado do Brasil, antes da instalação da Assembléa; no 2.° traia do Regimento Interno;no d. = das Leis sobre a saúde publica; no 4.° da* Leis peculiares a algumas Províncias* no 5 °
do perdão no crime de morte; no 6.0 dos direitos civi» e políticos; no 7.° das Leis sobre'a popula.çao: no 8 o das Leis sobre a industria; no9.» das Leis sobre o Exercito de mar, e terra • no 10das Leis de impostos; nn 11 das Leis sobre a administração da Justiça; no 12 das Leis sobre a itrucçiio publica; no 13 das Leis sobre a Familia Imperial; no 14 das Leis sobre a administraçãofazenda; no 15 da Lei do Orçamento; no 10 das Leis sobre o credito publico; no 17 trata do variasrecominendações ao Governo; no 18 expõe o procedimento dos Minitros de Estado tanto na execuçãodas Leis, como na parte Legislativa, c canclue mostrando, qne não foi aceusador Universal, mas quemuitas vezes se v.o na necessidade de censurar os Ministros de Estado por julgar seu procedimento emcontradicçao com s publica prosper.dade, que elle não despreza o Titulo do Aceusador , que o n.eferemesmo ao de Marquez de Buepenili &c. &c. Esta carta consla de mais de 200 paginas em 4 o brande
quem qu.zer subscrever para ella o fará nas lojas dos Srs. Veiga e Comp. na rua dos Pescadores, »na de João Baptista na rua da Cadêa; preço 1200 pagos á entrega da obra.

RIO D*, JANEIRO ma IMPRENSA IMPERIAL ¦ NACIONAlT 
""""^ '
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AllTIQOS MAM UrnciAt».

J^_ Tarefa, a que hoje damos piincipio, náo pó-
c„ _, iXnr dc interessar u todos o» bons Brasilei*
,„„. ti elia laser cuahecer ao publico huma ri-

quinMiMk i.giao, da qual mui pouco , e muito intxa*
ti.iii.enle »e tem escuto. A Piovuicia do Rio Ne-

__>„, cum.ç.ndo no soberbo Amazona, que com
rnuuoUi Biioiianci» ditpula com o Oceano a valeu-
tia das íuí.» agi as, banhada por caudolosos rios,

que occu-jaiiio üislitito lugar entre os do Universo,
fce foesc mais geral o seu conhecimento, e coitada

por iiumensos* ribeiros, de que bebem diversas tn-
bus de índios domesticados, e varias nações de
biavios selvagens, foi devassada com desvello ii-
lunliado pm hum Ecelesiastico , que ajuntou as

|>tzadas luncções de Pároco o» Reveres cie Cidadão,
«• em numa extensa memória expoz em detalhe tudo

qumuo achou de interessante em suas penosas via-

gens, e eui sua louga residência. Sendo nos benig-
iiameiile confiado o frocto de suas vigílias, nos pro-
puzeuios a fazer hum resumido extracto , que to-
dana não oiimnila circunstancia alguma essencial,
e uão cabendo p<-*a «ua extensão em poucos nu-
meros, daiemus quando tivermos opportumdade hu-
na paite denta preciosa memória segundo exigir a
curiueiuade publica , ou se enfastiar o Leitor ne-

gllgente.
Huuia infeliz experiência nos mostra que noti-

«ias desprendas pelos naciunaes são apanhauas sof-

fiegameiile por estudiosos estrangeiros, e o exemplo
de Southty, seguiudo a approvação que leve na Europa
huma colleção de memórias sobre o Brasil, que o mes-

mo eloqüente Autor cita a cada pagina do seu romo
3.» oa Historia do Brasil faz esper.r que os eruditos
aproveitem os conhecimentos que mios franquear! lies.

Porém não será escasso o fiycto do aosso trabalho.
O conheeiuiento dos irmensos recurso., que a pro-
diga Natu.eza confiou a aquella Província, accor-
dará medidas opportunas , que hum Governo sábio
e libeial applicará pa-a a sua prosperidade, e ao

mesmo tempo excilaiá os profundos escritores a

proporem quanto lhes sugerir o zelo da sua Fa.

triu Se conseguirmos estes resultados , abençoare-

mos ainda esta vea os nossos escassos trabalhos.

Extracto das noticias geographkas da Capitania do

Jtio Negro no grande. Amazonas &c, pelo fadre

AiidiéFeruaniks ée Souta , Conego do Para.

A Capitania do Rio Negro foi fundada por
Missionários com titulo de doação, das Ordens

Monachae. , que houve ,e de outras que «u»

tem ainda na Cidade do Grão Para. Aos Mis.

üo-M-rio. ambiciono. , oue converterão «n |>ro-*

- **»**«r*s *-W«» ¦«**-*" ¦" T 
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veito próprio o produeto do Irabalho dos índios,
suecedeu hum Diieclonio creado pelo Si D. Jisé,

que nao fez aienos gemer o» habitantes daquellea
lugarejo

O Amazonas , rio celebrado por todos os es-
CTiptores , e avidamente apetecido dos Hespanhoes,
de aaoa branca, caudoloso , magestoso , alegre e
sadio; tâo profundo que por elle podem nevegar
Escunas, Brigues, e alé Galeras tm seis meze»
do anno até á fui do Rio Negio ; tem o seu nas-
cimento na America Hetpanhola , e sua baria no
Cabo do Norte , abaixo da praça de Maçará pe-
Ia parte do Occidenie , e dista da ponte do Ti-

jioca da parte do Oriente 57_ Ifgoss , (.mprthen-
dendo a grande Ilha de Joannes, que circula.

A Província do Bio Negro começa desde o»
Parintins, que he registo ou destacamento militar
sito na planície de hum alto monte, alé confiuar
com os Estados da Ameiica Hespanhola.

Toda a sua extensão (bem como a do sober-
bo Amazonas) he bordada de soberbas florestas,
em que a pródiga Natureza cfftrece ao habitador
hum thesouro nas abundantes e preciosas tuadei-
ras, e immensos vegetaes que mmistrão a Física
e á Chimica milhares de produetos, já em seus su-
mos nutritivos, já em seu» fragantes aromas e bal-
samos tão finos'como delicados,- em cuja analise
se empregarão em 1819 o Tenente Coronel João
Spiz e o Tenente Coronel Carlos Martins, am-

bos Membros da Academia de Munich , por man-
dado do Soberano , os quaes todavia parece nao
haverem penetrado «« moitas, limitando se as ca.

poeiras em reitoi das povoações.
Dos Parintins, que está á margem Austral, ale

Villa Nova da Rainha Rimada na mesma margem
ha 44 le-roas. Esl» missão, fundada por José
Pedro Cordovil em 1786, lie composta dos Gen-
tiosSapupé «Manes; e a sua população foi depois
augmentada com os gentios Paraviana e Vbmim-
na, trasladados das Povoações de Conceição, San-
ta Maria Velha, e S. Felippe do Rio Branco. A
situação desta Villa he capai de ser assento não
só de huma grsnde Villa , mas até de huma Cl-
dade populosa por sen «erreno alto, e enxuto,
seus portos que admitiem hum bello aicenal. Sua
população, a que se tem unido muitas familias
brancas, he de 1-700 almas, que se occupao nas
fabricas dos tabacaes , e out as plantações como
cacáo e caffezeiros. A lijreja Matris teta a invo-
cação de N. S. do Carmo.

No intervallo dos Parintins a Villa Nc/a, na»
mesma margem Austral , fica o primeiro foro do
RioJladeira, denominado Topinambaranos, toman-
do o nome dos Iadios Tupinarobás . de que hou-
ve huma aldéa no lugar chamado Vsycurapá, quo
fica W legoj» acipu. d» «ua baiia, i fiute Oxiea-.
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tal, como se deixa ver nos f agmentos de louça:
d -.qui pertendem os índios derivar o seu idioma
privativo, a i|U* cliauião sua língua vernácula, que
he geral entie os criolos desle Estado.

Pouco (iiaís acima se deve atravessar o Ama-
!">uas, e seguir a margem do Norte até Cararaucú ,
qsie sãn li umas barreiras de terra vermelha. Daqui
c -iiit-çi.i os caceaes, cadlzaes, e ubacnea dos mo»
•adorei da Villa de íjiiw", iosini como as praias,
em (jiie desovão as tartarugas de agoa doce mui
saborosas n.i comida. E-lan nos mezes Ue Agosto,
Setembro , e princípios de Outubro eaheiu dos la-
gos e mattos baixos , que vão ao fundo em tem-
po de cheia , e onde se nutrem to Io o anno de
urras e frutas , e nos dias de sol quente sobem ás
praias a enchoíar se , e pela tarde voltai) ao rio.
Nos fim de Outubro sahe a tartaruga mestra a
v-r o terreno maís enxuto, a que chatnão tabo-
leiro. C-ola huma dellas faz a c-cavação ile qua-
tro palmos dc fundo , pouco mais eu menos , e
com a cauda liir.in huma si mil fiança de panella na
arôa já inuvula , na qual deposita os ovos , em
numero de cento e setenta a cento e noventa, se-
piio Io a grandeza das mesmas ; e cobrem o ninlio
calcando com o p»ito. Conhece-se em huma praia
o lugar do tabuleiro pelos altoi e baixos, porque
nunca tica no nível , em que a deixou a vazante.
Deste» ovos fib.inão os habitantes e muitos con.
correntes da Província dj Pará manteiga-, mui ex-
cellentes pura tempero , e poia lu/es, de que en»
cl!»,» muitos milhares de potes , cujo dizimo aug-
menta as renJas di Província. Sem embargo de
ser bem vasculhada dos i,voa a praia, no meado de
Dezembro priitcipião as lariaruguinhas a sahir das
cascas tão espertas e ligeiras a buscarem o rio ,
que custa a apanha-la*. Deixãn as covas na eicu-
ridade da noite para nío serem comidas das aves,
como o curvo, jaburu , ttijupú, garça, e outros;
e todavia não esc»p*ío de ser preza dos peixes ,
que ns espprão nas margens do rio.

Ma admirável a grande quantidade de peix*s
que encosta,i nestas barreiras do Cararaucú , nos
mezes indicados de Agosto, Sclembro, e Outubro.
Nos lagos deste di-tricto se achão os peixes boi
de manteiga ou azeite , que só differem dos ordi-
narios no lamanho ; havendo alguns que tend-in
20 e mais not,'s de azeite, e dizem (pie hum pes»
cador di Villa de Óbidos apanhara liun de que
tirou 40 pote» de azeite. Tem tanta gordura ou
toucinho, que quasi se lhes não percebe carne, o
üão mais Sohorosos qua os ordinários.

De Cararaucú seguindo ao Norte 4 legoas, se
chega ao rio Vatuná de agoa preta : suas margens
são terras lirmes , de muita madeira lina, e de cms.
trucfão , com bons porto», e praias de areia bran-
ca. Dez legons por elie acima estão os rios Jata-
nú e Capucapú , tributários ao Vatuná, este ao
Nascente e aquelle ao Poente, e ambos derivados
rias serras, que Pormão a cordilheira do Guiana.

As margens destes rios são abundantes de páo
cravo. Bebem snas a^oas muitas naçõVs genlilicas ,
da« quaes n« mais conhecidas sáo a Arnaqueg,
Terecumá , Seday , e Pariqtii , dis quaes a uitima
tem povonção na barra do dito Jatapú.

Duas leirnas acima desta barra eslá huma ilha
no meio do rio, cite lem Im iu legoa de largo,
abundante de papagaios bravos . que todavia se
apanhão á mão , e matfio ao cacete.

Navegando dn liaria do Vaturoá oito legoag
está o foro do Saraeá , que sahe ao Amazonas , e
ao lado fronteiro deste foro fica o terceiro do rio
Madeira com o nome de Alaué», por onde se pó»

de tambem entrar no rin deste nome. Antes r!»
sua enirada lica a praia dos liamos . e mais alui..
xo a do Bijuaçíi , em que desovão as tartarugas.
Querendo se Inr a Silves , que est t á mesma par.
te do Norle , se ml,a pelo foro Sarucá, que he
boca de dous lagos grandes chamados Cananaçari ,
e JYlacuará , e depois Ue passadas quitro léguas se
chega a Silves, situada em huma ilha grande e
alia, rodeada de lagos de ligo- preta, abundante
de peixe e aves. A lg"'ja Pa^ockial tem a inio-
cação de N. S. da Conceição: contém 1 SOO almas,
que vivem dos caiTczaes, tabacaes , cacoaea e salgas
de peix».

Hum dos grandes lagos , em que está situada
a Villa de Silves he o Macuará ; tem o f.ro ciia-
mado Arauató, que sahe ao Amazonas, duas la-
goas acima da Villa t\c Serpa. Neste foro dfsa»
g ,ão os rios Auibá e Oiuby, dos quaes o ultimo
he celebre pela populosa ul lêa, que leve em on-
tio tempo das nações Aruaqui e Poriqni, adniinis-
Irados pelos religioso» Me, cenários, e que se ex-
tiiiguio, fugindo os índios, depois de n aturem o
Missionário Fr, Joio das Neves ; o resto se en-
o,|j,oiiii ã Villa de Silve-, onue ainda existe a
sua posteridade.

Do foro Saracá vão 8 legoas até á Villa de
Serpa , situada a iiia.gem do Amazonas da parte
do O. em hum silio , a que chamâo itá-quatíara ,
que quer dizer em Portuguez pedras pintadas; por-
que havia lages mui grandes cum pinturas que
parecem feita- a mão. Aqui tivenío os Jesuítas
huma pequena Igrej.. or, , , i de muita praia, que
se mudou dosAhacaxi", da qual só deixarão hum
crucifixo grande: a actual, coberta de palha, teu»
por padroeira N. S. do Rozaiio. A população he
de SOO almas.

Duas legoas acima de Serna está o foro de)
Arauto , • dnfioule desla n grande Rio Madeira
na margem nppo»tH em 3o 2")' S. E-ie r>o he for»
mado pelos dois Beni e lnyui, que c„, fluem no
Mamoré : na sua margem miental desagiiío os rio»
Aripuana , Matauiá , d,,s Vlarioello" , Aiara-para-
ná , Unicoré , U p >ni , P.ix-ou , Gipamná e Ja*
n.ari, e na margem do Sul, Guatazes , Matupiii,
Tapaná , Uarapirá , Carapauatila , e outros muilo»
riachos e lagos. As suas margens abuiidáo de sal-
sn parrilha e pio cravo. O- geulios. i|iie nelles ha-
hitão são Arara, M-nupó, Pama , Tmá . M-tanay,
Uiiioá, Tucuná , Maiiú , Cauiipuiú, luquí , lu*
aiiteuará e Mui».

Trinta bgoas em distancia da sua barr» eslá
a villa de Borba , ua margem oriental, em liiiiu
plano agradivel e snud.itej. A lg" ja, e algnn»
edifícios são cobertos de lei lia , e a Parochia tem
por orago S. Antônio de Polua.

Abiixo da villa de B-rua desagoão or rios
Manes , Canomá e Abacaxis ;' cujas agoas bebem
varias Tribus Indianas, sendo ms mais conhecida»
asSapupé, Turncíi, Caripiá, Madurucú, e Parin»
tinliui (quer dizer ser aelropophagos) , e por isso
odiados de todos os outros.

A missão do rio Manes, crerta pelo morador
João Rodriirues Prelo no anno de 1792, he com*
posta de algumas famílias de luüos , a que se ag«
gregarão alguns brancos, e contem 1:500 almas,
que vivem da plantação do tabaco, rossas de nmn-
«tioca , e fabrica de bello uaniná. Consta que nas
cabeceiras deste rio ha minas de ouro.

A missão de Caotimi foi fundada por hum In*
dio ferreiro, e Ca.iitão dn ligeiros, por nome Ma-
Ihias, logo depois que a ira ção Madurucú se con-
gtaçeu com nosco, por diligencias do Governador
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fama- contém 1:800 ai mus , ás quaes se tem ag

,',„tni\o não poucas famílias brancas, que sub-n-
I gre«*;Jos seus cair.-nacs e tab.icaes, e.i.quai.to oi In*

«fios cullivão a mandioca; e extiaheiu dus muitos

cravo e a salso.
O rio Abacaxi/ he cel«-!,.e pela populosa ti.

,Aa qoe e,n oulro tempo nella tivera., os Jesui-
.,., 

' 
a qual ae rombu para Se-pa por nâo puder

juppoitar a» hostilidades do Üenllo Mura. 'leu.

lo buni morador, ,_-._,
Cinco legdts a. ima «le florba está o toro dos

«uatazes , e outras :i legoas «leste ponto fica a (ina*

ar»lúa, e venci Ia huma grande enseada 5 legoai

de d.-tancia esta o sitio do Matamala; que t..,i«. fl-

c, ao Sul. Passando o rio «o nascente, «eis lei,"-»*

acima está a S.ipaoy . roca, que significa gallinheiro.
Sete léguas acima se encontra o rio Arip.ia-

na 
"ile 

curso muito central que desagoa n« Ma.lei-

ra 
' 

, di barra deste ü-legoas se encontra a po-
nulosa aldêa «le Severino, <\ue toma o nome de

huu. dos principaea Chefes da nação .Mura, que se

baptisuu. . ,
Com 5 legoai de navegação se chega a ba.ra

«lo rio Mataora , ou Matuará; e mais õ so riacho

Aiatinga, que ambos ficão ao nascente. Daqui se

passa ao lado opposto «lo Sul , e passadas 6 legoa.

se encontra o ria.-ho Matupyri , onde esta huma

grande aldêa do Gentio Mura , que povoa igual*

n.e,ite o sitio de Tatuarana, 6 legoas distante do

primeiro. En igual distancia daqui fica a barra do

rio Unicori. . _,
A 4 legoas desta burra fica o silio do Capa*

ná do mes.no gentio, e vencidas mais 6 legoas, se

chega á barra do rio dos iVlarmello», qne corre

muito central ao Na.eente. Passadas mau 5 legoai,

vence-se a povoação dos Baetas (aldêa dos Mu-

»*) , e seguindo mais 6 legoas se alcança o lago

do Antônio contido ao Madeira, á partn.doN.it-
cente, e outro tanto distante oCarapanat.ua., ho-

ca do lago do mesmo nome. A 5 legoaa mais esta

o Piraiauára, alem da aldêa das tres casas, qoe
naquelle numero d* habitações contém muitos cen-

tos de famílias. Com 4 legoas de viagem se chega

ao riaeho dot Purúi , mui central da porte do hul,

e que dizem ser commi.nicavel com o grande fu-

rús, que desagoa no Solimão, vencido hum pe-

queno isth.nn , o nne provão com o feeio seguinte.

Em 1808 fugirão algumas fair.ilia.de S.ganos , que
de Portugal vierão para povoadores do Crato . e

conduzidos por este riacho pelos Muras ie passa-
rão ao Purús, e deste ao Solimão, seguindo por
elle acima até a barra do Impura, seguimio p-r
este derão comsigo em S. João «lo Príncipe, onde

acharão guia, que lhes mostrou canunho , por on-

de se passarão á America Hespanhola.
Dista 4 leeoas-S. J»5<» do Crato, a Co o-

nia Nova manduda foifc.ar (por ordem da Corte)

polo General O. Francisco para facilitar « corres*

pondencia com Matto Grosso e Gnyaz. Esta t.o*

lon:a estava primeiro na Imra do R.o de Jane.ro,

donde se mudou para evitar a inlecçSo das sezões

pura a nova situação sadia, plana, e, bem amada.
Os Colonos, Siganos, e criminosos tirados das ca-

doas, ignorantes da agricultura do paiz, sem l.a-

hitaçõet que ns abrigassem, sem alimento, sem ves-

tuarío, soffrerão grande mortandade conservando-
se actualmente mui pouca gente, e algumas praças
com.nandaiias por hum Official inferior. . .

C legoas do Crato está "o riacho Mais. , habi*
tudo da nação Turá , qae fica ao Nascente, ea
fi legoas fica outro por nome Coi.eao ; e a outra
tanta diBtucia deste a Vin e prata do Tucunare,

onde começão as tartarugas s desovar; e vrncmat
mais 7 , esta a Ilha dos Marinins , cuja iiaveg. çao
he perigosa por ser necessário passar madeiros, pe-
d.as e lerras cabidas. A Ilha das Guaribas dista .7
legoas, e desta ao Rio Jamari vSo 6 léguas, pri*
.neiro assento da Colônia , que passou au Cruto ;
grande e bella planície cm bons poif.s, e p.aiaa
de atêa branca. O rio deságua no Madeira.

Dahi 4 legoas está a 111,a, e praia do Mutum,
e a maia 7 a grande praia do Tamanduá , com
meia leiioa de comprido e largura á pr..porção, on-
de se fazem 20UU potes de manteiga, que subirião
ao duplo se ,.s Gentio» dns matos nâoespantas-
sem as tartarugas no tempo da desovação: 4 le-

goas acima se encontra a ceclioeira dos Macacos ,
onde começão as pedras , cachupos , e caehoeiras,
tanto n>t>i* perigosas por parecerem desprezíveis : —

a de Santo Antônio dista 3 legoas, e outro t.tnto o
Sallo Theutonio que he intransitável por agoa, va-
rai.Jo-se as canoas por terra, auxiliando estes tra*
balhos o gentio «Io mato. Aqui intentou o Dr.
Theotonio de Gusmão (em nutro ten.p..) formar
huma povoação com o fim «le facilitar a comniuni*
cação das Províncias do Pará , Matto Grosso e
Goyaz, mas não tendo meios de alhciar os índios,
ludo ae «lispe.sou.

Deste salto vão 30 legoas ao do G.rau , as-
sim chamado por ser aqui necessário construir gi-
rau de madeira , cam-z de sustentar o pezo das
canoas, puxadas á mão, nivelado de manem que
facilite o transito. Seguem ai caxoeiras dos Murr-
nhoa, da Bananeira, das Pederneiras, do Cal.lei*
rão do Inferno, «Io Paredão , em todas as quaes
te varão a» canoa? , sendo a distancia da ultima
ao Theotonio de 12 legoas. Cinco legoas do Pa-

ledão se acha a barra do rio Mamoré, e no mes*

mo sitio a do rio Vapuré, em que está o fo.te do

Príncipe, a que chan.ão Ribeirão que serve da

barr* a Villa Bell», Capital da Província do Mat*
to Grosso. A agoa deste rio he tão nociva aos

corpos, que os remeiros, que lem diariamente as

mios e os pés molhados, os lavão á noite em un-

na para se preservarem das cínicas.
Tornando a seguir a margem do Amazonas

pela pule Austral, se acha a 1 legoa a barra

principal dos lagos dos Guatazes, indtcudoB na dia-
cripçi» do rio Madeira, celebres pelas terras fir-
mes e vargeas singulares para qualquer gênero
de plantas ; e que tem a vantagem de não serem
infestadas das formigas, lssaubas (que dtvaslao qua-
si todo o paiz do Amazonas) , nem de outro ai-
«.um insecto. Nestes lados tem.se fabricado muitos
milhares de arrobas de peixe pelos Gentios Muras,
destros pescadores e salgadores.

Esta nRção bellicosa se congraçou com nosco
em 1787 , he abundante : tem alnêiis (a que chan.ão
Malocas) nos rios Trombetas , Madeira, Solimão,
Codijás, Purús, Manicá , Coari e Paruá , e em
todos os lagos, de sorte que se podem armar 12£.
No rio Negro não se tem feilo deligencia para
..nir esta na"ção , o que facilmente conseguiria hum
homem hábil : quasi todos oa moços são bapt.sa-
dos e tem vindo á capital remando as canoas dos
negociantes para ganharem seu salário.

° 
Trez legons em distancia dos Guatazes, na

margem seprentrial do Amazonas estão as terras
firmes, a que chamáo Amatarí, onde fin-lão os
estabelecimentos dos moradores de Serpa, e come-

ção os da barra , e onde também ha huma alrlía
do Gentio Mura. Também começa hum extenso fo-
ro em dista de trez legoas entre a terra firme e hu-

ma grande Ilha, a <^t\ • outras mnu abaixo mostião
ee
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ter sido habitação de gentios, a qae no rio Ne.
gro d-io a denominar.-So de Taperas, pelos frag-
mentos de louça , que nellas se aclião ; estas Ilhas
ffio preferíveis ás teria» tiru.es para o plantio dos
cacoaes, que por tempos sao devorados das i-saubas.

Nesta mesma margem, em distancia de li le-
goas eslá a ponta das pedras , chamada 1'oruqui-
cuana, que quer dizer buraco de Poraqué , que
he burila espec.e das tren.elgas da As,a, poieu,
de ditferente temo. He peixe conipnuo de pelle , e da
ordem dos ovaes, com j-ueiias e azas. Em se lhe
tocando cnusão hum repenilno linpui , porém mo.
mentiu,*,. He muito peii);oM, encontrar-se qualquer
com elle na passagem (le rio , lago , ou igarapé ,
_ n.He se esjregar, porquo entorpecido dos iiii-in-
bros infalliv. luiente morre atfog.di,,. No ,,„ Jupn-
rá vi-os lão grandes como os Pira utucús, Nesla
ponla não só são muitos, mas de quando en. quão-
do se ouve hum medonho estrondo no fundo do
mar.

Pirá-urucú he do que ha mais abundância no
Amazonas, c de que se salga aunualiiiente mui-
tas mil arrobas. He da ordem dos ovaes, como lo-
dos os peixes de escama. Em se achando fecunda-
do dou ovos, em lio vazio, se deixão ficar nos
lagos , e ahi os depõe a milhares, em escavação por
elie fita : picados elles os nulre de leite que teai
na cabeça em certas concavidarles cobertas de pei-
le, até certo tempo de crescimento, e depois nu*
tre-se de camarões que ha nos lagos , em compa»
nliia ainda da Mãi. Urrando o pescador o peixe,
ou sacando do arpão , ajunta os pequenos lilhos ,
m.tteos nas gneluis, e toge, sem que apareção
mais, Rem lilhus mu, Mãi.

Peixe boi lie du ordem dos mamães , assim ro-
mo os boto., • toninhas, de que ha iiiimensa quan.tidaile no Amazonas: he peixe mui sutil e aiisco.
Nutre-se de hervas, folhas, e arroz bravo, que
ha nos lagos e margens deste rio ; a sua carne he
saborosa e se assimelha á carne de porco. Fazem-
ee salgas, e ds sua banha se extrabe o azeite ps-
J'a o consumo das duas Comarcas.

Passadas 5 legoas da ponta das pedras está
a barra dos dois grandes rios, o Amazona (que
daqui commummente se. chama Soliurão) e Negro;
ficando aquelle á esquerda de agoa branca , e cheio
de insectos , e este á direita e livre delles, na lat.
de 3 gr. 0 min. Sul. O nome vem da nação Gen-
tia Sorimão, que em outro tempo habitava estas
margens. Em a Villa de Ega, e lugares de Al-
vellos e Nogueira, ha uinda Índios de nação So*
ri mão, que por corrupção de vocábulo se diz So-
limão. As suas margens , e dos mais rios adjacen-
tes, que nellc desagoão, são abundantíssimas de
cacáo , salsa, n.anteig.s, azeites, peixes, óleo de
copaiba e mais gêneros , que fazem o mais grosso
commercio da Província do Pará. Os pomo. são
maiores , e ss sementes de caffé , cacáo , e algodão
maiores que eu. qualquer outro districto.

( Continuar-se-ha.)
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NOTICIAS

ENTRADAS.
Dia 31 de Janeiro. — Mangurutiba ,¦ 5 dias; L.

Senhora ela Penha, M. Bento Xavier, equipagem 7,
carga caffé , a Manoel José de Andrade.

S A JI I D A S.
Dia 31 de Janeiro. — Slockolmo ; G. Sueca ,

Fanchou , M. M. N. Moller, equipagem 14, carga

Comi ? O H » E X C I A.

Redactor,

A correspondência dos Números 10, 22, e 23
do seu periódico, sobre o atligo Bt;j,L,._ Artes do
numero t). ° do Espelho Diamantino, chegou ás mi.
nhas mãos no meu retiro , e eu fiquei pasmado de
ver o quanto se tinhão equivocado os authore. da.
quelia correspondência. Eu tinha a dar conta di,.
progressos das artes nesla Coite, e explicar oco.
mo as grandes despezas du Governo com arti.tas
de primeira ordem (e elles o são, e se.ão vempie
em despeito de quantos invejoso», e miligí>i,ies, o
contrario disseitni) tii:a,..o inulilisadas, mas ___,_,
por experiência conheço a i,inabilidade de nervos
dos atü.las , passei sobre o u.sunto c_.. —'to «o.
bre brasas , _niibuiii.o vagamente a intrigas -a-
logro de táo bellas espein-nças : eis que o se. [
Director Ua Academia Uas li.-lias Artes, imagina
ver no meu intimo hum indicio de ccn.piração cun.
tia bua dignidade directo.ial : no entretanto aatia
á luz o ranço.o plano do Piufessor Acadêmico De-
brel , plano privativo uo tal professor, apezar do
elle faliar em nome dos seus collegas nacionap..
Eis, pensa o bireclor Henrique a explosão da
conspiração, luiuiediulamente feiven, as correpon.
dencias , ataca se como cúmplice o honrado i». ..
eieur (irandjeau, rrnboia em paitic-iar elle arrene.
gue do plano Dehielico; por cumulo de. desoidtia
o 7. ° N.° do Espelho, na red.cçgo do qual já de-
ciarei que nem directa, nem iiutiie.lamente tenho
parte, acerescenta cinco ou seis sandices «obre a
matéria. Para safar-me de huma gnem civil láo
imniincnte, eu declaro aqui que noG, ' N. ° du Es-

fielho 
Diamantino, artigo bellas artes, quando fal-

ei em intrigas, nem por sonho me lembrei d» Sr.
Director Henrique da Silva, e das manobtas que
pôde ser que tenha feito, sim das intrigas de bum
partido que então intentava reconduzir a Corte pa-
ra Lisboa , e cujo interesse era oppor.« a quan-tos estabelecimentos liberaes se inediiavão a pro do
Brasil, e igualmente das intrigas interiores da Co.
lonia prou,ovida8 poi hum sujeito de gênio iuvs-
joso, e malvado.

Igualmente declaro que bem longe de approvar
o plano de Monseur Dehret , e de lhe preparar e
caminho com o meu artigo, eu considero o dito
plano como prova de que nas artes bom pratican-te pôde ser pes.imo tlieorista : pelo que toca ao
talento dos artistas Francezes , empreza árdua pa.
ra os Srs. da correspondência será o desacredita.
Jo. Obr-s , escritos, e opiniões Europeas são tes-
tei>'_.,ilias dillu eis de serem urguidas de falsas, mas
defeudão.se elles mesmos, caso que seja neeesia-
rio responder a homem, que a.seguião que a rea-
parição na Fiança de Napdleão vindo da Ilha de
Elba, a qual teve lugar em 1815, foi obstáculo
para que a Corte de Portugal ie oecupasse em
utilisar artistas chegados ao Rio de Janeiro ne dia
12 de Março de 1816. Seu as.iduo leitor o Reda-
ctor reformado — Júlio Floro das Palmeiras.

MARÍTIMAS.
caffé , assucar , e couros. — Parati; Canoa Nova
Aurora, M. Manoel dos Santos, equipagem 4, car-
ga farinha de trigo, e fazendas: passageiros Anto-
nio Eusebio du Silva, com 1 es.ravo, e Antônio
Joaquim Pereira da Cruz, com Passaportes da Po-
licia. — Ubatuba • Saveiro Providencia, M. Antom»
José Duarte, equipagem 6, carga vinho, e fazendas.

IMPRKNSA IMPERIAL i NACIONAL,
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Co-vlinuação elo exlraelo dus noticieis grogreipfiicas da

ConHeuúii do Uio Sogro no grande Amutonas S(c.,

pelo Padre Anelri Fernandes de Souza, Conego

do Pará.

\ AísaJas 14 legois desligou na margem septen-

{Tronai U» Solimâo o riacho Munacupuiú, que he

de agoa preta , do qual se tem exUahiilo muita

salsa parrilha e óleo de copaiba. Pouco abaixo

deste ponto está a feitoria e pesqueito do Ue. ,

que fornece á trop., militar os peixes sçlgadose

tartsru»«s para iiiantimenlos ; e mais aboxo estão

o, cuidei.«n-s , sitio en. que se achao o, caflezaes

«ue tem dado alo a despovoar-se de Índios e In-

Oias o lugar de Alvellos a lindo «le unida, paia
o serviço, que nunca voltiio á poyoação.

Superior a«> Mt capam, e distante delle 12

lemas, e na mesma margem fica a ilha de Gua-

iarãl.ii. , e a praia deste nome , e... que desovao

as tartarugas, «le cujos ovos se aprovtutao exclusi*

vãmente os administradores para fabrico da mam

tei.ro Na enseada mais acima está a correnteia,

a que chamão Jarupari-piiidá, que quer dizer en-

toldo diabo.- e.nais acima os dous riachos Guana-

má e Uiimi ; e neste ultimo ha outra Ictoriu ,

que se oecupa en. apanha, tartaruga, para sustem

to da tropa «Ia bar.a. ,
Na margem austral, fronteiro 8o Guajaratua,

duas léguas .cima, detugoa o famoso rio to Ui-

S emS «r. 50 m. 'de Ut. S. Ale.» desta barra,

que he a principal , tem mais quatro, a saber: o

Lal de li.ra.ari , que sabe duas |esoa. acua do

Manacapoio, que lhe fica fronteiro , o canal de

Coxiiiaiá, o canal de Coyan. , 6. acima da pr.n-
cioal e o canal de Aruparana , que fica na cosia*

da seguinte do Gamará. Este rio nasce no Peru ,

na America Hespanhola, e corte paralello com o

rio Madeira do S. ao N. Neste rio lem campos

intermináveis para crear gado vacun. e «avaliar, e

tem os seus domicílios cs Gcntios cias Nações Pu*

ruouiú , Catauixi , llatapiá. Todo, os gentioã des*

te rio, excepto os Mora*, tem a pelle escaaiusa,

de maneira que alguns parecem ter o couro preto,
e coberto de encarnas. Isto provém de enfermidades

nos botes, canada das muitas gorduras de peixe
oue comem; e he contagiosa : curao-na bebendo co.

âimento de salsa parrilha ou comendo assado o

neixe a que chamão candetu. Nao sendo porem
dolorosa esta enfermidade, com ella se accomodaa,

e até a tomarão por distintivo, dando-lhe o nome

de imurana , que quer dizer einp.ngera. _
Entro os rios, que despejao no bolimao, o t*u-
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te , mantei»» de o\«,s e outras preciosidades.
Passada a enseada do Camaia, e em distan.

cia de 14-J- legoas du canal Ooyana, entia no Ho-
limão , t-m frente an Norte, o rio Codaiá; em
que se tem fabiiçado muitas mil arrobas de pei-
xe , e colhido grnmíe porção de Fs,laa : na tua bar-
ra existo Ímpia aldeia de Muras. Por hum dos la-
gos do Codaiá, chamado Ateniéni se conimunica
este rio com Uniní , em tio cheio que desanca no
rio Negro, na margem austrul, como se diiá. Por
este lago furão varias vezes assaltados do, Muras,
no tempo das hostilidades, os moradores da Vil-
Ia de Moura , que tinhão siiüs roças oo dito rio
Uniní. Este também se com mu nica cru rio cheio,

por outro lago com o rio Qniuní , que desagoa
acima de Barcellos, vencendo lium pequeno ijthmo,
de teira , e faz bari» na margem Austral do Negro.

Distante daqui 3 legoas está a grande praia
do Jurupari, de rendimento de â mil pote, dai
manteiga de tartaruga.

A 4 legoas desta praia, d. parte do N. está;
outra com o nome das Juçaras, em que tambera
desovão as tarlarugas. Aqui fica a sahir do furo
Cop.á , primeira barra do rio Jupurá , e em frente
da parte do S. o rio Mamiá, habitado do genti»
Mura. ú legoas acima deste, da mesma parte, -está
a barra do rio Coari , em 4 gr. de lat. S. Desce
este rio de S. ao N. , be estreito na entiada , a
dentro muito largo , presta navegação 40 dias , ou

pouco mais. Dobrada a potita, em que eslá o lu-

gar de AlvelloB, se descobrem tres rios diferente,
o primeiro e roni. oriental he o Coari, o segun-
do Uiucú paraná, e o terceiro, e mais occidental
Craná ; que todoi despejão por huma só barra.

Quatro legoai acima da barra deste rio fica o
lu"ar de Alvellos, situado na margem o,ientai em
terreno baixo, cercado de igarapés. Seus edifícios
cobertos de palha , ahrigão 1:600 almas, a sua Igre-

ja, da invocaçãt, de S. Anna, he nova , e bem cons-

Vão 22 legoa, da barra do Coari á do Tefé,
ua mesma margem austral , e por este inlervallo
entrão os riacho, Ypixuna, Catuá, Gytycá para-
uá , e Caiawbt': , e do lado fronteiro só tem o fu-
ro ou sahifla de Ccpiá, a que chamão Carapana-
túa, seguada barra do Jupurá. As tartarugas pro-
curão as praias destes riachos, e se encostão ás
sua, margens immensos cardume, de peixes no.
mezes de Agosto , Setemb.o e Outubro, de que os
habitantes se não apioveitão para a, salgas , Balvo
do Piráurucú.

Em distancia de 12 legoBs da barra do Coa-
lí ficão as barreiras, a que chamão Mytum-qúa.a ,
em que ha correnteza,, que difficultão a passagem
ás canoas.

O rio Tefé he quasi igual em largura ao Coa-
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,i, corre do S ao N., e de.agoa »>>"5"» "**

gr, 18 m., he navegável por 40 d.as ; bebe suas

agoas o tentio Jurua. Cinco quartos de legoa por
elle acima, fica a Villa de Ega, mu. alegre e cs-

paçosa, que conte... 2:200 almas em casas de pa-
lha, excepto o Quartel dos Soldados, e armazém :

a Igreja muito arruinada tambem he coberta ue

Pa 
Na mamem opposta , e em frente a Kga,, eitá

o lugar de Nogueira , em distancia da Villa Z* ie-

goas, e com a população de 1.800 almas A Igre-

Ja d.» invocação da Senhora do Rozano he cober-
ta de palha e arruinada. ,

Paia navegar o Solimão, cumpre voltar a bar-
ra do Tefé. Porém em rio cheio se pode navegar

por bum furo, a que chamão Igarapé poça, que
fica ao N. de Nogueira, com sr.li.da entre o rio
Tefé, eoluv-ar de Alvarans, que fica na barra e
margem oriental do riacho Uraua, 5 legoas acima
de Tefé : e he lugar de vista acanhada , com hu-
ma Igreja coberta de palha e, muito arruinada da
invocação de S. Joaquim.

Hn.na legf-a acima de Alvarans, na mesma
msr"e.ii «Jo Su! , fica a ponta chamada Parauan ,
que'üaer dizer papagainhos na lingoa do paiz. De-
fronte desta rica a extensa ilha Anacá , e defronte
desta a terceira e principal barra do rio Jupurá ;
o qual tem a sua origem em huma serra, que Cl-
ca ao Oriente, e corre de O a E parallelo aos
rios Negro e Solimão. Seu nome parece derivar-se
do gentio Jupurá, seu primeiro dominador. Per-
tendem injustamente os Hespanhoes que as cabecei-
ras deste opuleuto rio sejão suas: he o mais abun-
daute de todos os do Amazona , não só em gen-
tios, mas e..i salsa, puxiri, cacao, manteiga, e
baunilha , em cuja colheita tem os nacionaes pene-
trado dous mezes de viagem, até as catadupas do
Arara-coara , e por elle acima.

Vinte legoas acima deste rio está o lugar de
S. Antônio de Imaripi , na margem N entre os
lagos do Amaná que lhe fica inferior, e Ayama-
ná, superior. A povoação he bem situada, mas
os seus portos são altos. A Igreja antiga, que lia
muitos annos não tem Paiocho , cahio : a huma
pequena vai o Parocho de Alvarans administrar os
Sacramentos huma ves no anno. A sua diminuta
população não passa do SOO almas.

De Imaripi a 40 dia» eitá o lugar de S. João
do Príncipe, e outro tanto acima o de Manacnrú ;
lugares que ficão no centro de 'numerosas tribus
Indianas, de qne se podem formarlVilIas populosas.

Entre estes trez lugares , que todos f.cão
na margem N , communicão do ].io Negro com
Jupurá os seguintes riachos : — Unurucú , que
corresponde com as cabeceiras do Quii.ní , que
despeja na margem S do rio Negro : Marabá que
corresponde ccmEunuixi: Cumapi : Meuâl.i, Pua-
puá e Amani.i paraná, que todos trei correspondem
com Eurubaxi ; Apupari, que corresponde ao rio
Vaupé ; Miriti-paraná ; Ua.iian ; Yaré ; Irá-para-
r.h. Nestes rios habituo as seguintes nações de di-
versas linguas, mas algumas vezes unidas por ai.
lianca conjugai. Mariarána, Mepuri, Poiáua , Cofl»
r.ina , Jenua , Cur«-tú , Yucona , Mauaiá , Ararui,
Periati, Mrãyá, U.nená, Cáuari , Yupurá , Uai-
nnn.í , e Macu. Deltas nações só consta que são
anthropophag' . os Mirãvás, que nor corrupção di.
ze.n Miranhas , e os Uuienís. Estas duas nações
são inimigas figadaes. Os Uinenás são mui fortes e
bellicosos , mas os Miranhas são tão numerosos ,
que se comparão ás folhas das arvores.

Na margem austral do Jurupá desaguão os

rios Pú.en, Acnnani , Mau-rapi , Cauinari-, Me-
tá, Conacuá, Arapá e Pei lá. Atem destes rios
tem os furos do Aranapú , qut entra do Snlimfio ,
c conllue ao Jurupá, abaixo do 1 liga. de Imaripi ,
e Auati-paraná, que conllue acima do d.to lugar.
Este Puren tem eommui.icaç«\o com o rio Lm ,
vencendo-se [louca viagem de teria ; o o rio Meta,

que nelle coi.fluc, a tem iinniediala , pelo rio pe.
r.dá, qne nella deságua na margem Occideulal.

Neste fu.o do Soliinão chamado Auati paraná
he que se fincarão os padrões , ou marcos .pie dl-
vidião a America Hespanhola da Portugueza , por
engano em que o Hespanhol Francisco (le Rique-
na fes cahir o Cominissario da 5a partida; sendo
arrancados depois os padrões e marcos, e nltribiiin-
do-se esta diligencia aos gentios Al.iras. E-ie furo
he pouco freqüentado, apezar de guinde abunda..-
cia ile sal..», cacáo, peixe, e manteiga de tiulinu-

ga , pelos freqüentes uttaques das onças , jacaié» ,
e outras fers». Aqui se achão as conchas grande*
chamadas Jabuti , de 3 a 4 i.rrol.r.t.

Esta margem au.lral he habitada das nações
seguintes —Mururuá, Caiu-vicina , Pariana, Yupi-
nhá, Tamuiná , Paruuana , Júri, Pare , Chama
Chuána , Paréhuma , Tumb.ra , Amhuá , Chítuá.,
Periati, feri lú, e Umauá (a qual só he nntropopha-
giv) , e te.ii por distintivo bu.n furo na queixada
debaixo. Os mais todos tem a cura prela com di-
versas pinturas , e sjo grandes plantadores de n.an-
dioca : í-iiUnSc tambs.n os carás , tajás , narcás, e
muadiiiós,""

Fabrica-se manteiga dos ovos de tartarugas nas
seguintes praias deste rio — Ainapari , Tinibo-tlti-
ca, Miriti, e Apapuri, que he a maior e demais
rendimento. Os habitantes destns margens são at-
lacaios dos contagiões das sezões , principalmente
na entrada do verão , emquanto «s gentes centraes
são robustas e sadias; o que prove.» das agoas do
rio , a que as inundações das enchentes levão a
infecção de folhas venenosas do oçacú, timbó , eia-
ri, e outras.

Merece attenção o sitio e as terras firmes e
vargeas do Lago do Amaná, já acima indicado,
entre os rios Negro e Jupurá com terreno exten-
so, cortado dc igarapés, livres de issaúba , cara-
pana, e outros insectoB , abundantíssimo de pei-
xes , caças o aves, cortados por muitos ribeiros de
agoa cristalina, e communicavel com Jupurá e So-
limão pelos foros do Copia , e Mapitirini , e por-
tanto excellente asse..to para huma populosa missão.

Voltando a seguir Solimão em sua margem «us-
trai, passando 5 legoas está o rio Cupacá , de agoa
branca, e o rio Uarini de agoa prela, dous rios
diversos que desfejío por huma só enibocadura ,
o primeiro habitado do gentio Mura, e o segundo
de hum mocambo de fugidos.

-—¦ooW»l»l<f|fcl&|«»leio».'

Correspondência.

Sr. Redactor.
Os bons esrriptos, por pequenos que sejão,

sempre cuslío largas meditações . seus authores.
Hu.n recente exemplo desta verdade nos oflerece
o artigo transcrito no Echn de Sábado , 26 «le
Janeiro, em que o insigne M. De Bret responde
ao folheto do Direetor da Academia das Bellas
Artes , Henrique José da Silva. Bem perto da
dois mezes gastou para dar a resposta ; mas con-
siderando a exeeilencia delia, conhece se que ape-
car de ter pouco mais de hum quarto de pagina •



( 115 )

ló o transcendente espirito daquelle sábio podia or. de.faz.r. Os authores do plano não dão Ur-, Bi.dana-la, rm ao curto prazo Adu.tremos pois p.i- recto.es á Academia, propõe huma Junta Di eclo-"e. 
Bqn ' 

"'. '[""í',8"' e l»'»'- '«a de trez vogaes , a qua clu,,,,, /W,r 7,„,„,ie.mos a Deus por nos mandar de I-rança , ainda diário collocado entre ella eo Gove.no, por iul-
que seja „ escoria do» Ittterato. „ dos «rtisras gare,,, e.te meio próprio pu,a deitar abaixo o Di*
para ao. instruir e aperfeiçoar! Sem «lies ,|UB M. rector actual , ficando depois ,„: ;,,„ „ hu.n Corpo,ia de no. no Brasil! Km pintura ter-amos «pe- moral, e nio a hum iudiviiu., ; embora aqucllanas burrões, e na, esperaríamos o intennin ..ei se componha tle naeionaes , visto que o não ,,„,em
painel dn mesmo M. De Bret , em que se cifra formar com os l.ut.,r,„l,e„os da ma do Ouvidor,a «ua gloria, e a nossa felicidade. Em Arquitec Vê-se por este esclarecimento que M De B.et ,e-ura estávamos sem a caza do General José de cm,eu ao embuste pa.a vencer: ma. oue fica sóOliveira Barbosa , para a qual se não olha sen, com a vergonha de ler empregado tão n.liculo ar-
hum ataque de tnsezu, e que parece des.inada leficio. 2* Proposição Os Professores F.ancere»
pu-tt cadea ou ji.ua IL.spilal de enfermos d'olhos. tem constantemente trabalhado para destruir es es*.Lm musica ignoraríamos que a dísentoação nas latutos. M. De Bret começa acrescentando sem es-
cadências difhceu, „ pobreza de omatos, ea La- crupulo a palavra seus, par» atribuir os esUmu.s
que/.i. de exeençan Constituem „„„,__ perffl,a can. ao Director . _iná_ ¦ à C(H(> da ver,,ai|#tora, com tanto que seja Franceza. Lu, fim o útil que lhe não importa sacrificar; e depois diz quee o agradável, que sabemos, e o bom que possui- sendo (elles Franceses) Professores, e pago. c. mo
mos, aos Pranceze» que nos vis.tâo, o devemos, laes, querem com. razão huaia Academia, onde,
ainda que venha,, muitos delles carregado- do Ira- abertas todas as classes, possa o discípulo escolher A
pos e bugiaria» para nos levar o dinheiro. Já hum que lhe agradar, e receber nella princípios análogos
Poeta Lusitano reconheceu, lia muito, em Lisboa, á que quizer praticar. Acrescenta por fim que" o
o merecimento e o desinteresse de taes hospede», nas Directoi obriga os que se inaliiculão a freqüentar
seguintes qinntillias. ,re, annos a sua classe, paralisando assim as ou-

Chegou Monsieur de lal tri), . e qlie est. (lin,.0 proveiI1 Je set 0 Djrectl)r
Chimico em Paris formado hum Lente de Desenho.
Tiaz segredo especial; Sem extrema impuJencia não se fscrrver. queHum elixir approvado, se acaba de ler! Das expressões, de que se serve
Hum remédio universal. _\\, De Bret, ninguém deixara de concluir que a

Não perlende ajunlar fundo freqüência d»s trez annos na referida classe he
Cos grandes segredos seus; hum mero acto da vontade do Dnector, ou hum
V. cheio de dó profundo acinte feito aos outros Professor»1» ; e com ludo
Tira p»lo amor de Deus elle não fa» mais (|ue executar o Artigo 2 ° 

§. C.»
^ Os dentes a tntlo o mundo. dos estatutos approvadn. por S. M, o Imperador

Sejamos por tanto gratos aos seus benefícios (2). Como esperava M. De Bret que passasse
mas nem por isio deixemos de ver como triunfa esta caluinnia sem refutação ? E que consideração
o celebre De Bret do .en antagonista. entenderá elle que merece do Publico, assoalhando

No Folheto prova se I. ° que o plano dos f.ilsiilades, e numerando entre os abusos o deiein-
Professores Franceze*, publicado como producção pinho de hum dever, o cumprimento de preceitos
do Corpo Acadêmico, nâo o he : 2. ® que não tõ. legitimamente ordenados pelo Chefe da Nação ? Quem
ra orgniiisado por ordem do Ministério, bem que chama abuso ú ob-ervancia da Lei , toma por ac-
assim se alliiine n<> seu frontespicio : 3. 5 que ps to justo á sua violação.
principaes disposições, nelle indicadas como novas, _)e maj9 ( em qUe sí funda Mr. De Bret pa-
já se achão nos estatutos da Academia: 4.° que ra iueulcar como ptoveitosa a liberdade de cada
eises estatutos nSo são observado» pelos Professo* qual freqüentar a classe que quizer? Em todas a»
res. Km mínima provâo-se falsidades , pedantarias sciencias e artes ha certa escala de estudo», que
c infrações de Lei. convém não altera. , porque a intelligenci» de hun»

Se fosse hum Brasileiro o atacado, e se defen- dpuend* do conhecimento anterior de outro» Q.ierrr
desse, drigi ii seguram nle os seus golpe» a e-te» não sabe que o desenho he a base fundamental
quatro pontos fundamenta?» ; mas o utMeia Fmn- dus Bellas Artes? —O Desenho, diz o famoso
cez segue outras regras na luta. Para refutar nquel- Vinci, he o primeiro alicerce da eciencia de pin*
Ias acci)saçõjí demonstrada», entendeu que basta, títr; sem se estudar profundamente esta parte da
va desprez. Ias cum a alcunha de petites malicei; pintura, nenhuma das outras tem solidez—. Ao
e con»agra--e unicnnienle a combater duas propo- pouco ca<o, que se faz do Desenho, diz fíugedorn,
sições incidente-. I." proposição. O indiscreto or- he que devemos o dilúvio de pes-inos pintores,
galho d. i» Professores Fratn-eze» não sofre que qUe nns inunda; apena» sabem a divisão da cabe- »;
hum nacional seja o chefe da corporação, de que çn, já entendem que podem figurar no mundo.—
elles são membros A i-to chama M. De Bret pe- Eis.aqui o mal que se teve em vi«ta pr*venir,
til stralageme, (I) e lembra, para o destruir, qne sujeitando os discípulos ao estudo radical do de-
no plano ha trez Directores tolos naeionaes, don- aenho, para passarem depois ao da pintura, ar-
i!p conclue que não «e pôde dizer sem injustiça rhifctu.a, escultura, ou gravura, segundo as suas

que não querem sofrer hum. inclinações. O methodo de Mr. De Bret só pôde
Exposto isto assim aos leitores do Echo, que produzir incorrecção e superficialidade.

pela maior parte não virão o plano, nem o folhe-
Io , parece hum argumento indestrnclivel contra —
aquella nssereão , e todavia nula ha mai» fácil de (2) Vejamos o que orden» o citado Artigo. " Nesta«' aula se ensinará o Desenho de ligura, paisagem, e

«' ornamentos , conforme a inclinaçSu e vontade de cada

(I) A reneticSo de pentes malices, e pelit strafage hum dos estudante,, que quizerem seguir os diver.oa
nifj .m me,, dúzia de linha», faz de«ej»r que M. De ««•»'. de que « compõe a» artes de imitação, dw».
Bret tenha .«=:, tuudo em pintura do que em linguagem. «¦ ***.*&** a nU estudo tres anw. „»»



rrjm mr m

( 1 K> )

. Anui par-uiamos, se nío dozejassemos a intcl-

|iZencia (con. que não podemos atinar) d hum S ^

úiiiio artigo,'em quo Mr De B.et se expressa

d0 BCSoi.rte%.odt.. " O Sr. Henrique dr.se nu hor
.. do nosso plano, llespost». Nenhum eutor de»L«.e
>• a obra i f« , e o exercício proviso. io da sua
« naralisaallie os cinco septiuios. „-- he Mr. De Im t

m„ hon.ar cm. a decifreção deste enigma ou

com qualquer replica sua, não deixaremos de re-

«ovar Por escili. a, n«.'«a. homenagens a tao sub-

1 engenho F.ancez. - Hum Cidadão Brasileiro
[' S. Quando dávamos por acabada esta ta-

teia , chegou ú nossa mão o Echo de Qu.nta lei-

ia com hum artigo de Mr. Grondjean. Conio ell a
11'

uo Diário Flu-
it, poií min

licatli
eipou

somente diremos , visto
refere aos que se teu. pul

minense, que... os fez lhe rc-.p.m.u-.
nrucisa <i<> nosso niixili
,„e continua a p.égução de ter vindo eom .,u-

tros Artistas Erancezts , por ordens do Governo,
,.,„, niirn deixar nienliioso quem o nega , ..fio

.e.vèiu palovriüdoí. sã» precisos doecumento. des-

fl)s ordens ou ajuste.. E.ni.uanlo o nao U.et
runcase debalde ; porque o Decreto de tí2 de Ou.

tiibii. de 1816, o desmente em termos muito

claros.

NOTICIAS MARÍTIMA

E N T R A D A S.

Pia 1 de Fevereiro.-De cruzar, C. lng. He

Com. o Cap. Maillnnd: sahio deste porto a
•M de Janeir... - Macalié ; 2 dias ; L. hspulto San-

to M Manoel Antônio d" Oliveira, equipagem o,

caiga caffé, assucar, e madeira, a vários: passa-
geii-os José de Souza Villela, cou. sua mulher, Ma-

noel Baptista Villela, e José le.xe.ra da Concel-

cSo _ Cbatuba ; 8 dias ; Canoa Conceição dos An-

jos 
', 

M. José Aires da Graça , equipagem o , carga

"^DiV^d-^víeíliro.- Fe^raire; 40 dias; C.

franc. Tom, Com. o Cap. de Frug. Ficaria de La-
surde: passageiro Mr. Gray, Commandante da Cor-
veta Ingleza Heron. - Cbatuba ; 7 dias ; Canoa
Santo Antônio, M. Manoel Corrêa Leite, equipagem
4 , carga caffé , a Manoel Luiz Martins: paesage.ro
1 Il1giCZ- T.- l„

Dia 3 de Fevereiro. — Nenhuma entiada.

S A II 1 D A S.

Dia 1 de Fevereiro. — Siockohno , pela Bahia ,-
G. Sueca, Gustavo, M. E. J. Halberg, equipagem
14 em lastro: passageiros Antônio Ribeiro de Mou-
ra com I escravo , com Portaria da Secretaria de
Estado dos Negócios do Império, Antônio Joaquim
Brandão, o Bacharel Domingos Martins de Fim,
dito Joaquim Ayres de Almeida Freitas, com 1 cs-
cravo, e Manoel Gomes de Almeida, com 6 escra-
vos com Passaportes da dos Negócios da Marinha,
Jesuino José Alves, o Suisso Jot-é Viltucci, e Ma-
noel José de Almeida, com Passaportes dados Ne-

gocios Estrangeiros.— Londres,- G. lng. Elisabcth,
M. Thomaz Atherden , equipagem £0 , carga d.íle-
rentes fazendas : passaeeiros R. W. Loane , E. B.
Caxland, J. Robert , W. Melli.h , S. Pennifore, o
Francez Samuel, Richard Hutchinson , Snr. Carl.s-
le, Jones Bunlin , e Richard Jones, com Portana
<ia Secretaria d'Estado dos Negócios Estrangeiros.—
Jirseu ; G. lng. Stcift, M. Felippe Duhtaume, equi-

pagem 
'l2, 

carga caffé , e assucar. — Gibrallar,- B.
Jn". City of Bordeaux , M. John Alexander, equi-

pagem 13, carga asM.car. — Lisboa ; B. Port. For-
inosura, M. Rczcndo Antônio da Silva, equipagem
24, carga gêneros do paiz : passageiro D. Francis-
co de Serra Mariscai , João Cândido Baptista de
Gouvêa. com 2 filhos, com Passaportes da Secre.
taria d'E»t;.do dos Negócios Estrangeiros. — Monte
Vidco ; B. Amer. Emma, M. B. Ptierson, equipa-
gem 8, carga farinha, e fazendas. — Macahé ; E.
Constância , M. Francisco José da Fonseca, equipa-

gem 8 , carga sal , e fazendas: passageiro Silverio

Xavier Dromiind , com sun n:n
le da Policia. — PcrnuirdiiH
M. N. Bruwurd, equipagem
Iria ; I

8

her, com Passapor-
B. lng. Collinguooil,

, cm lastro. — Cabo'J alui a ,Conceição, M. Matiotl Fcncira
equipngein 3, carga vinho, <• sal.

Dia 2 dc Fevereiro.—Cabo Frh ,- L. Inveja do
Cabo, M. Antônio José dos lltis, equipagem 5, em
lastro: passageiro .Manoel Antônio da Roza, com
Passaporte dn Policia. — Mangartitiba; Canoa Sun-
to Antônio e Almas, M. José Francisco do Aii-sci.
mento , equipagem 3, carga farinha, e fazendas. —
Santos; tí.lng- Europa, M. Luis Ellis, equipagem
15, em lastro"—Dito, B. lng. Minava, M. MuW-
ray Ailkenhcnd , equipagem ti, cm lastro: passagei-
ros Fernando Sebastião Dias da Motta, Jrsé Igna-
cio Vax Vieira, Forlunato crioulo, e José Fer-
niuiiks de Almeida, com Passaportes da Secretaria
d'E.*tado dos Negócios da Marinha, José Baiboza
d'Oliveira, com 1 criado, e o Doutor José Maiia
Avelar Biotero, com sua mulher, I filho, e 7 cria-
dos, com Poilatia» da dos Negócios do Império.
— Monte Vidto; B. Sanlo, Siilltmo, M. Jeronynio
Cassingiiia, equipagem l(i, caiga papel, sul , azei-
te &c. : passageiros o» Sardos Feliciano Cernes ,
com Passaporte da Secreturia d'Estado dos Nego-
cios Estrangeiro. , José Antônio Garbarino , e Fran-
cisco Sapoiitis, com 1 iillio, con. Portarias da di-
ta Secreta lia d'Estado.

Dia 3 de Feveieiro. — Guaratiba; L. Santa Ro*
ta, M. Jacinto Pereira, equipagem 3, carga vinho,
e telha. — Anlyerpia ; B. Hol. Ncdcrlunder, M. E.
Mazeus, equipagem 12, carga calíé, touros, e as-
suear : passageiros o Francez Antônio Ganere , e
Andié Buggcr , Suisso, ci.id Passaportts da Secre-
taria dEsUdo dos Negócios Estrangeiros.— Bahia?
G. lng- Impiraclor Ahxantlcr, M. Siiiith Duvison ,
equipagem 15 , em lastro. — Ilha Grande ; L. 5.
Francisco dc Paula , RI. Francisco José Caldeira ,
equipagem 4, carga vinho, e larinlia de trigo.—
Ballimore ; IS. Amer. Monlezuma, M. G. C. Uuker,
equipagem 17, carga couros, e caffé.— Hamburgo;
G. bin. Crioula , M. Jaiob hendixcn , equipagem
16, cargo calle, assucar, e chifres : passageiros o
preto Manoel Cassange, Pedro Psalsgraf, Bávaro,
e Andreas Beyes, 1'ruesiano , com Passaportes da
Secretaria d'Es(ado dus Negócios Estrangeiros. —
lialtimorc, e Gibrallar; Cl. Amer. General Sinith,
M. C. Mc. GUI, equipagem 18, carga caffé, e cou-
ros : passageiros os Americanos John P. More,
Rouland Robinson, c Brnet Sludly , com Passa-
porte, da Secretaria d'F.stado dos Negócios Estran-
pei ros. — Ilha Grande ; L. Conceição etc Maria, M.
Manoel Francisco, equipagem 4, carga fazenda..

RIO de JANEIRO na IMPRENSA IMPERIAL s NACIONAL.



}S.C 30 Quarta feira

IMPÉRIO

>o<ü_:

3^ ^_^Ss_g___-_í ? wy

_><*¦¦• ',",."¦ 
<___wá>- O*o<^o-.C

6 de Fevereiro de 1828.

DO BRASIL

Dl Ali S O FLUMINENSE.
>¦¦¦¦<¦ ¦'-' .fS^O-O-O'»'!*-'.'.' .X>'"--™--

Vol. 11.

Antioos nr Orrinto.

Repartição dos Negócios da Marinhei.

I Ela Secretaria de Estado dos Negocio» da
Marinha se faz publico , que alô o dia 12 do cor-
renie havei:, eombcy paru ns embarcações destina-
das a Campos , e «pie igualmente o haverá para
as qui- se diiigirem para os Portos de Santos,
Santa Calturiua , e Rio Grande até o dia 20 deste
mesmo mez.

Secretaria de Estado em 5 de Fevereiro de
1828. — Joaquim Ftaucisco Leal.

Repartição da Inlendencia Geral da Policia.

Por ser prohíbido pela Ord. Liv. 1 lit. 74 §
20 , que haja tavernas abertas depois do loque dos
sinos de recolher até manhã clara , ordeno que
na Secretaria desta lntendencia se não passem majs
licenças para os tuvcruuiro. ou botiquineiros terem
suas cazas abertas depois do sino corrido : • se
algumas por continuação de antigo abuso se tive*
rem passado, as declaro nullas , e sem effeito co-
mo contrarias á citada Ord. para se proceder con-
Ira os que se acharem com porta aberta depois da
expres-a hora. Rio 2 de Fevereiro de 1828. — José
Clemente Patira.

Sondo repetidas ns queixas que me tem sido
diiigidas dos males, que resultão da reunião de es-
cravos nas vendas, rccommendo ao Sr. Tenente Co*
ronel Commandante da Imperial Guarda da Poli-
cia, que faça executar rigorosamente pelas suas
Patrulhas as ordens que por dillerentes vezes se
teu. repetido a este respeito, e bem assim as que
mandarão proceder contra os donos de vendas, que
tem as portas abe.las depois decorrido o sino de
recolher , e contra as pessoas de suspeita, «jue são
encontradas na rua fora das horas regtllares : espe-
rando que neste importante serviço o mesmo Sr.

.Tenente Coronel saberá ajustar de tal modo a ener.
<-.i que lhe he própria'com a prudência recom*
inen.avel em li.dos os casos, que a ordem Publica
seja mantida sem queixa fundada de partes. Rio 4
de Fevereiro de 1828. — José Clemente Pereira.

A fim de cohibir-se a maldade , com que os
capitães do matto levão á cadêa do Aljuhe escra-
vos fugidos , quando os Srs. destes se negão a
dar-lhes as exorbitantes quantias que delles exi-

gem , com o damnado fim de prejudicarem os n.es.
mos Srs. com o pagamento das carcerages , o-deno
ao carcereiro da mencionada cadèa , que não re*
celu nesta escravos, que a titulo de fugidos lã

lhe forem levados á minha ordem por quem quer
que seja ; por que o calabouço he o lugar desti-
nado para os receber , bem entendido que esta de-
terminação se não entende com o» que forem re-
medidos ao mesmo calabouço por dopntes para se
curarem. Rio 4 de Fevereiro de 1S.8. — José Cit-
mente Perdia.

Porque muitas vezes accontece que os escravos
prezos por fugidos ou para cerrect-io não decla-*
rão os verdadeiros nomes de seus Srs. , e hindo as
portarias de soltuta passadas debaixo de nome di-
verso, mesmo a.sini são cumpridas ; afim de evi-
tar os inconvenientes óbvios que daqui podem se-
guir-se; onleno que nenhuma portaria para soltu-
ra de escravos .<>ja passada sem que o dito cora*
mandante da prizáo do calabouço informe primei-
ro se existe neste o escravo que se pede , com o
nome, por que se designa, se reconhece oSuppli-
cante por seu Sr., e se está prezo por fugido ou
correcção. Para que o mesmo Commandante pos-
sa dar esta informação com a devida exacção abri»
rá os assentos das entradas dos referidos prezos
com todas as declarações sobroditas.Rio 4 de Fe-
vereiro de 1828. — José Clemente Pereira. ¦

Artigos . ah Oificiaes.

Continuação do extracto das noticias grographicas da
Capitania do /.tu Negra no grande Amazonas &c.,
pelo Padre André Fernandes de Souxa, Conego
do Pará.

Em distancia de 50 legoas do Cupacá desem-
boca na margem meridional do Solimão o grande
rio Juruá , em 4[-gr. de lat. S. , descendo do rei-
no do Peru com direcção do S. ao N. O seu cur-
so he dilatado, e o seu interior pouco penetrado
dos Índios criolos. Alguns lem navegado por elle
acima viagem de hum mez pata colher salsa , e
ovos de ta.taruga de que tem grande abundância.

Por alguns Índios gentios, que de lá tem vin-
do, se sabe haverem nelle muitas nações de diver-
sas lingoas, das quaes as mais conhecidas são —
Cauaxi, Catauxi, Uacaiâú, Marâná (antropófagos),
Catuquina, Urubu, Geminá , Baxiuará , Meliná ,
Chibará, Bauari , Arauari , Maturuá , Marnuacú,
Curinâá , Paraú , Palpúmá , Baibiri , Baibucüá ,
Yoquedá, Pnhlepá , Pumacaá , Quibaüá , Bugé,
Apenari , Sotaan , Canari, Aruná , Yoximaná, Xi-
riibá. Canana , Saindaiui , e Ugina : affirmão ou-
tro sim haver em suas cabeceiras altlêas muito po-
pulosas. A maior parte dos Índios habitadores des-
te rio (excepto a nação Maraná) tem a pelle es-
Cíinosa , como se disse dos Purús.

Os gentios do Juruá, bem que fortes e bsl-
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fccoso. sSo muito amigos dos brancos con• Ioda

«a tribos dono Negro: dizem que a. mulheres ao

tão ânimos..* e valentes como os bom.n,, a U

vez descenda? das antigas Amazonas. As su»8.",

mas são (como as de todos os mais índios das doai

Comarcas) tacuaras , curab, , murucn .cuida... ,

Un.bsrána , niyraçanga , e craniana , dus qtian

remos a explicação- Tacuaras sao se.,.,com po.

dc h,„ça ou defe.ro, ou .le cana.na (qoe ha hu

ma esi.ecie de cana mui rija) despedidas com ar*

cò Su são netas ervadas do Ucar, lambeu,

despedi ias com arco , com pontas me.o-co ««Ias

nara quebrar na carne. Mnrucu he hum. e-pec.e

Se lano com ponta criada e ervada de una,

de modo que com qualquer geito que bra na a. e

do inimigo, e náo se podendo tirar logo, mona

em 5 minuto- inlalliveluicnte. Cuidam lie huma es-

nece de ponetn, de páo mui lev.gado , do com.

primento de 7 palmos , chato de trez polegadas de

grossura, e 5 de largura, mais largo paia a pon*
ta do que no lugar onde pegáo as mãos. cheio .le

penaxos no meio, assim como os inuruc.H. Iam-

barán» he hum páo meio chato como o cuidai.il,

de 10 palmos de comprido, nas mãos lie muno

polido, de âmago de páo duro e pezado. Myraçmi-

ga he hun. pio ,1, 10 palmos de cumprido , de l,u-

nia madeira penada que ,.à . queli.a , por nome

Mvraoá. Ca,. u..a s.io do,* Vi - u idos com luro

pelo meio, bem ..lado. ebre.d..*, em que se «,,s-

pedem cm. violento a«..pro laias eivadas c.i.i azas

de s-mafima. D.-sta aryii. s,i >'/"' "i. caça. 1 ain

escu i.is -orve.n-se lio couro ce aula, e do peito
<£ 'O 

mrari he páo 11 -xiv -I , a que chamão si*

pó, de que se li. nua >i,Uiki«ilmeiite » veneno, de

casca esrabrosa nu *u;.c. útie , que cominunicando*
se á massa do sangue meta. Raspada esla , e co*

tida ao fogo se lhe lira oexlracto, e depois cou*

tinuando ao f..go , iuina a f-rnia de ungu.nl...
Ajuntão-se-lhe os sinuak de outn.s s,.,,- «- ervas

venenosas paia o fuzere-m mais activo , «té lhe
njuntão tucandyras , qnt: são huma espécie de bes-

pas veueno.ni.
Pouco abaixo do Juruá está o furo Paraná-

meri , famoso pelos encones de natureza que lem,
dc lã legoas de extensão, a que chamão. Mncoapa-
ní, e no inteivallo da sua entrada e sahi.Ia :. pra,a
do Coaiiapili. em qne se fabricão manteiga». !>¦•
fronte desla fica o furo «Io Aranapú, que de«agoa
no Jopurú , e vem a ser a tua quarta barra,

Acima deste rio fi léguas, na mesma margem
austral, eslá o lugar de Fonte bon, situado á mar*

gem orient d de hum canal chamailo C liari, pouco
distante do Solimão, em hum terreno plano «• de
agn.davel proipecto : contem 1,100 almas , ,,i o/as
cobertas de p.lha. Não tem Parocho: tendo ca*
hido a sua I :i<"ja , que linha a invocação de N.
S. de Guadalupe. E-ta povoação ha abundaulissi-
ma de peixi .

Em distancia de 14 legiat ,le Fonte boa está
n burra do. grande r;o Jutaí, e.,. o gr. e 40 m.
S. : he «ie ci.-so muito dilatado e pouco explora-
.Io: com tudo delle sp le.., tirado giai.lfi porção
.1 > salsa. As ,v'.í;õ-'< qne habiiío o <»\\ centro são —
Ta.iai x.in . , IJar.iirú , P M.irau'. (lc <|iio ha aldêa
a 10 legoas ,!a birra). 'I- Ira lição constante que
por pile descera aioigamenl.- h.iui Jesuíta Hespa*
llliol , e subi.a pelo Soli não.

Nu intcrvallo «le F.i«,t«* In» e Jutaí cita., as

praias .1- \rnçaty.ia, e Parará, em que se fahri.
cão mai.t''igt.s. Na margem opnosla á foz do Ju-
(,.,i e.-tá a entrada do canal M_«'am , que no seu

curso se cncorpnrs no Aut.param, , e que ambos

despeja., nuas agoas no Jupurs , como hca dito.

l),s.aH.e d., Jutaí VI léguas I... barra na -

gem opposta do >-'. o "«• 
|«'»«í«» .,"JP""U" ' tm

3> <)' S Nasce nas serras da Cidadr- de t ..-t«> , ao

NE de Quito, e co...' de Oest para Est A ma,,

«em superior deste rio foi sen.,.re occupad» pe os

tlr.pan.oe»; e por uso se cn-ervou bum desla-

croinlo militar na sua barra. O. le.panhoes „

chamão Po.lon.aiu, e .,s ll.asile.ros llied.no „ mes.

mo nome l«»á , que II Ibclá- os índios, der..

v„do da nação que o dominou. Na .na.gem oppns-

la ao destacamento deíp«jáo es nac  \ucurapa,

e Pu, .nm, em que habitáo «,» gentios - I-mi , 1 ...

cé| Cl aná, Júri, Miranl.n , 
'I bna e Putui.

lú Paraná e Catupeia , d.is quaes os Latupeias

eiMir.nhss são antropófagos. Sua- margens sao co-

caei, e o centro produz saU. parrilha.
Knire a borra deste r,o, «¦ a do canal Mnys.

na esla o riacho Tonai.tim , «¦ >« p«nw do mesmo

nome, em qne se fabri.íio manteiga*. Nas nwttsa

c centro» oa gentios de «ação Chccó  que leva-

rão duas meninas brancas dou subúrbios de 1'onte

boa, roubadas a seus pais, e oia mais de muitos

Gentios. . ,,
A mui «ntiga p-ivoação de Castro de Avellnns

¦ az n <> Icg.r-.s iiois.it, na margem S. doSolimao,

em bello planície e com bons portos. 1 oli.s os

edifícios são de palha , inclusive a Igiepi , dedica-

da a S. Cliriltovão. Conta JOO almas. Na margem

opposta eslá o riacho Choinána e o lago Cahapimi ,

que abastece «lc peixe a povoação.' 
Em distancia de 10 legoai de Castro de Atei*

lans, no inteivallo da Villa de Olivença, e-Uo os

dons rios de agoa preta, Ji.i.dir.lua , «• Ac.iiin,

habitados das Nações Araicu, Maroua, Colmo , n

Maêróna, que por corrupção do vocábulo se diz

magerona. Desta ultima Nação são deformes os

homens nr. cara cheia dr burac.u , em que liilro-

duzem espinhos, e ficão com horrenda figura. Sao

antropófagos, «' dizem que comem os pais quando
ja fã., muito velhos.

Na mesma margem austral e<ta n \ ,11a dc l.li-

vença , qne commiimi-nlr se diz S. Paulo, situada

eu, planicia alia. Tem no terrsno varias fontes na-

tivas , a que chamão olho «1'açoa, que nproveilão
os habilaoi.a para b bula , lavage de roupa , e ba*

nhos : he huma das melhores Villas do R«o Ne-

gro. Sua população, qoe facilmente poderia cres-
cer, nâo passa de ISCO a 'iOOO almas. A Igreja

Urande dos .losoilas cahio, mis íize.ão outra co-
beila de telha que eslá servindo, que tem por pa-
d.oeiroí S. Pedro e S. Paulo. O Parocho «ene

i ualmeiite Fontebo . , Castro dc Avelláns e Tabu-
In,ga.

Costumando es Gentios do An-azonas andarem
li,is , cobrindo só as parles genitaes , 

' Naçoel
Cambcbas e Tncúnas , qne oia povoão Oiivçi-çn,
e Castro de A.eliuns, usarão sempre de vesl'n r n-
Ias compriJfts, r. mo dalmaticas dos Diaconos ,
d« puno de nlgoião, de que ainda usão nos sçüi

trabalhos do campo. Para este tini as mulheres t:a.>
o iilgudão, foriiiSo tt-as , e tecem pano. linissium».,
de que fazem roupas, v inosquiteiroS para ie abi;-

garen. do insecto «Io Curnpiii!...
A 24 legoas do Olivença está o filio, a q„e

chamão Tapeta da Vilia de Javitri , n\,utro tem-

po populoso, e boje qua*i de.-erto pelos vexames
do destacamento de Taliatinga,

Daqui a 9 legoas deságua o grande rio Java-
ri, na margem austral de Solimão em I5 gr. Sul,
donde desce ao N, lie i;;u:il ua largura a exlcii*
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- ao Juruá , c também abundante de salsa. Por
<r"° 

lYonleira de lle-pnnha ja houve alli destaca-
M'r 

de Ir»:''1 de 11 ii tia. Ile habitado das Nações

Ivhüiiná. Ai ai-ú, Puno, Chaia.uilc, Chima-ána ,
TV!'leerviia '' ' una..

B£)UH» l,,,",.!. di.tante está o pie>»iilio de S.

Ff.ncisco X i. i' r de.T-ihatinga, onde está lniiii des.

ticaineiito miliiar. Ki.i pov:i.i(,ão lie a iiilnna no

Sulimâii, do l.ispi Io iio Pari , uíornuntiada de

hum palácio, q »e -e cm-ti nio  1770 , a custa

();1 Cn Imi i-euil da Cidade do Paia , para o
„,, ,,,,.-o lu- ileiiiiirc..'(,õe.i entre » lira-ul , e os

l/.','Il.|„, li Vnerica He«pauh..la. Sua população
r'n.,.(, ie 10.1 .il.uai, que lia muitos annos cate-

, ,„ de Parodio.
\. im.«e õ-s e domínios do Brasil n" Ama-

,,,.,,, ,,i.'i »e ii nitão até Tabaling* , -cnio ate o

,.,'!, 
' 
j^„, por elle aiM.u.i alguns dias na o;.i.-em

aruteniri  , ... 1-J o Cipil.io ¦¦¦<.. Pedro le.xeira

(iocoii o marro ,.-. p.di.i.i da divisa. , com Iodas

„« 8„|ein...-:,.'es de posse, veiiiicadaj na- milic-çuci

do Auto que -e adia uo arquivo da Secretaria da

Piuvinoiii lio Prtiá. , u -
|>eo-an.:n ,, ti, v Tliidio' do Utado (Io l ai i ,

Alexandie de _.../... i'r ¦>", '!"' -"'•"" .1" ¦'••"u;"

do o dilo .,.:.«.», mau In. .na o num a, li -_l.-h.ur

.Mendes de Imaes, com huma c<c. Ia de '¦¦«"¦'

dados , e ^ Sargento*, '- qual adiando o relendo

murro dainnilicado , engio miro em presença do

Jesuita João Baptista Julião, superior da mi8sao

de Quito , que cum seus companheiros andara em

V1,"No 
anno de 1780 descerão os Hespanhoes até

Tabatinga, onde os eiperava o Cuiumusario Por-

tumiez da J.» partida, e entre elles dous Comuns-

sanos Francisco de ICquei.a , o» Felippe , que,Attllin i' iauvi-ivw *-*- ----*_ ,

abandonado, todos os títulos da antiga posse pae.
fica acima indicado., induzirão o Coimnu.ario Por-

tugue. a entregar lhe ir fortaleza. Não quiz assig-

nar o termo de entres- n Major Enseb.o Antônio

dc Kibeiros, hum dus Deputados da. Demarcações,

„,,e conheceu o engano; e por elle motivo, e por

(Hicordar o ICspanliol no preço dos prédios, de-

f no.se o termo da posse. Por esta razão foi pre-

;„ ,,'dito Maior 9 dias »t« dar por cento o mo-

tivo da Mia -cisa, a que respondeu qne «o o fa-

ria „„ I => (. issario que se achava em «areei-

los. D Coinn.is.ar.o Porluguei , eom pretexto de

ni„i„, carapaná, introdu/io os Hespanhoes na

Villa de IA,* . onde e.tiverão 13 annos.

Já de Km mii.cl.a.ii,. na celebre expedição

,,o rio J iipi.i-à", » ¦*"« de o demarcarem Com et-

f(lit0 erigirão os ri',d,'ões, e hucao os marco* na

¦ahida do furo Arati-parann. Assim ufano s. con-

o plav o Co'im»-.ar,o lliquena pn, ter .ll.ul.do

OS inevPeitos P.,...,,ue/,es, quando li, liece^rlo

reaiette a Lisboa a indicação do Ma,or Luzehio,
rL ,. 

„,;, Miii-cre.er o termo da entre-
« oi motivos de aa > na""-"' ... . ,
ga de Talntingn, cj, re-,.!tad? fo. a nulbda le

de quanto se havia fei.o e a pr.zao do d. o Co o,

..i.ario Portuguez. Occnltuniento se n»nd «rao ar-

rançar e lançar ao mar os duos marcos, attrlbuin-

do aos gentios esta manobra.

guora chega a 2 e a 3 lep[oa. , principalmente on-
de começão as Ilhas, a que chuniâo Anaviliianus.

Duas legoai distante da sua entrada olá a
birri» do Rio Negro, subúrbio dn Villa de Sur-

pa , em que ha hum pequeno forte todo disman-
.elodo, onde residem os Magiitrodo. depois que o
Ex-Goverimdur Gania mudou o arquivo da Capi.
tania, ile Barcellos, (|ue al« então era Artaial do
Itio Ne<.ro. E-te In^ar até a margem do N. em
terreno alio he incapaz de grande povoado por ser
desigual, que cio rio cheio divide-.e em islhmo.: as-
sim mesmo LU. muitos edifícios, e entre ellis vm-
te e tantos cobertos de telha, inclusos os edifício.
Imperiaes. A Igreja tan.bem de telha he pequena
par» a pupiib.çáo que lem , aqual excede de 8:000
«Ima- ; he dedicada á Conceição de N. S. Cs I. us
habitantes plantio tabace, colhem caffé , cacáo S.c.
fabricão manteiga de tartaruga , e nalíiáo peix--.

Em di-lancia tia hum. legoa da barra está o
riacho do Taroiuá ao mesmo lado do N. e ua ma
foz a celebre chácara do Kx-Govemador Jo-éJoa*
(piirn Victorio. Digo celebre, porque paru a faier
moveu toda a Capitania, fazendo trabalhar nella
400 a 500 índios de ambos os nexos , tenJO por.
única pana o escasuo su<lenlo ; o qne fui a princi-
pai causa da deserção dos habitantes, e da e-tagna-

ção d" commercio e agricultura por 10 annos.
Onze legoas acima do Taromá íi-.ão as lllias

Anavilhanas, que tonião o nome do rio Ainyiana,
,|ue corresponde na margens N. do Rio Nejro,
e por corrupção de vocábulo se diz Anavilhanas ,
que he hum labirinto de Ilhas. HuscsnJo se por
enlre ellas o rumo ce ()4 NO le entra o canal, a
atravessando o rio, se chega a sua parle meridio-
nal depois de vencer quinze legoas.

Acima da boca superior deste canal está a

ponta de pedras , a que chamão Igrejinhas , supe-
rior 10 le»oai a sabida do dito canal , e inferior
1 ao lugar de Aiião. Cslas pedras fornião sallas ,
corredores, e quartos; o teclo he lage por onde
sa passeia ; o chão he arêa luanca. E.n rio cheio
tudo vai ao fundo ; em vasio tem boa vista.

O lugar de Airão , fundado em hum bonito

terreno, á margem Austral do rio, tem de povoa-
ção 500 almai : seus edifício* são cobertos de^ pa-
lha a-.sim como a Igreja da invocação de S. Elias.

Em 170"i foi este lugar assaltado dos gentios Ama-

(ii.ís, que habitão os rim fronteiros, os quies ma-

tarão dois brancos, e sendo procurados nunca to-

rão encontrados por mudarem de domicilio.
Na margem do N. em fr.nte a Aiião desa-

Rio Sra-ro.

Deixando o Soü íuo a ' nqucrJa, eilá o Negro

í direita na altura de V r b. com o.recrio de

let o ra Est. quasi parallelo ao Sol.niao. Na sua

.» irada não cheia a meia legoa de largo, mas

cima v,i alargando cada vez mais, de mau, ira
l»aara cm- ».¦¦ - »--¦ Ur.

ue ji em distancia ue i« « '» -o

III lUUI^V— — - '- f

os riachos Aiurim , Canunisii , Mapenuau ,
habitado doi Arnaquís. Consta haver nestes rios

abundância de breu, páo cravo, e muita madeira

lina e de conitrucção.
Doze lesons distante de Aiião esta a V illa da

Rlmira , situada e«i huma grande pedreira , da

(inal em outro tempo teve o nome : he huma das

melhores povoaçõe. do Rio Negro por sua com-

mo.üdade. A lirreja , da invocação de S. Rita, he

c.dierta de telha ,' e alguns edifícios mais. Contem

1 -00 n oradores , dos quaes muitos são brancos :

,úb«i-t.»m dos caffeaaes, algodões, e outros gene-
r„< ,1o consumo do paiz como farinhas, tapiocas,

e "iãos. . , _ .
Entre Avião e Moura desagoao o riacho Jau,

e o rio Unini . aquelle pouco acima de Avrão, e

este pouco abaixo de Moura. Da parte do N só

desai.oa o rio Jauápiri de Büoa branca. As suas

fonte", como de todos os mais que despejão deste

lado se derivão das cordilheitas de Guiana. No

seu cautro consta haver páo cravo.
*?
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Calcula-se em S legcas a dishtncia da Villa
de Moura ao Ingar d» Carvoeiro', na mesma mar-

j«em do S, em hun, bom"» terteno povoado pur
7(!() almas. A Igreja (ile que he padroeiio S. Al-
herto , e que hu muitos annos mu» lem Parocho)
he coberta de palita como os outros edilicieis.

Na margem opposta em fente desemboca o

grande no Braucu , que tem 4 barras formadas

pur ilhas. Ile aimilliuiire aj Amatona nas águas,
abundância de peixe, lagos c- vargeas. Entrâo nas
suas agnas os rios Itaculú, Emeuêní , e Macoâré,
seus maiores tributários , que o enni|ucccni quasi
junto á fortaleza ele S. Joaquim.

Por ente Itacuti., que engrossa com o rio Su-
roími, se cor» mu nica vão em oolro tempo ns índios
do Rie NeTO com ns Hollandeaes do Sumiam, ven-
ceiitlo com pequena jornada o istbmo que niedéa
eiilie o Ilacutú , e a parte superior do rio Rupu-
muni , que despeja no rio l.-ipiini , e este no mar
do Noite, tntte Surinam e Onnoe-o. Por elle mes-
mo foi o Coronel Barata, eenelo Porta-liandeiia,
a Surinam inundado pelo General 1) Francisco de
Souza Coulinho com despachos elo niiniateiio dc
Lisboa.

Em distancia de 40 le>goas da barra deste rio
e>-tãe, as piitmiras cachoeiras , que diliicultão pu--
sugem ás canoas , e daqui ú fortaleza de S. Joa-
quim outras tantas. Erigiose esta fortaleza em
177S paia arrostar o ilespanhol , ijtie pretendia
senhoriar sa dn parte superior deste rio (como fez
no Amazona e Rio Negro) constiuindo bum forte
com o nome ele S. Roza, no mesmo rio Branco,
quinze dia» ele viagem de S. Joaquim , rio acima.
Além dos riis indicados teu, os riachos Catirima-
in, Ueniiii , Uanauá , Canamé, Poi i mi , Quioftaú,
Miijfri , que Iodos se formai, nas altas serras Ue
que se elerivão us agnas do dito lio.

Deu-lhe a natureza por muros altas serias ,
algumas mesmo inacessíveis e iinpraticuveis , mas
com dilatadas chapadas , onde seus habitantes se
aoollii-ni do iiiiiniyn , e cujas nhus são banhadas
dos iiieiicionadcs riacims. Das mais notáveis he a
ferra de Caráo-má , que e-(:i no riacho Quinilaú ,
cujo pede-tal occup.i legoa e meia. Dizem os ua.
cionaes que ao r une lia hum lago de que se for-
ma o ribeiro, que lem as mesmas e-pecies de ar.
vores que o ,io , assim como peixe» saborosos e
tartarugas. Não tendo sido expleiraelo por coube-
cedor de niineralogiu , apena» se lem descoberto
malncachetas branca* e a man lias , crnlae», peil rt, _>
encarnadas que servem de pederneiras ao gentio ,
e sal mineral.

í!abit'ío est* rio a» notvn-s Uapixiina, Paratis,
na, Saparú, tintara! , Paracoana , CaiXona . .,);,_
ciixi , Cayea , Poroculo , Atnnuviú , t-ayuiú Ta-
picsiii, Clmperíi, Alyãt , r Car) puna; das <iu_og
iiiimiis bubitiio cm seriits, outras nos campos, « itll.
Iras lis miugii'- iles rios : e tintos Irm roças (|e
mandioca e milho pata seu s,i<!t,ito. Coninuinioão-
Se eom nosco , e igualmente com os HollHr.dezea
de quem hão espingardas, espiidas , e fuzenelas se.
cas. De líii!.-,s e^tas nações In- inimiga aCarípuna
que ns vende -os HoIIhiiiUzcs a Ire" o dc fazendas.

Alem de. lente deS. Joaquim . houve neste no
varias povosições , coou, Carmo e imita Maria lio.
va (de que existem pequenos reMos) , e Santa Ma.
ria velha, S. S''ilipe, Conceição, v o indicado fur-
te Ilespiiiihul de S. (Loira , <|i:c se »xln^uirao mi
17SS, seiiilei Gnvein.iiloi u Brigadeiro Manuel (ia-
ma, que le t pi.-i.nr e * _.< >us intirtiili-i Pu pam n nu-
são de Villa Nina, luiti.r de AlvelloS , parle _i_.
peno, ele, Rio Negro, pur haverem rominellido o
,-iitentudo tir iii-iiiiii in us Holeiin-hi* .eu. Regente»
Nesta fortnle/a esliai aluno. SoldBdos comuiaiida-
dos- pur f. ti in üfHciul lnliii.,r.

Expulsos os Hespanhe.es da Villn elu Ega no
anno di iT.i.l, foi alli trr o cilado Governador Ga.
ma , t achou algumas nicas pertencentes aos me».
mos , que itiandnu para o Rio Branco, para alli
se formar huma fazenda. Igualmente mandem porvia do Commandante ele S. Carlos dous cazaes ele
bestas inuares , e dous de cavallares ; c em hum
aprarivel terreno i margem e.queida defronte da
fortaleza, effectuou a dita fundação em nome do Rei.
De novilhas, que comprou em outras povoaçõe . du Ca-
pitania, fundou o Capitão José Antônio dc Évora a
sua cem o nome de S. Jo-c , no mesmo terreno da
fortaleza ; e o Capitão Nicoláo de Sá Sarmento
fundou terceira com o nome de S. Marcos ; sendo
as trez incoinmunicaveis para se não confundir o
gado. Eu, pouco, annns foi tão prodigiosa a multi-
pbcação, que náo lia no Estado gado vacum me-
ihor que o do Mio Branco, na grandeza e nutri-
ção , o que procede dos bons e «alitrados pastos.A Fazenda do Rei prosperou em tempo do
Brigadeiro seuCreador, mas abandonada pelos seus
sucessores , di-persou-se o gado pelou vastíssimos
campos, exposto ás onças. Sem embargo tem sido
ial a sua populaçSo que os Hollandezes tem vindo
filiei- salga delles. As outras fazendas fornecião. a
abundância a Darcellos e a outro» lugares , até
que a do Évora (filho do fundador) foi seqüestra-
da por eflfeito do ódio e prepotência.

(Continuar-se-ha.)

NOTICIAS MARÍTIMAS.

ENTRADAS.

Dia 4 de Fevereiro. — De rruzar , R. de cuer-
ra heaurejHtire , (.'cm. o Cap. Ten. Anlonio Alberto
dos Santo- Lopes : sahio deste porto lia (> dias 
Dito, dito, Pampciro , Com. o Cap T.n. Pedro
Ferreira, dito.— liletdeljia; SS dias; B. Amer. La-
tona, M. Edelins , equipagem 16', carga sal, fari-
nha, fumo, manteiga, vel in. , e genebra, ao So-
brecarga : passageiio 1 Alemão.— JS. Sebastião; fí
dias; L. Senhora du Boa Vicgtm , M. Alunott Jusí

Pinlo , equipagem 7, carga assucar, fumo, e cafle
a vario» : passageiro Francisco da Silva Valle.

S A II 1 D A S.

Dia 4 de Fevereiro. — Ilha Grande ,- I„ Be/n
Fim Santa Anna, M. Manoel da Cruz, equipagem
4 , carga carne seca : passageiro o Soldado reforma-
do Manoel Gonçalves Ce Castro , cum Portaria do
Quaitel General.—Dito, L. Pensamento Fala, M.
Narciso Ferreira , equipagem 4 , táiga vinho.

RIO Dt JANEIRO ka IMPRENSA IMPERIAL i NACIONAL.
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AlíTKiOS DR Oil-.ClO.

Rcpatl.fio dvt Negocioi da Marinha.

Lluslrissirim «' Excellentissimo Sr. —Sendo presente a

S M. I. " Utfieio de V. t-v. «in «lata de 2í*i ilo pas*
lio ivial (ü couta de se haverem com elfeito es-
tln t-.'i ch(Jü Imui*» du* ula-Mes do Aln.oxarifudo
, (, . .i,;.ri....te oseiipturaçilo na forma ,In- res-

ia .,.'•:, üciiures Alvarás; o Mesmo Augusto Se*

;.. :,h louvar « V. Ii* , e no Contador peit. ucli-

rnulti,
tubeiei
Os lm
nect ivi
ui.o, .
viJadi
as lm
Tia o

,.¦ boa fliligenc.ii , eom
,eri>i>-s L)eie:miii»çr,es , ';

seguinte. I. * Q')e V-

que ile.ã'1 comprimento
. por esta oceasiao Urde*
i... iiiamle pprindicamei.te

1US|

HHíi

lal,
llll.i

geral , e eqoitwvel , uão rcg ,1a convenientemente este
rumo de publicu administração. Piuulmetite logo que a
Contador passar a enercer o novo emprego , para que
fui nomeado por Decreto de 2y do passado, Quer S. M.
I. que V. Ex. iiibuietta á Sun Imperial Approvação a
proposta dos OlReiaes <la Contadoría, que deveu, ter access*
pela vaga do Contador , sen Indo de base para a dita
proposta a antigüidade , exceptn&ndo aquelles, que por
qualquer motivo se acharem decididamente uiipossibili-
lados de exercer o respectivo emprego ; devendo este»
motivos d'eXclus3o sor exarado* na mesma proposta , »
lim de se lhe dar toda a publicidade , e eliminar por
esse modo iodo o assumpto da queixas por injustiça,
oo preterição

Deos Guarde a V. Ex. Pai,o em 6 de Fevereiro de
18.7. — Diogo Jorge de lirilo.— Sr. José Maria de Al»
o. «rida.eccini.ur n eseripturação e.n c-nia huma da-s iiitocio-

as cbi.se* , '. íi " de conhecer se continua , eu não

dia. •:.'- Qno i"'i'.'.i Ha (mediante sua proposto) o

í-r.i riu empregado* em e.-.áii li.imu das niesiiiiis ciar-

afim de poderem completamente satisfa?er aos inhe-
tr .t>-.'iit.-í dc foiitaiiiluiade . e iiscalisacío. 3.° , ¦,',¦-• .' 

propi.stn .lesi^ne para reforma aquelles dos <-'ucão d. Ordem de 13 de Fevereiro do passado. qu

o, ::,.,< s .mpregados iw» uiiiazens , que pur soas moles-
,,„« .* lmH,ii lenmo de serviço náo se acharem em es* .¦''• • ' ' ' de tes-^encros devem sempre ficar a bordo, embora haja.

mudança «le tripulação; ao grande prejuízo que

rentes
Qne na

lllustrissimo e Excelleiitissimo Sr. — Attendendo aoa
inconvenientes que na pratica se obaervíi com a exe-

determina que as matas, e colxões uão sejão proprie.
dade dos Marinheiros, tuas sim do» Navios ; e que es-

ido de discr.i;
seu cargo ,
en qnalqlie
quem com
os gêneros
e concluída es'..i

,liar emu exiiitidão ns nl.rigiii.oes
i- para serem expulsos os que pur relaxarão,
outro motivo o m^iução. 4.° Que *>c mar*

as liras iniciaes do Império do 15rasil todos
lo liem naval , qne forem disso susceptíveis;

operação (,pie deverá hir prontamente
publica por todos os possíveis
ao eoiiheeimonto dos donos ,

res ile navios, e Contratadores de uteu-
rniido-llies ipie não so serão aprt-i.c.id..
er.eros, assim mareados, em qualquer

a etfcito) V. Ks. a l-i..
modos , pari» qnc ciicgue
Capliães , c Mesi
»Íh iiBvnes, dixd*j
dos os rei. ridos ;

mas nte serão tratados , oa for-
iradores , o» acoutadores de fur-

ssuirem : esta medida será
de Mari-

!"
parte qne se adiarem ,
ma das l.eis como cmn,
tos , as pessoas , que o
extensiva a Iodos os Arsenaes , e Intendencias
l,ha do Império. 5. - Que V. Ex. mande proceder á ven-

da publica (precedendo os competentes anmiueios) de

todos os gêneros inúteis, que se acharem nos armazéns,

luindo cabos velhos ti.0 Que V. Ex. por si ou

Ajudante, coninneta-meute eom o Almoxarife ,

bum Escrivão <la Intendencia , e o me.tre Pedreiro dn

Arsenal , passem a examinar se os armaiens de gêneros
susceptíveis de avaria -fagoas (como por exerop o o d»

d.a classe) se «chio suliicicnte abrigados , procedeudo-se
III,,!, logo a fazer os necessários i eparos; ficando o dl-

to Almexarife e .tendendo que d'ovu em diante toda , e

ouilquer avaria , que se reconhecer proveniente de falta

de „,.o,idicio,i.'.mento , e por deimasêlo de cuidadosa Rs-

cnlisaçSo , lhe sen imputada, e portanto obrigado a

Fazenda Publica. F. porquanto S. M..I.,

tia., me
por seu

indemnisar
Exige de Seus Subditos a mais ri-

«o mesmo passo que
\j.i,osu responsabilidade
ceasarios n.eins de sua

irratificaÇÜ" , que liie .
diminuto salur.o dos empregados nos armazéns , em

ao gramle prejuízo que disto
resulta á fazenda Publica , e sobre tudo ao capital de-
feito de por tal modo passarem as camas á servir «le
huns para outros indivíduos , de qne pôde facilmente
resultar a tran*mis«ão de moléstias; Determina Sua Ma-
gestade Imperial , que de cia ein diante se prosiga nu
antiga pratica ; isto he , que es colxões e uiac.ts seja»
propriedade dos Marinheiros e Soldados ; que lhes se-

jão carregados no respectivo assentamento do livro de
soecorros , e passem com elles de hun* p»ra outros va-
sos, ou para terra como qualquer outro traste do seu
uso e posse ; o qi.e participo a V. Ex. para que assim
se execute.

Deos Guarde a V. Ex. Paço em 6 de Fevereiro
(\e jsjg, — Diogo Jorge de Brito.—Sr. Jo*é Maria de
Almeida.

,\. B. Na mesma conformidade e data se expedi*
rão Avisos ás diversas Repartições Navaes da Proviucia
do lmp;rio.

RIO DE JANEIRO.

EDITAES.

Faço saber a todos os Srs. Juizes de Facto
Eleitos, que no dia 11 do corrente mez de Fe-
vereiro pelas 10 horas da manhã devem compare-
cer na caza da Câmara para apurar-se o primei-
ro Conselho, que ha de julgar huns Processos de
abuso da liberdade da Imprensa , sendo castigados

Ocorre benignamente sos ne- ^ 
fB|,amn Com a pena da Lei. E para quebsistencia, \. tx. Pro*\ e „.-,„ possa allegar ignorância, se fez passar, e

rceer insto dever addiciemur-te _ « » n.!> . , „ ¦_ K ,_r c. •
1 p g do. no. armazéns . eru affixar o presente. Rio de Janeiro 5 de Fevere,.

"a.»™';* 
."'Â^mW"*. Legislativa, por huma atedida r. de dc 1828. Eu Jo3e Joaquim de Gouvêa,'. E*

S'll

parecer
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crivão o subsc.evi. — Manoel Caetano d'Almeida e

Albuquerque.

Faço saber a todos ». rir". Juizes de Facto
Eleitos, que no dia II do coneule mel de Pe-
veroiro pelas 10 hora. du manhã .levem compare-
ter na c._a da Câmara p-.ra apurar-se o seguu-
do Conselho, que lia de julgar hum Processo «le
abuso de liberdade de Imprensa, scii(lo_ castigados
os que filiarem com a pena da Lei. __ pata que
não poseáo iillegai ignoraacia. se fez passar, e
attixar o prest-nle. Rin de Janeiro ,J .le _ e»erei-
jo de 1828. Ku José Joaquim de üimivôh, Kicti-
vã., n subscrevi.— Manoel Cmlano dc Almeida c,
Albuquerque.

Artigos nam UvriCt *iB8.

Continuação do rxtracto dus noticias grogtaphiens da
Capitania do Bio \-gro no grande. Amínimas Ser¦¦,

pelo Padre Andu Fernandes de Soimi, Conego
do Pará.

Voltando a buscar a* margpns do rio Negro ,
a 17 lego*» do C.iv.etiu está <> lugar de I' im
em terreno plano e de. agradatel vista. A sn,i I ^re.

ja dn invocação Je S. A ,g Io lie coberta de palli»,
como todos os outros e Ittici ¦» , e s. i» Pastor alli
babilão 300 ai mu, Enlre e-tes do1.* lug res estão
os riacho* Cahuri, e nu tli.l gem d> Norte Uampij-
xi , U.inil). , e Cuaríi , onde o», morador.', d, strs
lugares tem os seus caU.zaes_ e mais e.tabeleci-
mentos.

De Pòiares, nu mernia margem Austral , e em
dista de 7 lagoas es'i a Villa de llircilos , qu.
sem embargo de peitendereoi ua Maji-tra-los aetu.es
mudar a =éde do Governo para a lima de«te rio,
não deixa de ser capital , a ptzar de h.tver o
Governador Victorio rta Oa «tu. mandado demolir i.s
edifícios R-aes, que fiziáo a for niosiii .i desta Ca-
pitai (em 132')) pur hum doi s.-u- (Tenros , de
que reslão pnr inomeii. ¦ montões de rui"->s A Igre-

ja he boa, e e-ti sen Parodio d.-s.l» 181*', em qne
1'iilieceu Luiz Cellio Cuucre , qo* lui Vig-ario Gp-
ral da Capitania. A mia popolução cheira a Ô00
aluiu*.

A traaslaçào da s'1" do Gtverin pira a bar-
ra pm-ece indispensável pari os expe tientes de •!<>-
ver.io , e regim^n da C.p.tania, 'pie os antigos
eou pouca rtil*v_.> fundira» eu íí. ircellos , ta:v_
p .rque* nes-" lempo estivesse niais povoado o Riu
Negro qtip Sulimáo. Todavia os uniu expertis, at-
tendendo ás exigências do tempo presente, julgio
q>te a Capital se deve lixar na ini-sito que chamío
Villa Nova Ja Rainha.
_ Entre P,dares e Rareei!.,; só detagna na mar-
gem auslral o riacho Ua-atnnari o Intuas abnxo
de B.reell s, p m margem do N. , lliranau , Zt-
mura u n'i , e Bnib i fronteiro a Barcellos , e na
distancia iíp ]fi léguas está o lugar de Moreira
com a população de 60 a 70 almas. O único edi-
íicio he a lgn j •.

Nu iilervall» dpRri-ellos n Moreira desaguão
na muni margem »n. .1 os rin« medianos Raru-
ri , e Qui uni correspondentes aos do Jtipurá , e
os riaetios A ral ai , e Qup nenêri, e na margem do
N. o rio Ar.içii , em cuja margem oriental oulro
d;'iominad>> DuiPiiêti, aquelle de agia prcía, e
esle 'le agoa branca.

A villa de Thomar dista de Moreira 17 le.
goas . na mesma mirgem austral en. terreno pia.
uo e saudável, já fui populosa , e liojs só cuutéui

500 almas , tem Igreja nova e bonita , que careca
de Parodio,

Entre Moreira e Thomar faz barra na mesma
margem o rio Uraiirá , e na oppusli o . io PíhImuí-
ri, em cuja manjem oriental entia o no Uexie.
mil!. O Padauiit comniuiiica com o O moco pelo
rio Uinioça, ijiie d.gajoa na margem direito .1,,
ramo do dito Uim-co. a que salte o canil Caxi-
(itnti : não piiitj.it- o ''iiiu.i clu-gue. a unir-se no
1'a.laiiiu , in.it purque enlre a parle superior u
daquelle sú nu òa hum ivtlimo, que se veucu com
jornada de meio dia.

I)i'-i. ir. Pad.iiiiri prindniãn r.s piaç.haes do
rio Negro em tanta uhundaiicia , que jamais <•*'<

gênero d. ixara úr- nlia-U-n- o pai/,. Pr agora «o.
nienle se (em leito ildle amarras e ih.i..< : da.
folhas se ier\eiii o- habttanles para cohuiiura _a_
caza* , qiie dura 20 anin...

A pi-i^abeira he lui ua e [ipcio de paln-iii ,
cuja fruta lu- oleosa , e de hum goito , alguma
cuu-a s'inilhante au n.irilim : cresce eu. leriu nla-
ga liça , a ijiie cliínião Cnhatuiga. Eu. mem ua ar-

 , enlre as fulhas e a riiz , cri-te a pia^ln
citctlliulo a arvore de maneira miolos i s lios , .|tie

parece taboa. De trez ou qtiilr ¦> arvore» fu_. i •«
a carga tle lintn homem : e-tes i|.-> 1 a 0 anuo- .le
Cresciuienlo tem a mesma abua lancia.

Da \r:!!a dc Thomar 3 le.-ons , está o In.ar
ile Lauçaloi.ga , com 110 almas, que careceu. _e
na-lor : a nua Igieja II» cobeita de palha , e leni
p r Pad eeiro íi. Jo-e. Defionte deste lugar -i
de>iig >h n iiiiiti» Aiihori , cjue despfja nu canal
ciiauiiiilo Uittouri,

I_in distancia de 17 legoio está o lugar de .
l/ahel na margem do N. , com a população de I 0)
altrus : ain.la não conseguiu Pârocho. Eulte e. -,
.Iimis lugares desagoão na niirnem S. <;s ri ichuS
Chibai'1. , e Ma há, e n. do N. o rpdio Yaia.

Na margem S. e defronte de S l/il.el desem*
bocão os rins Eiirubixi, Unuixí , e U .vtiauá , I >•
dos tle agoa prelj , e muilo abu.i.l mt.-s Je peix.
e tartarugas. As r,nas lianas «ao «-sü.iiis, poié.i.
as suas cm rPntPZati extens-i-, em quo ha uhiiIu- lagm
p riachos, que se communicãu com o rio Jupiná.
São estes os rios rm .|ue so culhein iniiilns ceii-
tos de arrobas de puxiri, <• qual mio consta quo
ll.iji em nuiri. pari" de«tu Pro» iluia.

Na distaiu-ia .1" 10 léguas á marirpni S. e-1*
o lugarejo dc Boa Vi .a e ti siii , mui apruzit I ,
cujos babitaute. perteu-cu a I', cgue-zi i de S. Ga-
lirit»! a i|u. cominummenie se diz Parte superior.
A população desla freguezia constava n',inlro tem-
po em 3,0JÚ almas, quasi todos Índios, lm|e não
te n a terça paile. .!«',! uupulaçãn era divi li Ia pa-
ra commo.Üdade d. agricultura cm luganjos , qua
iremos notai. to.

No espaço, de 4 leg ias d" I? ,a \"\--t» ctá o
lugarejo de Castanheiro novo, á margem do N. ,
e no sen intervallo fazem h.nrii es m.s Murnuiá,
Inalió , e Votará, tolos de ttgc.ti branca, e ten.
cocaes e salsa junto ás «erras Na ili-tancia de
outras 1 leir.ias e-ti o rio Cibiburi . que teu. rom-
inuniçação com o cantil Qnixitpiiari |.elo rio Uma-
rinaui , que lUsemhoca nn sua margem, e este rio
no (rrítnde OrifiBcn; r> por ela razão mandou o
0 oriiiiissatin João Pereira Cl.lus formar huma po-
vnaçüo com o nome das Caldas para estorvar aos
Hespanhoes » entraria por este lado, a qual po-
voarão se extiuguio, como todas as outras depoil
de 20 annos de duração. Suas agoa. são brancas,
m.itu abundante» de raças, peixes, e também de
insectoi, a que chamão piuni.
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T)., barra do rio Cahaburi lVon»«-iro pouco aci-
..„ in..rite<n au<tml esl, a. lugarejo do Maça.

m, 
,;,ii.. ,).,'.',. |..,,,ciUçii.i. N«>s seus pur-

r'" ' 
|„ ,,-,„ c„-,.,i;..i- «• ii»« co.rantezas, que',''"„„ 

li,. 11 d-Urc pratico.
èfia distaic, cio H lego... eita o lugarejo «le

a I ,.- 11 n..«r'J.u do N. Koi esta p .vo»ç'io ile

l\ „,, .,-, f,,mli.", que c.»,»«t,v- do Ml a SKW ai-

,< L> itit .1 t léguas a povoaçii «le L/*-tunl.e.ro

Illlhii e lafronte ..a margem !\ <> l'M""J" ''•" •>•

Lrnurlo «I- Ci.i.tt.i Io, q>'« abau.lii.iH'.... oi seus

m,ralmes. I)«:ii * '"¦"< « "'-""", e",:- d l'ov,,"(.ilü
irt S Pelro, ciislaoti- «te -rUit almas.

Ki tra an d.., ultimi. p ivoiiç )<¦•-, na margem

S está» as barra* «l«n •¦»• Mir"; • e Cncuiiau,

d;,U„ie hüii da outro 5 legoa., em l"« " x;1"-

,,/., oaTerwe piaçahaes , que colhe o «e-iuo Al.-

,,', Na iiiar,v«n t)cc tal Io l!,i lae-maii . <* -Vi*-

,ri| alu rio V ....,.,'¦ , ha hum >' ¦ cl......H .iia-bii,

pelo qual so |,.na -Io hu '•«>" " '•
1 

o,i«i i""" i"*'"",,; ^ "*¦ ' '',lr,J *""¦' "' 

«.-, ,lo Ca ...ni.i.i, «mie he in li.pc.-avel ir p ;r 
¦>-

ú,.,h,M c,chn...H para d.-ií.r a v.a-ei. a S. G.-

hriel que lia--, superior 1 leg-,«! ul-'". dos caoho-

L, ii'iUiV.i2i.,s o -"" d.. V.alo, < ...|«.bu«, , ba.r-

nas , .'a.e.14.,. N- l-=- der,. G*' Mia., ,

cl.,o?in.-. iiHraii-iUvm : no "J ch""» v rd .' 
""J a.8

, ,. ..o vaiio piHsau o m u uicill-
( . ¦ ms pur la-i c a , « ena > "•" I

C',U\ 
f„rt lava d- S Gabriel, he fan lada na m ir.

„-M1 \.do «... Sejr.., -«bre cadiopo. ,( Cachoer-

7 ,s' cr- cal l".r.">"s na lal ' <" ' t:'' 4"'
l. . .V , • .i /ia -, . i. povottçio
Nu lllfS.II-1 sito» '" l '"'" ,-

,„,„ cmt-r » l',v,ue/,a !:'-><»' a,..»', «, u».

|,.rt:, de p*l'.i « muno a-itiga eareee d 1 arocl.o

U '"[''X """.'.Tde 
S. Gabriel honta a povaçã .

,,, S.Ylnr.,.1, e m,i. aeii.a 4 K"»., nul™ «T

o nome de S. Barbara, a pr. ...-..« c ¦ M> ai-

„,,« , a mala com WH11 e h«.jH «*Iih desertas

campina. ,.H- !""< - '««.Ia, ,. - ¦> a barra

\, lia.init.-ia de 101,-s;. deS.Uí ...ei -t ' " - »"

,,„ eV.ro na, V«u,,é de HioMnaiuv. e tem a ,... bar-

«n•.,..¦.•-.•¦¦ «- do Rio Negro. Corre do Occ.de ,-
" 

p , .do ..oa.iosNerro, iraaae X,', d- Ti-

e\«.rám-,Ma1i..«o. n»,'c .-.n uma --

Gi.na.l.. Todavia dii--.ii o. I» "o" 'í'1" " X UP e

>  grande rio can-lalo-o, que c>. e p- -

•Or „ rio i. oue elle. chama-. An.ya.i, do qual M

r.beqnc^ de*oede hum canal de agoa, que sahe

* fflBTril° 
AT.Ív.P.i'o« he fn.eprb.cip.l e tron-

co do ori,.oca.,;« r-vrr:.r::r;dr.
h,' por elle baixo se chega ao reoartimeal.
«, por ene «>.-¦*  ,",;.,,i„. para enf.r no
()l„r„ taraço, pel . qual so-">- ' " 

oir, Ne4
,, 1 Ocixioniari nu- c.m.minici « ¦". o Rio P-ej

X'( c.,.,n,o...<-a o rio Negro con. o chamado t aj
olle s, c.nnin ,i|ii;l he „ columun,^
run. , .Io tJ,.x 1... f . a„ q„nl.
eaçao dor,» \ rr '• eni

,m!h,,° °V 
, ta J-.I.-.SO ":' n»W.nN do

'' P V,:i 
l.i a«. QÒxiquiari, passando do

•;,' .V?10' 
' 

itl ..«.iie-imainenM eo dito Atacan,'""""" e Yd",,v "\¦', 
.;, B„Br,iL e-..¦•, noocci.

,,,,„ ,6,»ff,ia n« oriental ™__^&i?~^-fi--," di.
d,„.,l delnireJá, que ^r^xT^^ aust.al do

l" AN?ÍÚ.«. 
«a b3rra deste rio V.upé ú mar-

goui au.tral o tá o lnjarej., de S. Jü.iquin) «Io Oa-
nó. iilliin.i povoaçi.. ueu«-iicenle á firguezia «!e S.
Gabriel, com an.t a ,i.ia.. na-te mesmo rio, de que
se-ilará iioçàti. On.eivi n< ste l,«-.i »r o c im
ilan ri.cs co.i.luhu», q-i« nasce «• c.escu espontüiua-
nifiitt- , << que n.ío m «'." mtois parle alguma do
in¦ n-uai; de sorte 1,110 «(uaiulo se cupinuo as ruas,
Üca ;, .itiiiosphi ia ...«.ne iiirt.

rím di.luncia «te tíj leijoas de ». J.-aquim , des.
aguu , na margem S. deste rio Vaupó , «> rio Ti-

qi.it; , depois w' (loix.ir na margaoi oppu-ta a. lio
Macui. P»r F-te rio Tiqu.é so vai ao Apapuri,

que «lespeja no Jupurá, como ja se dis«*. E.u rio
cheio V4i .0 .lo-te aquelle, eni canoa ligeira por
pantanal-- , «• 110 vm.id caminhando por lerra pou-
ca ili»tanc.a. O \> i«>r Malliomiiiu'.. Ji.sé Simões He

C-ovalhi. foi por «'-.Io 11.. ... Jupo.á, e •> Br.;;. -

d.-ir.» tiaina, antes da- --r ti. a 01 naalor, passou iaO
dito rio Jupiirn p.'1" < "> t'-v""- , .

Noste 110 Ti.|iiié se ach .-a.., e aijora se «oi ao

pprlni-c que «lopoi- de ,-xanM..a'l->s o fundid.« .-
trio <er ,1.-prata ex.'e'»e  K .. ti-icio-i. mais 3 «na»

iIm viaij  |i«'lo V upo ** clx-ya '« huma. ..-.. ¦ *

cala lupa., e 110. cai,.- '.".i. urandes ciai.lein".- «|U«i

inllMpeii.avelmei.il' «a- devo 11 p..--ar com l'OJ" no-

tavel para chegar á povoaçáo , porque o Ia Io «>.¦-

posto he intiansitavel, po. ii  ^ri.iie paredão de

pe.lras ; dopoi. mudara., a pov. ação p.ta baixo
,|as catadupa-a ou caxoeiras, «.mie preseutemonte
e.-lá. .. .

Mahitiío este grande e opulento rio b. INai.o-s
— Tarianos, Vaupé , C-enani, , (Jue.eri.ri , Ua-

nr.ua, Cubenúna, liureimri , Mauiaii-já , PenenuB,
Tucana, Pira , e o.it.as. No anno de M3

o Principal Calli-to e s. u irmão Reri.artlo -.... Le-

ido alliciar os jentio. Tiuiano. ila »u» Naçau ,
e seus parente., com quem formarão Mima gian-
de povoação com «.nome do S. Calista, Papa, cm-

,„,«.tH do. ditos Tariunos, a que se ,i?,.o.-o.i pa.le
das Nações Pira e Tucana em buma tçraiide loa

de terreno alto etVrs cachopos , ainda acima das

ditam .rra.ides c^hoeiras. No m-smo anno sondo

eu Pároco de S Galuiel , ahi fui mandar fazer

huma Igreja, e consegui do Comiinnvlante a ler-

r.iinenta^ctf ca.pintaria , com qne os índios í.zerao

ns portas e janellas. .
K 11 Jolho da anno .pj.hoIo. depois de dosem-

baraçado alas confissões Hnonaes preveni-os a vi.un

buscar-n.e para aquella nova povoação, onde dis.

se missa, e administrei o Saoramento d.) baptismo

a <*Õ3 criança* de hum e oulro saxo. No seguin-

,e anno administrei e.te Sacramentos a 416 das mes-

„n- Era cousa admirável ver com que avidez con-

corriáo os gentios do centro a trazerem seus pe.
noenos filhos para se b^ptixi em, e com effeito

buntixet 669, filhos do. indicado» Tariano , Iara

e Tucana. Não me consta que jamais Ia fcwse ai-

211..1 Sacerdote depois do meu regresso de S. Ga-

hriel nara Thomar , e qne se desse o mínimo im-

„uUo para O augnlínte daquella grande m.ssao. Nao

üUde numerar 
' 

a totalidade dos adulto. , porque
imns vinhao, e ootro» hiao por occas.oes , o que
B6 por tempo se poderia realisar.

1 
HelVrirei húm facto , que me enterneceo. No

anno eearuinte, na minha estada naquella pova.a-

Câo, em" hum dia de tarde s.- co.mmoveu todo o

D,„« daquelle lu2ar, con, a chegada de hum Tn-

Sioerniteunario, «1«« me vinha petíir o bapizaw;

di2.-„do qne Beus lhe tinha dilatado a vida para
.P haotirar, e qne de todo o coração dçzejsva

8Pr filho «le Deus. Eu lhe di.se que nao so dev.a

suber os dogmu negesaaiios para a salvação , po-
«e
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rem amar a Díus c.i.uo Rcdemptor. Depois de hu-
ma conferência da l dias , em que lhe ensinei a
disperse lhe conferi solemneniente o baptisino uson-
or» eu mesmo seu padrinho, por serem todos Heus
nrtos até a quinta geração. Das conversações, que
tive com este gentio não só colligi estar a lír.ü-
gião Catholica espalhada entre elles, se iuiy terem
tal qual discurso de filosofia.

Notando que os Índios Tarianos trazião pen-
dentes ,!n. orelhas chapinhas ou folhetas de ouro,
perguntei donde as huviáo , e dissetão-nie que erão
compradas ao gentio Paiienuá , habitante tias ca-
beceirae do rio Vaupé, a troto de sal n penaxos.
Subsiste co.n tudo a duvida donde venha a esles.

Oecupão se esles gentio» em fazerem roças de
mandioca, e colherem alguma salsa; e us mulhe-
res ern fübiicarcm Carajurú e sal deherva», a que
chainúo Caruiú. Estas, nascidas em pedias , sacas
ao sul , queimadas, e reduzidas eu. cima , foruião
«àeeoada , u depois fervida ao fogo ate ficar em
consistência de extracto , he excellente sai biun-
co Can.jurú he Imitia espécie de cipó; colhidas as
folhas t fervidas ao fo_ío , htm como o urucú, que
lambe;;-, se reeluz em lórma de «-xtracto, posto no
sol, he hum pó uhtil, dequeee servem para cem-
ir.ulação de gêneros, lie cousa admirável ver o c<>!i-
curso de caças, e bandos de pombas e papagaio»,
que cortem a comer dos caruiús nos mezes eíe tf-u-
Iho e Agosto.

Todos os índios das Nações Gcntilicss do Ilio
Negro não tem signaes ou deformidades iadaslriaes ,
a excepção dos do rio Vaupé, e Ueiequena do
rio Içana. Só os de Vaupé nãu são antropófagos :
tem hum pequeno furo entre u cartilagem e a ex-
Iremidade inferior do mesmo beiço. Sobre os peitos
trazem humas pedras brancas, cór de leite, eoli.
das, roliça», e bem levigadas, do lisura cylind.U
ca , e de duas pollegadas e meia de diumetro; pro-zís r.o pescoço por hum cordão de fio, introduzi-
do por hum pequeno furo, que fazem artiíicialnien-
te de huma extremidade á outra, que lhes serve de
distintivo. Os Principaes as trazem de 5 pollegadas,os nobres pouco menos; e os plebeus muito maÍ3
curtas.

Os cachopos terão de extensão rio acima 5 lo-
goas , e destes até a barra entre o rio Capuri jáindicado; qne fica na margem S. e na qual «lesa.
goa mais acima o rio Canedeá. Na barrH do Vau-
pé se acabío as cachoeira» e cachopos do rio Ne-

gro. Dahi a huma legoa está o lugarejo de S, «
na, na nuircnn do N.,,já pcrtencei.tu' á fregueil'
de Maiuhil..-.nas : dahi a , iu»oas está o lio |.,". nu ii-.nrgem S. Corre de üesi paia K. _ naníi
lo „', vai.pi- c .i.e, em Kii„ dilatado: habitãu na0'< i.eK-...-. Banida, Tumaviiri, Tmimari , Deçani
Puelanu , e Cti > ¦:_>...ina. '

Os Índios ...- i.uçío Ureqi.iena tão antropof,.
gos , e tem o d.atii.Mvn «le tiazcreiu us orelhas |'uradas nas caitii»i>eí inferiores, nn <_ut- metteni
daçua o-.- p.to roliçoo. Uc maneira que alguma» che."
{;ie, nus hoiiibi.is: sáo bellicosos , como mostrais»
em 17S7 , rcpeliintio hum .-ar-rento e 30 Soldado»
que os suipiciieuilerão , e roubarão as mulheres
«jtie lhes forão arrancadas pelos ditos Índio» ._,__.lamente com a- armas e muntiinei.to».

Oa baira do rio Içana, em distancia de duai
legoaa ncíla mesma ma.gem ct,tá o lugarejo, quefoi de S. Felippe, pertenc-ute á freguezia dás Ma.rnhitanus, como lambem o lugarejo de N. S. de
(àuiu distante daquelle outras duas legou-.. $»«"je.
ho c.-n distancia de oito legoa» a povcaçiío do SJik.o Baptista de Mala: , á margem geplonltio.
liai , lambem pertencente ,. Man.bitanas. Qnuírolegoas «cima dtsta povoação desagoa na margem
austral do ltio Negro o rio Xié , que curie pa.rallelo ao Içanu «• Negro. Entre ello e o Içana
ha huma grande serra , u que dão o nome de
TuDiii.

Em distancia d- 9 legoaa do Xié está a for.
taleza ue MarabiUua,.- . com o lugar annexo, á
margem austral, em huma grande enseada do Rio
Negro em 5 gr. 58 min. VO seg. de lat. Boreal.
Esta povoaçã*. he a ultima freguezia do Rio Ne.
gro , e do Bispado do Cio Para. Sua ]<r,e-\K he
coberta de palha , como todos os mais ediíicio».
lina população com os lugares annexo» he de 500
almas.

Toda a parte superior do Rio Negro alé oseu nascimento, com todos oi rios seus tributário»
c gentios seus habiladores, nos tomaiãn os He(.
panhoes , construindo na distancia de 15 le»oas de
Marabitana» a fortaleza de S. Fernando na margem
siuatriil, e defronte na margem septentrional a"ca-za forte com quatro canliõe» de perjueno calibre
na mesma povoarão do S, Cario» , onde he o quar-tel dos t oüimundantes.

(Continuar-se-ha.)
NOTICIAS MARÍTIMAS.

ENTRADAS.

Dia 5 de Fevereiro. — New York ; 38 dia»; E.Amer, Eicil, M.Joseph Adam», equipagem 10, car-
ga farinha, e bacalháo, ao Sobrecarga: paseogei-ros 3 Americanos.—Angola; 33 dias; Chalupa Ven.tarte, M. Francisco Borges Barboza, equiparem 12,carga 254 escravo» , destes morrerão 8 , ao M. —
Cabo Frio ,- 4 dias; L. S. João Baptisla , M. Joséà" Oliveira Marques, equipagem 4, carga agoarden-
te, fejão , e milho, a José Alves da Cunha. — Di-to, dito , L. Alleluia, M. João Francisco Marques,
equipagem 4, carga agoardente, assucar, e milho,avario» : passageiro Joaquim Gonçalves Carreço —
Rio de S. João ; 2 dias; L. Águia Volante, M.lauto Xavier , equiparem 6 , carga arroz , a JoséJtodrigues Borges. - Dito , 4 dias ; L. Senhora daí*pa,M. Elias José dos Santos, equipagem 5, car.

ga madeira, a Antônio iT Oliveira Bastos.—Mecahè ;2 dia,; L. Paquete, ele, Cabo, M. Gregorio Antônioa„Y,'!ve'.ra> equipagem 7, ca.«a madeira, a Antônio(1 Oliveira Bastos.— Entrou a Lancha da pesca BomJesus, ae que he Mestre Francisco de Souza, a
qual foi roubada por huma Escuna Corsário de
biienou Ayres armada com huma peça de rodisio,e 4 obuzes, no dia 4 pelas (i |„)la, ,|a manhã aomar de Cabo Frio , levando-lhe II escravos, e tu-do o que hav.a na lancha, e que tiazia da barrade hantns hum Bergantiro apresado , etavão armando.

S A H 1 D A S.

que o e»-

Dia 5 de Fevereiro. - Em commissão , B. de
guerra Pampeiro, Com, o Cap. Teu. Ptdro Ferrei-ra d Oliveira. "~—

RIO us JANEIRO sí IMPRENSA IMPERIAL i NACIONAlT
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Anri-os de Officio.

R-rinliçin. ,loi Ncyvcios dei Guerra.

?*) i A M.t,';«¦¦;!;>de ., Imperador Altemlendo ao que Lhe
ii pie.i mon o 

'lenente 
Coionel do Corpo de üii^eniieirus

í\|nutiíl .1*' <¦ 'lt' Ohvtira , Im-ptcio- da. obras ilo iiijue-

diiilii , 1'otiiii il" l uriotii , c _ ipie pela reuuiio dm
uiitiiis iiicuin1 ,',;;..- , que llie tua, uccatscido , i,.';o ) ó-

,|(. u |.<..,,!¦ du -i 'i rn-oai Incido /rio, coiiliiiuur nuqti.l.

In i iniiu.ivíu, . II, Um- p,-r liem Dispensai*» ilclla , e No-
nienr |-.,;.i o •; ¦ I -11' i;. r tio Ciipitao cio mesmo Co-i.o de

lii,_;eiili.ii,-. aa.in t'ad«ilinn , ipie jn está t inprt j,'_„0 «m

itiiiiuiissóe» pcrliucnilca ;i Ininulencia <in„l dn Politiu ,
t ao qunl dc-vciú o Ti uei.le Coronil i-utregnr -i int.tri.c-

lõ.s. e iirilcu: , ,,i e ti»n reliiti.as ¦; diln , c.iniaiit.âo : o

«pio narliiipo . V. S. | ura i>eu couliet imenlü , e expe-

<!l- ilO (li!- ílílcll..

Deos (iuurde i, V. ti. 1'aijn _ ri) ly «1»; Janeiro de
,s_»s.— ili nlo BarrO/o Pereiro. — Sr. Jnuquiui NoaltltO
\avier de li nlo,

Rtpartição da Intei/deueia Geial da Policia.

Sendo necessário, que a receita das prirões
rio iV.lii.-i,a;; o se e.cripliire com rty ul.ridade , e
m« i Ini).,, sua lançada en, dous Iíviob destinados
uiiicuiuenle pina iit-lles se escu-ver a» mesma recei-
tia: e pruque os motivo* desla são tis carceragens,
a imposição das sollurBS , e oi quarenta reis dia-
rios dos esrrH.os prezos a requerimento de seus
iinliores, «aiia iiiirva destas iitliliii">es se escreverá
en, partidas separadas , debaixo da verba que se
abrir a cmhi preso , oidenando.se tudo pelo iheor
dos di,um exemplares junlof.

1. como pura se' poder liscalissr a mesma re-
«tilii seja necessário, que se guarde hum proces-
so regular na fôrma de expedir as Portarias pa-
,a solturas dos jiieitil : ordeno qne Iodas sejão

numeradas, <> regi.tiidas na Secretaria , e averba-
dus na Contadoria eu» livros separados (do tala-
buuço e <!a Cadeia) : e sen» hireni revestidas ales-
ti,, foriiiulidiidcs os Carcereiros as não cumprão ,

pana ale serio, responsáveis pelos damnos , <|iio re-
Milinrtm. Otilliiial Maior da Secretaria rlesta In-
tendência , >• o Contador ria mesma , cada lium na

|u,iie que ll.o toca. f rrienaréô b execuçSo desla
ii,:,,I:,» detcriiiinaçüo, de modo que as parles nio
tenhiio motivo de queixa p.»r falia de expediente.

A leceila dns prizôrs do Aljuhe ma pHite per-
1e.ict.ile ;i estii lntenilrncia será lambem escrito-
rada cum igual formalidade, advertindo que os li-
«ros icrilo da receita do Cnlabouço, con o da Ca-
día só devem compicha naler os mozes de Jiiueno
» Dtzcnibro , «¦ que fiud» <> »"no devem ser en-
tiegueB na ConUdviiu -«ta lnteiiutinia , paia os

exames «pie tenho ordenado. Rio C de Fevereiro
de lbüS. — José Clemente Pi reira.

RIO DL JANEIRO.

Quartel General 5 de Fevereiro de 1S28.|

Ordem do Dia,

S. Ex. o Sr. Mundial de Ciiinpo, Governa,
dor interino das Arrias iiniiriu publicar á Gua.ni»
ção o Aviso, que abaixo se transcreve. — Sua Ala-
gestade o Imperador a quem foi p.e.cnte a infer-
mação de V. S. de £0 ale Janeiro iindo , sobre o
ifqiif rii,,ei,to do Ter.cnte do Corpo de Veteranos,
Jaão Antônio «ie Oliveira I obo , queixando-se de
ter sido mandado prender, c pedindo ser isento
ale servir no Corpo , vio cem estranheza quão in»
fundado , e menos sinceio r-eja similhante tequeri-
manto, e Determina em conseqüência, que V. S.
ordene ao Conintandunte do sobredito Corpo de
Veteranos, «jue íepreheniia r.o circulo da Orliciali»
dade o Teneule tm «|iieslão pelo indiscreto e me»
nos verdadeiro rcqueriinknto , que tez subir á Im-
perial Presença , cumpair.do de mais á V. S. cor»
rigi-lo devidniiiciilf, como exige a disciplina n»ili«
tar, que elle com escândalo tem infringido. 0 que
participo a V. _<. paro . a n ccnheciiiíiito , gover»
no, e devida execução. DeosCua.de a V. S, Pa-
ço eu, 4 de Fevereiro de 1828.— Lento Barroso
Pe.eira.—Sr. José Munoel ale Moraes.— Lm oh-
servancia do que ordena . . Ex. , que o Sr. Com-
mandante do dito Corpo de Veteranos participe
no Quartel General de ü.fim haver cumprido esta
Imperial Determinação na tsile, que lhe toca.—
Assignado Maneei José, de Oliveira, Deputado do
Ajudante General.

Annnos «am Officiaes.

Cciilinvução do eatracto des nolhias gevgrcphicas d*
...ri.-.»./. do ftio Nrero no grande Amazona &c.,
pelo Piulre André Fernandes de iicuxa, Cont£»
do Pará.

Dada esta breve no«;âo da região fecundissimo
do liio Negro , passaremos a tratar des seus Go»
ve.nadores e habitantes.

Depois que o Sr. D. José 1. erigio as aldeias
e misfíies en» Villas e lupaies, IVi eleito p.in ei-
ro Governador do Pio Negro o Sargento Alór Ca-
Iriel ale Souza Figueiras, que p.cn.oveu a prós-
peaidade da Cpitonia-, cujos habitantes rhoiaiüo
n Fna puda como lpn.enlavel orphandade, Ja» na
Capella aia \ il ia «ie Baicelloí.

bu.ídeii-IU Jcsiquin, vie AIíHo, sue pia fa-
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,oar a Capitania ..fomentar .^"f^Z

veu os casamentos dos Soldai o 1 oi ing

a -r-i ^-.tsir.' cV«. o— -

síkjí?- -ys="•"*¦• -<• "¦"
'""^u 

a Capitania o (inverno da successão

com bo! estrca : nesle tempo «....ira. »'» «J*.

„o os dous Comn.issar.os, para dar com.

Jéllo das demarcações, que custou a vu.i

tos liuliiis. . 0 i',,,nmissario

, - ^"'^"^na: sÍttu o o sen i..S.r Ma-

Gotínado';-O seu primeiro cuidado 
^ 

«£'£

Villa de Em os Ilespanhoes que, em lugar 
'«- ««

'velem 
como .hospedei se fixe.lo proprielar-o.

„.,„ Dor obseqil o se lhes prr-sta\a ; e l"' '-•

^oiXidos\2 retirarão para a missão do Loreto,

^EÍa 
mu^aT P-ar a sede do Governo

dfi Baicelios p,a a barra, ti Governador cr

a Fazenda de gado vactim e cavallar no Uio Bi-m

co fe aliais edifício, públicos na barri. ; in-.

^felizmente á sua honra e de.intere.se .juntou l....n

geno 
"o 

• alt.vo, de que foi victima o bane., e -

fito Tenente Coronel Eugenhe.ro Euzebio Auto-

To de Ribeiros , l.umdos Deputados ,as < euiar-

caçoes, exterminado para o t orle de S. t.al.nel.

?& não tardou muito que o, seus inimigos •

invejosos aproveitassem da mudança da 
Capital 

pa-

ra o intrigarem com o Capitão (..neral do I ará

n Francisco de Souza Coutinho, a em coo.equ.n-

cia da. s„,is representações , f..i mandado recolher

para Rarcelloi , com a Patente de Btigade.ro, e

aili falleceu.
(í dito Capitão General nomeou para gover-

nar interinamente a Capitania o Tenente Coronel

José Antônio Salgado, que regeui seu. patente 
' an-

„o. e meio com desleixo, e talvez falta de capa-

cidade No seu tempo começou a detestável agar-

ratão dos Índios nas aidèas , origem funesta de ve.

xiinies, e causa da despopula^io do pau. A este

home... se attribue a intriga do Capilar. General

cnm o seu antecessor, e até o extermínio do le-

ueute Coronel João tlenriques AVilquens para ,uat-

to Grosso. .... í r-
Succedeu-lhe José Joaquim Victono da Los-

ta nue como MstheuiBtico servira pus demarcaçõ :s.
As esperanças dos moradores nesta ele.ção tonto

completamente illudidas. Desceu de Barcellos a

Birra, mil tomou posse do governo; e nos ml*-

xesses particulares sacrificou o vexame gemi. (Aqui
o A denta Me.noria se espraia nas vexaçoes que
soiTrerão os miseráveis índios do bárbaro despotis.

mo deste Governador, e nu aíV.islatni.s a nossa

vista assombrada de quadro lão horroroso.)
Sabendo este indigno Governador que se lhe da-

va suecessor (eu M8) escreveu a t-das us (a-

maras hun. 0'iein pira lhe passarem ultestados do

seu bom governo, ministrando a substancia das

expressões .los mesmos «(testados. As CatnurB» at-

torradas dos Commandantes mililares subscreverão,
excopto a da Villa de Serpa, qne se recusou a aqt.el-

]tí testemunho infame da sua fraqueza.
E.n ISIS tomou posse do Governo Manoel Joa.

quim do Paço, que b>go se recolheu á residência

tia barra: imitou, ou excedeu sen antecessor. Ser-

wo-ne da erecção de huma eiinida da Sauliora das

Remédios (nus antes de acaWse foi demolida) pa.

a 
" 

, òn s r violentas extorsões. Entre os referi-
à mie reconeu sua insaciável uinbiç,to,

rATenV..rorreC;ti,..n,n,o ilelh20, em que
Li. pobre( viuva da Villa e S, v;... oor

pada a vender as suas jo.ni P-- -O .

>%-¦¦."=. zz'j:-'-; >-vf ,<¦"";¦liberaes estabelecido» pela
era o <l

Wibi.aa.e. ,lesta».^^^Ta^
com sollrega attenção p.¦- A e> «

(Ul(a ..lona. da. «a. ;-V 
„,„, d j,,,

„„. sofirue, o. Nao-, ^ .^^
Os laiiiinlti. im.os , i|" ,. ..
indígenas, já fugirão da proença daquella !) .-.

X, e 
-levemos esperar que o despoU-nm ,,,„

S'«»e.i clima benigno e que sob «is ,,,.

nsaveis desvelos de S. M. I l.«m «over „ p ¦ i, -

,i,| arrede o- obstáculos , que te.., e.npee.d. . ,, ¦-.-

paridade de hum pai*, qne :, Natureza nenu para

í r grande, e que o. acanhados calculo- d., -or.

,li.i„ egoísmo conservarão longo tempo cm pez-da.

"'^Teni.inadn 
assim esta deseripção física - pnlili 

-a,

,•,„,.„, ,;t. .,,,„!.. ," tuilialho de 117 anno- sobre oi""-

e„, o A. puss., a fazer Ohsirrof-s, das qu..e.

ómmijlimos a' maior parte, colhem." so huma pe-

,,„e„a ão dealgunus, quenos psreceraoçon-
Lceates *„ ,1.0» conhecimento de.la P-o . -

F.-IU,.do d.- I .dosdi-. q«* ^" 
*m r"1'"•""¦•

der , e só alituns velhos e vellu

ligeiras l.mg
Ui'ío eiiiliii-s** .
por."... nimi.mente apaixonadas <U-

lie penachos, cm que oruão a cabeça, bi.ç» ,

cintura e pernas. Outros furão as orelhas beiço

e nariz, en. que int rodu.em pennas, o„ p.>s ,, a

esta de dores insolfriveis -. outros desenl.ao na p

le muitos riscos prelos permanentes, n:io .,. |

distinguir a sua tribu, mas pura ii.)|<n aos

inimigos. ,
(), seus domicilios sempre suo nos centro

cabeceiias de nos, en. «sas nun grande, con, duas

un.cas poria, no couip.imenlo e sen por...... ,¦.

--ue a cobertura de palha chega

¦ con 1 * .i';:si f 111

i de enitecasca de pão, a ijue cha-

ou alüiiinas palhas ne.ti.ui.."- : seu.Io
...ii t i. enleiles

ate

sem

, ("1

n chão. N"-l.

Ias mordo de cincoenla a sessenta caz-,e« co... to-

(|„s os filhos peqn -. e '"í"1"" "O.^" I",l,c
nal com a maior *ubordin".çi"o e armonia. r nl ,e ei-

les nâo se v,' alejão ou defeituo-o da Nutureza ,

porque '.8 enle.rao apenas n.sce.n. No anno de

<(10 achava-me no lugar de C.umnan , '>» l'",r
superior do Rio Negro, de partida par» a miiilis

residência da Villa de Thomar , quando o Índia

D,onisio me pn.ticipni ter sua mulher pando hum

monstro naquella mesma hora, e que seus pare -

les já o quizerão enterrar: a Ioda a pressa o liu

ver, e achei hum menino perfeito s., com o dei-'-

,o de ter no pé direito os t.es últimos dedos pe-

gados: mandei-o lava, e preparar para lhe admi-

nistrar soletnnemenle o Sacramento do baptis.no ,

o nue o livrava de ser enterrado.
Não consentem que delles se separem os filh

pequenos, e os Bispos D Fr. Caetano llnt

dão, (depois Arcebispo de Brngn) e D. Ma"»"' ll

Almeida não poderão conseguir nenhum, quando
silaráo o Bio Negro. ,.

Suas festas e bailes são muito obscenas « oi

solutas; são dados á polygamia : alguns pr.nni"
tP„, duas e t.es u.ilheres, ás vezes irmãs num

das outras. Nas suas comezanas sempre ha »ei

da espirituosa , que chamão Caxirí , mucuiuru.p
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e tii.iiüi hil.i de niBt. !ii.ca , UUIas e ngrosle- , o nrniro lii'u.ri..i*os : fm »fi! con ¦'¦' »'
J.',U1,"1' ro... ..'..- 

'«• 
embebedio ale che,ai á era- imprimem l...'-.ilinr-nte aa i.lcas do bem: mu.In- vn-

11tsctrt- zej yi e tr.||til ü,sunj ,|ldlog ,.e ^llla ,,ltUüe; a
pU rrí.ii no V.uíc -...premo, e na imiumlalilade perv^riida.le que b« nota n«.» Indir.s e Mamelucos

, ».,'.,, r,ue t.i.l.vta u... P-oiiipri henJem Quando (ii|l,os ile In lia com branco) .eu. ..at.lia de edu-
'„ ".J.leíu..i..,, 

en.er,.i« con. elles u, lo- us cação, -.- .'a oppres-iio que ,.- -.,*¦ ¦ U Lu. »no o
P. trastes e dias e dias clioi.ii. a. , ,rp.deiras. zelo Apost.dic do B.*po Bian-iio c.-n»e-,u.o da bt-

-JÍ ,ão com' niiiill ,.-,',"¦ ,1  U.rínJoi, Pa* nhora I). .!..-*-. I, a ^ol.i.ao .... d. - 
J*|J»;

l,„ut.l recorri u. .'... -oa» eni. ,.,.i.l-..les , que o» d...s , lirando asam, nivelado. .."- ....n- ...s-allos

SôUo e d Um» .iSon... d.... o. « mão Lil *.e edieio n„„c, ci,.,,-u ao R.o Nsgi. . sen,.
*°l"'1 pre victiiua da» a. bit mi da.l.-a.
*M,0 

nome T.iiiu.i he roriupç-o do T..pvei. : re<* Sendo ...n.o. os ramos de negocio no Rio Ne-

.-"e .1,1,1 dr-, :¦ I.».l pa« suscito .Io* gr.. , que te, n pouco tempo enriquecido a mui-
iM.anl.u.-e dl... l-«c . , a ,., „ ue se deve pr.n-
''T. 

.7, nachil,; du p i ...gu »iuiill,-.n.e á cipal.nen.e ...I ir a oc.i-idade eu. que niu.tos
' . 

' 
rui" iii. i caldo de nio.Hliii- vivem. Também concorre bastante o monopólio, que

'" íT , h I - .- i. •¦ "i tu ...a c,„, ., .* f-zen. a* canoa, dos que se ditem negoC.an.es Oo
ca (tucilpi) e .. t.p.oc ...*... ua 

U f.rr.esta cachaça arrastão os
androça, de que .zen, hru.^ 

J- 
* ,» ^J1 llo . M.i, ,,a,»d.losos são ainda o,

longo alguma ca^a ou pi.si, e a s... 7,.*-o-iante-, 
i...e a«,,*e.n nas povo.çle* , is-imem

„„,*.„».«-,_: banhao-se „.ui li,-,-' . ... «^ ¦ 
^ 

«,, 
 „,„ J J oWfllli , „.

íSs:?;,luíi.H^,:^;,a,r:i'ti,ii .¦.«¦-. .,...¦« *.-,..*...-.o..« .«..o....»br.-*», an ^u..*
,..(*.„.-S. M. r.que esta- d..-in..- "- ¦'. ¦•¦«-'*''» '"'*<le-

Ueal Fiu.-iid,.. Muitos f..ct«.s ..!¦ ¦¦'..-; -- "'-,¦¦« ,„,_-_„ 
_•„ /»,„.-¦„,,•,. rf„ |?„ Negro r^ra

,en Io o mais recnle o «'2'""-; >'-' ' 
, ,.__„_ _.,„ ._,,,_, _,„„..„ ,,, IS19, S-g»»«o ««'"/>¦

"' !''> ' p'" !>"' :!'":'"" ;"",' /'"'". e Ia ,o », ,,«, aopresentou o Governador Miuiod Joaquim
li, de pano gios*.; , iiik-i.h1"»- """¦" L '•«..,
..„ ly., ,*„.;, oiil.iii i|U'J lodo o ginf.o, que qu.- do /'•','»•

'^;'Í """ '.. ,:::;''V^' 'ii.rJTrZX 
: 5.0;S arroba. -. «abacoa H.no0....40.oOi:000

arcarão quarei.l, e tanla. famílias da t.ibu 3.-.W - de ?a^a 
^"^.^^^^.a

puic cim todos oi !ilh..s mt-.i..r«s. .-• t>,400.... 12:167U 00
Merece lambem menção o f-cto sasuinte. Pa- ,'l « C* 

>lü00.... SASIirilOO
„ ob..i.r i, ho.«ilid..les, que noa ,,ão a. Inbu- ,«» — 

J 
««• •.•¦ 

^ 13s3t4U000
M..t„r„,-', n ..ii.L u o t overnador Manoel ilaba- Hl,+/J u« P"1*.

aaJenr.l,n"0 ,„ia pequena e-.uiu - capturar ai- S,ü« po,« «« ono.....5:737üCOO

g„„, nesta nição , qm' In.uxesse,., illesp». V lerao «le^ta u a Vi,,0.... oõ1:0( O
aull. ,„V..T,„, t..(i.|,< oe bala ou chumbo, n, quaes —- J» 

'» 6lU00O

,. ,.-,,,,. mandou curar com humanidade, .< - 
/

;;,;:,.:..:„".¦:.....«..«»«, ¦»....^& ™p;m»«*-.-..>>5000_...ísl99UOoo

^ridn^-.v',1^rií;:-.,,N.>^.i^i ioíroüvf«ii a-ggs—-oo.ssgsss
Mura-, seio li-;.i'o(!- i.i.ii.'. „.,. e (.uma t>4 IXKJ jj.*iu»juiiuv
,,..,„. ..'V..'i.e- ¦'¦ Mab-r...",a com que se lor- 3M 

 
O (j4l 8()(>

,,,,,-a,. '" miaV-ea 
'.- C "i"-."., Man.-*, eJurut, ... 81 —- 

J J«» M0 <t Ml-ooO
C„..,ai,-a do Pari Snr.o bsrhuo. estos genl.os ou 1.8  

,,"caí,{uru ... .38.400.... 192U000
,,s ir;^r,criõi.í"!r-;üi.n ^«o». v,^- i6°2— íit,"s,,,-a ....200.... «uw
,„, ao trabalho; . nui c-.nnpas s do 

;^;;0;^»^ ,p0 arrobaV^Vlgodií,. 800.... 158UO0O
ie , e mudo amigos .!"- bi..i«-"-, -'-j.''" '" IA' ' 2S0 redes de palha (n.a- _„.,.„«
de'madura observação, que s-bre ei o, ü. -o ^fas). 

!. .. .\ .. 35».... ™J400
lli(ii alili.d.is paru a na.cgaç-.o d, p../. , I»"". rom

per os c.iro dos .ios, e de.colr.r as raridades Somma.... 170:9-9U9C0
S precio-i - .¦!.- q-e encon.ráo. O General O 1- ran* __==_==__-

riaco de S ni, a Coulinho os foz carpinteiros na cons-

Irucçiio de fragat-is e hrisjue.s, que "'l,ler«» "'J1 »•///„.! 
ifn CowarfO <^o i.Vo AVfW.

arsenal, chegando alguns a vencer I,-J0_rs. , r •..-. ^n*.... 
População  1 :JJJ

T7lí ; ml' X'N.,va Amazona, Borha  
* 

1:500

;!;:,:t-it-n:::rt;¦... índio. d., r.» ncS,o, m. »Síó^.\\*:.\\,::::::.v.::.v.::  «»
„i,t,)s i lieracuiri:) d» Governauor. 1'homar
MJ 

C .,aer,5; ainda *.s tra.ii,,-.»"s de-us maiores; .  2:ii00
i ¦¦¦ V,i,,„ li.i-',.--' ,!-. -. ,i.|iii''i, ou uruc-.i, f'S»  1:800V' d<T\ S,à Silnir, Madeira, e outros, O.ivenç.

'l -S !'",no'"lí.,'n.lo ..i ¦¦¦'« donzidl.» tem os pr 10:100

?,;:-.? í.;,i 
ud:;,bi.riiade.c,1,,ão.ii.cii «.cw. mtSelm

;,',.; ,;.„,s .,,. r.;-.r sa dieta* Alguns a.nda cr- ^ ^ Raioha  :70O

.-..«ci.lão - filhou, -liini-iranl.J.s mães; e gua.r- düi Manes  ;500
,,,-„, , a |I|is„|il, OVItfos uso-, .,,0 os homens ma.s __ Canoma  l.Wl0

..obr.-s edra-raçn-los; Bpci«< oossuem al.ffiims ca*
' , V ,? \ h,„' Vi, . de maniba para sus* 5:000
2ii,iii de pulha e n.ima rov. «> _ ,
tento de sua tamilia. Fa! .oeatc sao taxados de ##
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Lugarss, Irabnllios o diligencias , rnni que lendfs promovi-
do a felicidade publica desse estado pela energia •

Barra.  8:000 actividade, que tem recobrado a sua agricultura
Air,10  500 coinmercio, marinha mercante, e industria , aug-
Carvoeiro  700 meulandu os interesses e vanlagens da Minha Real
S. Joaquim  ,. Fazenda, introduzindo paru sua mais regular fi$.
Poiaies  SOO calisaçSo melhor o mais exacta administração, e
Moreira.... 70 manter illesos , e com devida observância os direi-
Lan-n longa  I«0 tos de minha Soberania e Throno, nãu posso dei.
S. Izabel  000 xar de vos enviar hum Testemunho publico da Mi.
S. Gabriel  1:200 nha Hekl Benevolência paia com votro, pelo qual
Marabitanas  500 conste em lodo o tempo que merecerão «empie lo-
Alvellos  1:600 da u minha consideração e líenl Approvação, to-
Nogueira....,  1:200 das aquellas cousas, que ali- agiu a lis- eis r\eciitado
Alva/arcs  500 a bem do Meu Real Serviço, creando e estabelecendo
Irnaripi  500 o Arsenal dessa Cidade do Pará, formando artífices
S. João do Príncipe  ., hábeis para nelle Irabulharcui, construindo com a mais
Fonte boa  1.100 bem entendida economia Fragatas eChanuas, fun-
Caslio de Avelâns  5üü dando e ampliando os curtes de madeiras para o
S. João uo Crato  ,, fornecimento iião su do Arsenal dessu Cidade, se-
Tabatin^a  400 i-, fi o lambem para oa dous Aisenacs da Marinha eExércitos desln Corte, descobrindo a enliada e fo»

l/.blO do rio Amazona, reconhecendo os rios , abrindo e
Havendo terminado o extracto desta inteie»* facilitando por hum modo permanente e luminoso

santíssima relação, o mais resumido que podiu per* cs cooumiuicações dessa Cspilania com as Capita*
mittir a importância da maleria , mas talvez indif- rias de (ioyuíes pelo llio Tocantins e Araguav
(eiente , ou ainda fastidioso pura o leitor pouco »> do Matto tirosso pelo Rio Madeira, formando
interessado na prosperidade do Brasil (se por des* o importante estabelecimento das Caxoeiras , e pre-•íiaça algum existe) passamos a copiar duas peças parando ij-ualmenle mais fucei* cotnmunicações com
Oíficiaes; a primeira he a Carta Regia, com que -,. Capitanias de Piauhi , e Maranhão, organizam
o Senhor D. João VI. premiou as fadigas de hum do debaixo de hum bem sinalizado e entendido sys-
zeloso Capitão General do Pará, que foi protec- lema o Estado Civil e traio doméstico dos Índios
tor e amigo dos infelizes Índios; a segunda (que por meio de princípios justos e análogos í suara-
não cabe neste N.°) he o Ollicio da Junta do Go- zão , donde pôde decididamente rtsnllar a sua pei-verno daquella Provincia depois de proclamado feita civilização em grande beneficio desse Estado , esystema Constitucional, que felizmente nos rege, vantagem da Monarquia. Fim testemunho pois da
do qual faltaremos no N.' seguinte. Minha Real Beneicencia e consideração por estes

vossos ttabalhos e fadigas, e em prova do apre-
_. Carla Regia. ço e estima que faço dn nossa pessoa , vos mandei

Dom Francisco de Souza Coulinho, Governa- *>»rrevrr esta minha carta Regia. Escrita no Pa-dor e Capitão General da Capitania do Pará, Ami- lacio de Queluz em S0 de Setembro de IS00 —
go. Eu vos envio muito saudar. Tendo sido sem- Príncipe. - Pura D. Francisco de «ouzu Coulinho
pre muito acceil&s em Minha Real Presença os (Continuai •< ha )

NOTICIAS MARÍTIMAS.
„. „ , t *V T RAP A '?; e outros gêneros. -- Noxa HaVanth ; R. Ine. ///./,.Dia 6 de fevereiro. — Monte Vídeo,- 14 dias; landir , M. Scott, equipagem" 14 , rm»a cnffe eL. Ama. heston, Com. o Cap. Ten. li. V. Iloff. fumo. - Angela ; li. Pcit. Camões, ftf ./„._ j„a.num: passage.io Americano- Dilo, 27 dias; G. q,,im de Souui Tejo , equipagem 2' . rarga Vaze,,-Iranc. Cartola Llotsa , M. Adriano Le Gros , equi- das, e agoardente .- passageiro João da Cosia Pe-

pagem 11, eu, lastro : passageiros 3 Francezes , reir» , com I escravo, com Passaporte d. Secreta-]I Inglez.- Maneile; 66 dias; B. Iranc. Les ria d'Eslsdo do. Negócios Estrangeiros.--.ff.b6WDeux tannyU Blazes equipagem 11, carga vi- de; E. Amer. Zephyr, M. WülUr Semnon , equipa-nho, e agoardente , a Reedu: passageiros 5 Fran- gem 8, carga sul: passageiro. Antônio Pinto No-cew, _ Capitania - 4 dias ; L. Lniao , M Antônio gueir. , com I ciado n,e,o , J„sé Antônio Emilia-Corrêa equipagem 6 carga farinha, a João Ma- no, com 1 ciado preto, e Francisco José Ce-notl Monlenegro^ -Cabo tao,- 1 dia ; 1, S. Fran- lho, com Poria,,» da Secretaria n-K-Udo do. Ne-«ire Voador, 31. Manoel terreiro dos Santos , equi. gocios Estrangeiros. _ Ilha Grande ¦ L Dtmautpagem 4, carga agoardente, assucar, milho, e fe- M. Custodio de Sow.a Machado, equipagem í car*'jao, a vários. ga sal, vinho, e fazendas. _ Dilo, L. Gloria,a A ti 1 U A ô. M. João Baptista , equipagem 4, carga tijolo, e
rv r i t* /-..., ,-. vinho : pas.-Egeinis Januário I opes . e huma es-

Carl ll nT'li'7 ,',' S°! 
°.V W' r'aVa' r',m P«"P«»« d» Policia, 

'„ 
L I d J e-tf». John, M. A 11 ,rei, equipagem 12, car- formado Francisco José Teixeira com Pelaria do«a assacar , e cafte. - Stockotmo , pela Bahia , G. Quflr,e| G, neral. _ Dilo , L ConcelZ fT MSueca Coarão, M. Larls fírum,ur, equipagem Antônio Machado de Faria, eq^els , rSa u\i), carga assucar, e caire : passageiros o Porlu. vinho , e fazendas _ Pnr.,1', . r.n,. *-.# ii í c

cTaria^S :t 
VÍ"^' COm/8-P^ - *'* *¦ ^I^I^^ãT^Jtcetaria d Fsínrio dos Negor.os Estrangeiros, e rinha de trigo, e ferro : passageiíos 2 escravos ne-escravo pardo com Passaporte da dos Negócios da vos , com Passaporte da PoliciTI l batZ C*ZMarinha,- Ilha dc frança,- G. l„g. Candnn M. Conceição daS Anjos, M. Diogo Antônio Pe, Tfl. Fçry, equipagem 14, carga antenas, laboado, equipagem 4 , carga fazenda.: - vinho

RIO m JANEJRO ha IMPRENSA IMPEBjÃL i NáCíONAJL 
~'~
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DIÁRIO FLUMINENSE. Vol. 11.
.-C€>*¦%»- 4fS-fe

AitTinos iam Officiaes.

PROVÍNCIA DO PARA'.

\J Ofiicio seguinte far, muita honra bos senti-
mentos philantropico*, e liberaes da Junta do Pa-
ii. As ires providencias, que ella indica, erão sem
duvida as mui. obvias para promover o augmento
e prosperidade dos infelizes indígenas , tratados até
agora com mais deshiimnnidade do que os brutos,
mas lia-la poderão tão subias disposições contra a
desenfreada cobiça, e arraigado despotismo dos que
exercem hnin mando lirsnniro naquella região. O
Prefeito das Missões mui avançado em idade , pre-
ferio oi exercirir.. de estéril piedade no seu Con-
vento do Carriiu ás incansáveis fadigas d" cathe-
qtiese e conseqüente civilização daquella gente mi-
Beiarel, que devta sotte foi abandonada á ceguei-
ra e ignorância , em que viverão seus maiores. E
co,n effeito, quem não pasmará de que para conver-
ter e guiar _10 a 10 uni almas, espalhadas portão
vasto terreno , i derramadas por lão grande exlcn-
são de águas, apenas ie achuvão II Sacerdotes
exercendo as obrigações paroquiaes ? (Jue dilatada
seara par_ táo poucos obrei,us! Messis qiúdem mui.
ia , opuutii atilem pttuci!

Officio.

São já tão conhecidas e abonadas pela razão ,
e pela exneiieiicia aa-vantagens da civilisação e ai-
deauieiito d,»s geutio.» ainda errantes e dispersos pe-
los mattos, (|i,e he para laMioiar que , depois de
certo tempo para c.i se não tenha dado a este im-

portanle objecto toda a attenção , que elle mere-
te , ou antes que se tenhão empregado meios dia-
metralruente oppostos áqueile iim, substituindo-se
hum systema oppressor e violento ás saudáveis e
luminosas providencias , com que a Carta Regia
do 12 de Maio de I79ft sabiamente promoveu a re-
duc,;áo de tantos milhares de homens perdidos pa-
ra a Religião , e para o E"la,!o con. incrível da-
no da População e Agricultura, principaes fontes
da prosperidade desta Província.

Deztjando portanto esta Junta . em execução
da Lei e utilidade ptiblion dár o possirel impulso
« protecção a huma emprleza tão digna da huma-
nidade, que se aíllige , quando no século das luzes
vê ainda ob-curecid» t-sta porção do Globo pelas
trevas da idolaliia, acaba de recommendar ao Re-
verendo F. José Alves das Chagas, Prefeito das
Missões dessa Capitania , o maior zelo e aetivida-
de na conversão das diversas nações gent,lirasi, que
ainda existem internadas por esse 6ert_o, e acabar
* ilos Muras e Madurucurús, que ji vivem em pas

^O^CXx:^::::.:.»::.-:-'- -
e commercio com os hrar,r._, rerlil-caadolhe ao
mesmo tempo que desse í__ve,no receberá os auxi-
lios compatíveis com as circunstancias.

Espera en, conseqüência esta Junta do Pátrio-
tis.no de V. S., que não omniitlirá meio algum da
animar e favorecer lão util projecto, con formando-
se com as disposições da mencionada Carta Regia,
en, beneficio da conversão, e commercio do gentio-

Tara este tim he móis conveniente ordenar-se
sos Commandantes que, longe de obrigarem os gen-
tios novamente sabidos do matto a serviço, ou de
os arrancarem do seio de suas tribut, e família*. ;
pelo contrario, de accordo com os Missionários, con-
correrão por todas as maneiras possíveis para aü
lialii-los ao grêmio da Igreja, e a inspirar lhes o
amor da vida social . ajudando-os a fazer oa seua
respectivos estabelecimentos, até que tenhão insen-
siveliuente contraindo hábitos oppostos aos da liber-
rl.nle e independência nacional; pois já não he l.ura
problema, que a inércia, indolência, e incapacida-
de, que se suppoem congênita aos Índios, se deve,
attribuir menos ao temperamento , e ao clima . do»
,»ue a causas políticas «moraes, sendo a principal
o desleixo de educação, que ha inutilizado a eman-
cipação destes infelizes, e o systema de os oppri-
mir com trabalhos , a que não estão costumados ,
e com que não pôde a sua débil compleição.

Eiuquauto se não banir este perniciosíssimo
systema inteiramente, que nestes ultimo» annos af-
fiigenlou , e fez reverter para as suas Malocas a
maior parte dos gentíos , que o zelo de alguns
missionários, e o desejo de terem amizade com os
brancos havião feito descer, não poderão subsis-
lir, c manter.se estas nascentes associações, que
exigem o maior cuidado, sendo impossível que ame
e supporte voluntariamente huiua dura escravidão

quem acaba de sahir do estado de huma liberdade
absoluta c sem limites , onde não conhece outra
norma das suas acçôes mais do que hum instineto
céço . e as leis mecânicas da natureza animal.

O evangelho he , sem duvida , o grande ins-
trumento da civilisação dos povos, o mais forte
vinculo da ordem socisl , e a luz brilhante, que
desterrando a barbaridade, e a cegueba de homens,

que por algum tempo se julgou não pertencerem
á espécie dos racionaes , adoce os seus costumes,
e lhes faça ver que cites podem ser mais felizes,
vivendo em sociedade á sombra das leis; mas co-
mo poderão elle» «creditar taes promessas de bu-
ma Religião incomprehensival aos seus mistérios,

quando o primeiro exemplo que se lhes dá he o
da perfídia, da crueldade, e do sórdido inteiesse.

que se encobre debaixo dos especiosos pretextos da

piedade e do bem publico? He natural que «lies
respoudáo aos nossos Missionários o mesmo que
disse hum dos Caciques da America Hespanhola,
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_ vista d, -i-rdlbantes violência.-«Não queremos Í^J^E/pSÍIiiúT"" impo-T.

o vosso Paraíso , *e taa.be» ia houverem lies- da « 
JJJ ^^ ? , „ oWf^, des seus de*

¦___,.,.,...,. iu,,,., «:-*'*-fi =.;/".T.r*.;r;.-».í","": rir;;,.™1,":!;
(t;,s índios ,P e o abandono das Missões, hum. d a» ducçoe 

^-o 
»J» • P^ .^^ ^

causas aa decadeaei. dessa Capitania, V. £* v 
lu,.lUrar en. nossa taça huma po -

renascer nesia parte o seu antigo ¦*"P'«do;.i»do^ ^ 
di £.» tão grande e liberal quanto a ...du .

U„rt„ as medidas mais l.ber.es e análogas ao ça de l . * 
„micl, c„ncedeu ao estado

pinto e aoadictames d. Religião, que se preten* genc. a üo «, 
^^ e ,.„„,„ 0

eataRJunta que não podem dispeus.r-se a» segu n

tes providencias. 1.* Prom-ver, e fixar oa novos

estabelecimentos dos Gent.os na. »«lf?e»»^"'

une lhes torem mais commodos , - nao violenta-

?o para se reunirem nas Povo.çõe. existente,; .°
(lue s„ se deve effeituar pela persuasão, e pelo
'dianlamento 

das próprias ide.» , como pr.t.c.v o

Si" «o outros, não he pequeno «ecrescit-io

* S» de „„s.a bemave,,..,,,,<;«, nesta oce mo

oue a paz e a prosperidade reinem a hum pn Ho

Ira. vezes experimentado sobre todo o globo ha*

W....I ; .ppresW.ndo , bem que ainda com „..

(es excepções, huma prova daquella abenç da

adiantamento das próprias ide.», como P*™*"*"""* •" ^aA^mis-So , em que o liao durma cn, o

zri&Stsr-i c**s.*.-.n;.r ;=„í,u...... -.__«•_ ^r.z
ção, não só pelo grande numero de gent.o. , que

alli vivem, mas tambem pela distancia , eu.que fi*

cão as outras povoaçúes. 2.. Punir severamente o,

Commandante» e Aulhoridades, que malirat .rm,, o.

Genlios, e aquelles mercadores que -'* enganarem

nas suas permut.çóes, desacreditai. .o asMin « »*•

ral , que se lhes pertende insinuar. o-» liemov

todos aquelles obstáculos, que ou por indtll. miç»,

e avareza dos Missionários, on pela seducçao e

má pratica dos negociantes, podem illudir e frus»

trar as pias intenções da referida Carta Ivegia.

Quando porém as luzes e a experiência de v.

S. lhe tenhão suggendo idéas e planos mais arte-

quadus ás actuaes circunstancias dessa Capitania,

estimará muito esta Junta conhecer os meios mau

próprios para chegar a hu
glorioso. Deoa Guarde a V

'e 
per elüaí as fun.es , e dnigir pelos ca-

¦" «.'fa*. os rios, que «¦¦•"h!"™| » "j

une-a publica, he o lim para que se nst oio

governo: ofTerecem.se constantemente objectos da ma.»

Srofunda importância para o bem ser da, união,,

oue requerem a attenção da Legislatura Fedc.al,

« elles convidlo com accumulado interesse a pn-

meira sessão das duas Câmaras , depois de sua re-

novaçâo periódica. Appreseutar de tempos en. Um-

„„s a sua consideração assumptos , cm que sem-

volvem .mais profundamente os interesses, e para
ilar o- quaes só he competente o que.-'-; legis*

lat.vo, he hum deve, prescrito, pela «onst.tuiçao,

para cujo desempenho a primeira sessão do novo

„ecer os - ....-, Congrego he huma época eminente,noute própria,

iu. lio importante e e qne hoje lie meu dever, satisfazer.

S. Pará no Palácio Nossas relações de amizade com as oudas na-
glorioso. Deo» Guarde a V • S. Para no ra.ac.o 'YT 

T noliticas e commerciaes , se tu,
do Governo 3 de Outubro de 1821. - O \'-gario çoes da erra po llt cas •«»»*»er 

„;,„„,, ,om
Canitular Romu.ldo Antônio de Sai»., Prestden- ^^'\^'^tlt^a^\Zli(k, de me»
,e -O Juiz de Fora Joaquim Pereira de Macedo, anciosa e incessante a "<*•*'£ 

..„„ipt0s de in-
Vice-Presidente-O Coronel João Pereira Villa» lhora-las. [Iums>*W?"_*°> '^Vgc"vêrno 

da Cri
e:1 -O Coronel Francisco José R drigues Barata tere.se grande e delicado, con, 

J
O Coronel Geraldo José de Abreu - Francisco Bretanha term.nou pelo •J^,«_« *un'_* 7 „*-,„,- - v f ^.'IIM-IITl v. -u . iiiv.*- --*  -- -

José de Faria — João da Fonseca Freitas — t rao-

esco Gonçalves Lima —J-sc Rodrigues de Castro

Góes. — Si. Governo Interino do Rio Negro.

NOTICIAS ESTRANGEIRAS.

ESTADOS UNIDOS DA AMERICA.

tive o Presidente dos Esltuios Unidos di-Mi •agem
rigi ás iluus Cumarus do Congresso a l

de Dezembro,

sr

e

iiretanna utiimiiuu pv.« =j-- -- -- r. •
toes a final , em lermos satisfactonoa - e nout.-a-

mento de outros para futura discussão e oYnsao.

Os objectos da convenção, concluída em S». reters-

hur-o aos 18 de Julho de 1822 sob a mediação

rio f.illecido Imperador Alexandre, se pozerao cn.

execução por huma conseqüente convenção conclui-

da em Londres a 15 de Novembro de I8V<>, cujas

ratilicnções foião trocadas alli a <> de Fevereiro

passado. rommuniCb.iiOH ao Congresso huma copia

ila proclamação expedida aos 19 de Maio passado

pn' licaiido esta convenção. A sonima de hum milhão

duzentos c quatro mil novecentos e sessenta dol-

lars, que ali se estipulou pagar aos que terlama-

rcui indemnidade , em virtude do primeiro artigo

d,, tratado de Ghent, se recebeu cumpelentementc ,
e i cuiniis-ão creada, conforme o acto do Ccn-

gi-es.il de 2 de Março passado paru distribuir a

indenmisação ás pessoas que tein jus a recebe U,

e«ni já em sessão, e próxima a consumar seu- tra-

halhos. Fsta linal disposição de hum dos tópico*

mais iiifTi ,s de colliíão rnlre ns Estados Cnidc»
« a Giã Bretanha , nio só oíTerernu huma ocra*

silo de nos congratularmos , niss teve o mais 1, -

do 
*-.,;¦/.; e Câmara dos Representantes dos

p..lados Unidos.
Cri' idadães do Senado e da Câmara dos Repre-

': f. ' 1 í i.' r*

Quasi sr tem completado huma revolução das

cões depois ,|nç o« Bepresentante» do Povo ,
los Estados desta União se ajuntarão a ultima

vei neste lugar, pn,a deliberar, e decretar sobre
os communs 

"importantes 
interesses de seus con-ti-

tuintea. Naquelle inlervallo o olho sem(ire vigilan- s. ...  .......... ...- .

te de hum. benéfica e sabia providencia tem con- liz elV.oto em promover amigável d**poi.çao

tinuado sen cuidado conservador sobre a prosperi- aplainar asperesas sobre outrrv. objecto. de discos

dade da nossa amadn pattia. Em toda aterra con- são. Nem deve ficar sem o t/ibulo de hum I «,a

tínói - reinar a benção da saúde. Ternas gozado co e cordial reconhecimento a .magnanimidade, com

sem interrupção a benção da paz com os nossos qu. huma illu.tre nação, reparado •¦»•••»••**;

irmãos da espécie humana: interna quietação tem consegue hum triunfo mais glorioso do que nunca

conservado nossos cuncidadãei no pleno gozo dc pode vuncedtr hum campo da sangue.
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u convenço- dc .3 de Julho de 1815 , e de M

,, ,i , .le lalH, hão de expirar, por sua pio-
•;' 0{\l 

cão a 20 de Outubro de 1828. Ella.

P"" 
'"'"VX 'a 

c..mnmi.icaçãu co .e.c.al direcla
 ';„ 

Í-Mados l.niJo. e a («ra Bretanha, em
""m» 

da Iperf-il. reciproci-.de, e en*..tu.r.O
_er.iios "«» „,,„,.o «lo» tesprclivos
hum 

"»"'Pr ^^r^V^^ni.oriooccUe,,.,! dos

t'eZ* Uolntàh.*. 

'..'quellas 
d.spoM,oe» «enuntu-

;'"'fr 
,nd.....du depors ,,..« »M""» «

ra° i'"1 deixando u cada p^ite a II-

,„. o ,„utuo interesse de atnl.as |
-, , ,.l rio mesmo cornou i«.io , "*'" V

«« o espirito íuNo <lo 
liome „ . ne,n

ÜeTl,'isr' 
ri,:,«a .5. sociedad. hum-na , 4u.

l'"" Dí(1 om 
grado qualquer 

tr-l.r... , üo

l Iodas -.-^^^'t' 
J^acl.a.o  «'*•

(ol,as as pcu-oas da outra. 
Camm€.rcl<J háo <los

perienc.a que o- Ira.aoos ... u pa/. ,
Ui. eficazes -siri—s Pata P' f e„
.. a harmonia entre Nações, J si_,

|„-ados pelas r.vat.dad . a b(, (>

guando .eo,S,.a..: m,l ntcc .^ 
^

vet 0.- cada parte, n-o ^ 
j||le,eMfll,

,ij« per.inacia.pelo que coim ^ 
„, in.erM.

ma, encher liberal.,,--. e c m ^ 
^ pou.

w da - outra. P»A* -'tl8'^e' * 
, nH. .uiqrks,,..-..-

eo „,ai. he nrc '«-«ario dojue .«. 
^ ^ ^.^

t-i a f'i"-< <¦" -' 
."-m por estratagemas,

""\ 
:^;,;; !a.adô,e..g^ador,si,aili.a..le

rc,r'!'*.: 
,.,.!' = ho.-, incentivo para a guer.a,

, ., ..._io fi»' paz. ,¦¦¦ hu .. •¦ '- .' . a CrJ Urdanha tao
:-'t;s"- r"n>. ":'"¦'.„ 

,.'c rec^uoridade. A eu,..-
'- er;j:nXi 

entre os ..ous pa.zes he „.B,c,r
":'" r"vU'' . 

_ „ ... vut.e (iiiBCíTuer ou-
"•' "'" '¦: - . ,.. .,!„!,,. Elia he, P»ra todos
Iras :1a.-r .*"«'"' •. ,.rBVi<ilo «Je ambas, t»o
... „'/;-.-i.,* ¦" beneuc.u o. ^ muiio m.ilg

-•?-f ^vr^ÍN-s-a-íi..iiu.i.ie de ..uma

(Irã Bre'anne, os negociadores ¦¦-, T,alado deGheo

forão encarregado, .le q.,-110 daquelie. «J»»1"*?'

ma* não iinhãD meio. de concluir hu.n ajusta. «n

,in..ivo . ,e,pei.o dollas- Elias forao re». tt.da. •

trez Con.m.rasões separadas, c.m>P'>'<<.« de »"
..  . ....... ,....¦ f.,'\. nu 1 te , P*rali'ez ¦uaniuiípcwr-i n- ^ .¦...... 5

C«aiimis«arios nome» '•- hu... p». 
' ' rra.te, p*ra

ex! ..sis edaci-n.e ia» ...peci.va. p.««'¦</ _
,.„„ Caso d.- diswrdareni oS Comiuissatios . «¦¦-->«¦

._ . . .... í.,,, r*>)utnriíiR 3l>A

e ins'
t-ia 'l

c,..itr;
do ¦!

for.'
f.r.l ..

preço
t-Vh'.l

l.-a.l.'

«Mi

ta
C.c \i

Ir
1*

11.1

1:1

1'Xj"
V !'.'•

J.....,,;, i;-;r.n-,
CO",'">'''¦• ' '¦' '

OS Pl.-I. i-s'-
A.oslo |"-y
t,i>las ar. "".

constitucional
R.n ex ''

bro dr» I7S'-1
tado" Unidof
a :;..«'. ra d:.

lii>.a Je limi
.,... os dnus

»i.ite graus

elles
r, ar.

re.__nhin.io a cou.munica-" 'e 
..'pelando interesses <1e

'. 
, . ' 

(|„e cm huma longa

„. tem achado mutuamente
°0 

:;•;,dem liueir-ne „,er «m ne»

. \ - - ,. riu is convelK •' - -'"íd
1 ^;,TTJ:; 

mencionada. .,...e
"" "*'% 

; a.nis Oomnos, a 0 oe
';' " 

i.i-,.o.iiaiainenie 
-erão appresen.

': '; 'a 
executor sua authur.dade

na .0 p,j "' .' ,,
;' '" '"Ü" . tr8«"-lePa7, dc Novem-.to ,1,.,'iratadsd 

^ 
^

e S„,c.„Wo dc; «'-'• 
termina,io

i da Cirã Ue..,,. , e qu» hu(Da

nn'W '"ES 'dò 
'Vitorio en-

"I ro  
:!.!m;ea'tende snbre perto de

lag"
cados muito imperfeita-

-'"•¦ 
;",'í°"^:^;-ome.,...-Seogt,,.h>-

•"¦¦'"¦¦' P ",,M,,i'V ^e- 
o de descrita e estabele-

C(1 do Século. Noprogres ou 
^^ e||e |e,npo,

iineillo p(ir hu.os e outra par , • 
^^^ en(re ,

t„ .,..,. suscitado vacto. V e 
(„r„aii_„ muito diffi»

r„<pe.-.ivos '"'""^"'fi^rda ultima guerra com o
ceü de ujailai JC. a>J "•¦•

¦ 1. t'Ml v**» * ¦' " 

..¦enlodo que lises.-«-m .eiatorios aos sr.uí d.»eioo-

les liov-r... ; " que este. relatórios fossem leva

do. V JeCoo de ho berano , amigo commum d

ombos. »«„., c. i^o. du^.lV,er7"r;0."r-

s.„soca e i:nH,.,„-, buma , le.ramen • «J 
^rQ

t'„ ^rKoUaoViihenl finaln.ente discordarão

,; „.,„„.. ,vu. daquel.e. .eialouo* _n.rç. 
u U-

, ,,....1 aue ,,.. o,.-.,-,. In.n.a questão para í-, oe

caina p.do Arb...... Por.... este. ol.jec , c«ireg

hnmaquo.ia c».*,;,, concluída .. Londres pe

1 , i>l, imilennar.u" ""» 't0"* «JOVa-inr-s » — ""
lo" [ "'I,olelM. 

,,>.._. ,eri suie.to, inntomente
Setenibio pa-sado. VA\* seia sujei. , j

,,,,,,,- a coli-idcração uo ^ena. n.
V 

... .UH» Muesiõas estavão pendente., 
oe-

eorr.ão1 inc.ae.ues ue contrarias 1--;^/^

c...C.r perigoso, m. reou,^'^ ,„.

,a, e... uan.o pend.ao a, negociações,
nner "a" pa"", rii»|««-""» ua

iUJ,w(, „ eM«d, Oa questão de direito, que

vlil „,. sa>r decidida derinit.vamenie.Ud 'U, 
embargo, acconteceu n.o.lern.mente » 

^

pondencia en.re o *"»«'«» d,„;6 
.t^Toirl-i-

„e medidas p ra c U r, ^^ e 
eg<

Udu 
,d°9 »C sita o ugaí onde acconteccrão os

ppc.sl p»>n vistiar .«.- r-Cebei 
o resul-

S„egadu. ul.ragesi e b.go que se reerbe ^

lado daqu.IUs u.dsgsçoes , cie scra

"'^•- '!e 
rÍ^%-VnUcd;UUVsu..' vistas a

as,,,,, hjusuuo, ne ccmrBcrcial entre os Es.
„„ a ».« --v- -^;*-Colon.M> 

Blit u

^alon;ÍVajloa:gualmcnteaPProxin,ado 
abona

aveuça ani.g.'»«-l; c,--;o do Congresso,
)so P"--ip,o da u\t.ma 

^ 
d» ^^^

ella foi inlrmado dasub, expe 
embai-ca,6es

Pd» Governe, Ingl.» de acc...o , ^^ 
c()io_

dül E-iados Unidos, a tocos inSo r 
inimediata-

niaes, excepto •;!«"« .^% amigáveis d,6-
roente com os no, o- territórios. ^ u me.
cnssoes, que se ^à«*°A.^ os interes-
di(_a que, affectando desabridainente ^

.,. dos Est.d-.un.de.. 
;/o'°deadievemJcaracter

queixa da nossa partt1, _ 
jQ?tif.cação.

ò' V""el^\ZZz bm simples 
'recurso 

ao
Attribi.io-se buma 

J« hB muito) dc monopo-
velho pr-nc.p.o (^tab-lec.ao, ^^^
lio colonial, e ao ...e, "-V s„fficiente

mento, porque se nao la"í«U 
ento, que abria os

prontidão 
de hum Acto 

Jo 
Partam , s 

^^^^

Jortos colon.aes debaixo de c„ta« «. ^

B1,ndo se com elle '"•«»"tann«™Slciur2o era em vin-

í^de^rh^^orActo 
do Parlamento

d' II
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de 1823, que abria certos portos colonises debaixo
de pezadas t onerosas restricções aos navios dos
Estados Unidos, nâo forão reciprocados p0t |iUma
aduii..ão de navios Inglezes, das Colônias, e suas
cargas, sei» alguma restricção ou ditfeiença qual-
quer. Alas, seja qual for o motivo do interdicto,
o Governo Inglez não tem manifestado disposição,
quer por negociação, quer por meio de Resoluções
Legislativas correspondentes , de receder do mes-
mo interdicto, e se nos fez entender duramente
que nenhum dos Bills, que estavão debaixo da
consideração do Congresso, na sua ultima Sessão,
se julgarião sufficientes em suas concessões paraserem recompensados por huma retnxação do in-
terdicto Britânico. Hum dos inconvenientes inse-
paraveluients connexos com a diligencia para ajus-
tar, por legislação reciproca, interesses desta natu-
reza, he que nenhuma dai partes pôde saber com

que se ha contentar a outra ; e que, depois de saucoio-
nar hurn estatuto para o desejado c sincero ti tu de
conciliação, geralmente se achará de todo inadequa-
do as expectações da outra parte; e terminará emesperanças reciprocamente malogradas.

Havendo terminado a sessão do Congresso semalguma Resolução subre este objecto , promulgou-»e huma proclamação, a 17 dé Março passado,comorme as cláusulas da 6.» secção do acto do1 ' da Março de 1823 , declarando o facto, que ocommercio e coinmunicação atrtliorisados pelo ActoInglez do Parlamento de 24 de Junho de 1822 ,entre os Estados Unidos , e os portos coloniaes In-
glezes enumerados, tinhSo sido prohibidos pelos Actossubsequentes de Parlamento, de 5 de Julho de
lfigr' A 

* 
£ldem do Concellio de 37 de Julho deJtfflO. (J effeito desta proclamação, pelos termosoo Aclo.sob o qual era promulgada, foi que to-oas e cada huma das cláusulas do Acto relativo ánavegação, de 18 de Abril de 1818 , e do Actosupplementario ao mesmo, de 15 de Muio de 1820reviverão, e estão em pleno vigor. Por isso he talapresente condição do commercio, que assim mes."!° uhl a amb«» as partes, pôde, com huma sim-

pies cxcepçao momentânea, ser feito directsmeute
pelas embarcações de qualquer dellas. Aquella mes-ma excepção se achou em huma proclamarão doGoverno da Ilha de S. Christovão, e das Ilhasdas Virgens, convidando por tres mezes contados<ie «>8 de Agosto passado, a importação dus arti-
gns de producção dos Estados Unidos, que con-stituem sua exportação deste commercio, em naviosele todas as nações. Tendo já expirado aquelle pe-r.odo_, teve outra vez lugar o estado de mutua pro-hibiçao. Ü Governo Inglez nâo só se escoou á

negociação .«obre «ste objecto , mas pelo princinio
que elle tinha assumido relativamente ao mesmo 

'
fechou a porta até aos meios de negociação Ngô
convém ao decoro dos Estados Unidos nem sollicitur i_vores gratuitos, tem acceiiar cumo dádiva dêfavor aquillo, porque se exige hum amplo equiva-lente. Resta aos respectivo, (ovemos determinarem
se o commercio se ha de abrir por actos ri« recj
proca legislação. Entre tento he sati.tiicto.io saber
qne , alora os inconvenientes resultados ue huma
pertnrbsçito dos costumados cnnaes do ne»ocio nãosolirerào perda o commercio , a navegarão òu orendimento dos Estados Unidos , e nenhuma consi-deravel se deve recear do actual estado de mutuointerdicto.

Com a8 outras Nações marítimas c coounerciaee
da Europa nossas relações continuão com pouca dif.terença. Depuis que, pela Convenção dc 24 deJu-nho de 18SW cessarão todos oa direitos ile distinção•obre as embarcações dos Estados Unidos e dah rança , em o» paizes recíprocos , nosso Commer-cio com aquella Nação tem crescido, e vai cre.cen-do. Da parte da França go manifestou diapo.içfiode renovar aquella negociação ; e aunuindo á pro-posta , expressamos o desejo de que se extendessea outros objectos , a cerca do» quaes seria benefi-cio para amb.s as partes huma boa intelligencia en-
v. . ,, ¦ ?"**m àm 'Cações políticas entre oslistados Unidos e a Franca , Ire coeva com os pri-meiros anuo. da nossa independência. A ma me-mona esta entrelaçada com a da nossa árdua luta
pela existência nacional. Enfraquecida ocasional-mente depois daquelle tempo, nunca a devemos es-
quecer: e saudaremos com exaltação o momento
que indique huma recordação igualmente amigávelem espirito da parte da França. Modernamente
fez novo esforço o Ministro dos Estados Unidosresidente em Paris , para obter hum. considerarão

. das justas reclamações de Cidadãos dos Estados Uni-dos, para reparação dos damnos ha muito commet-tidos, alguns delles francamente reconhecidos, atodos com direito a sincero exame, segundo todosos princípios de Justiça. A proposta ultimamentefeita ao Governo Francez foi remetter o objecto
quo servia de obstáculo a esta consideração, á de-terminação de hum Soberano, amigo rie ambos.Ainda nao se recebeu resposta definitiva deste oíTe-recimento; mas o bizarro r honrado animo, que emtodos os tempos faz a ufania, e a gloria da Fran.
ça, nao permittirá ultimamente que as reclamaçõesde innocentes soífredores se apaguem na simulesconsciência da força para rejeitai.as.

C Continuar-se ha.)

ENTRADAS.

Dia 7 de Fevereiro. _ Monte Video,- 10 dias;G. Amer S,,v Brothers, M. Lee, equipagem 15carga vinho, azeite, chumbo, sabão, e outros *e!
neros, ao Sobrecarga.

SAHIDAS.
Dia 7 de Fevereiro. — Em commissão, B deRuerra Beaurepaire Com. o Cap. Ten. Antônio Al-berlo dos Santos Lopes. - Slockolmo , pela Bahia ¦

B. Sueco, Ama Sophia, M. João Helsted, equipa-

NOTICIAS MARÍTIMAS.

pm 
12, carga a.sucar, e ca fie : passageiro o Al-lemao Luiz Frederico Kalkmann , Visconsul doBrasil paia Bremen , con. Passaporte da Secreta-ria d Estado dos Negócios Estrangeiros.— Ilha Gran-de; I,. S, Luiz, M. Guilherme Pedroso , equipagem

_ 
""*_- V^''°' sal ' e lo"Ça- - Guaraliba ¦ L. Se-nhora do Cabo , M. José floriano , equipagem 5 .carga carne e vinho. - Cabo Frio ¦ I,.' S. JoséAugusto, M. João José Lopes, equipagem 4, car-

ri •8rlMí \,V'"h° ' * 8a,-~ Dil° ' L- Nascimento deUinsto, M. José Coelho dos Santos, equipagem 4.carga carne seca.

Sacramentai" 
d" *"*"** WU> d* ™ d° ^"r^N.MSl , vende se bilhetes da ptesente loteria do

RIO D» JANEIRO «a IMPRENSA IMPEllul . NàÜÜnÃl."



V.° 3-i Segunda feira
__i _«___¦ i. _a—Mua— ,í '-., mor// A."}

II de Fevereiro de 1828.
_MMuu»aBUBut_MWuB ¦' UM ¦

tp.EE
|X -',:¦.-. ¦ ,.,f«'

^ I; XX'..'1v|*7

H>y i-XL--' '; .1

^SlXL--^
DO BRASIL,

DIAlííO FLUMINENSE. Vol. 11.

AiirlCiis nam io'r.:.:ciAf.a.

NOTICIAS EüTRANGElliAS.

(A»'-JrSFr*' 
"Vi?5"* '**"!*" "VS»** "*:«"

careinar a
e -e não se tem •»
c-sjiii iididos triumpti
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i ni los. t-Jm coiiseqiie-iicia cor.)
. agora eslá em processo o
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.ubu.eWi-

coroarão de gloiia ai-
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lo auteiicia detona a força extern,, contra a qual
manteve a lula. O grilo de vittoiia foi suspeiiio
..ela expulsão do,ri; igo , si-bre o qual se liava-

ria alcrncaé... ..cs r.ossts í**.iitavus uezejos , e .1
..-,,. \/_ ¦(•.;<¦-¦, ore cr.n.taiiteii.cr.le tem ac-

to-'',,'' i.adc as l' oV L.uiuu ,i.cs da America em.

Xhs •*» aitfi !'L, ,'.:, givira da independência,
..¦Lf.fn_"i._i_ desvelo iç,.i,i,.'Ci.to ardente e eordeal
/, _... „ela fierl.ria ... j nrrra ds soas institui-

,, JtíÀmm paru •' " ¦'"«»¦ «colhidos bens d.

,,,,'r,-. 
'--;. 

-.1. <• ,,sr.(li.;irs recompensas de virtuo-

,_ liberdade. Nho reconheci ndo igualmente tedo

,, direito, e toda a ir.Ui.çâo de intrcmetter.se na.

cucllcs ihrcCios, <luc *>° prerogativa de sua ir.de-

t'.fi,deiicia regular eco o lhe parecer conven-n-te ,

L.-, icudin-.es com pretc-r
,V, .j.ci.dsde il

*£,.

D
sua consideração,

.'.iperauor Nicoláo euij.o

1 :> lu _
ei. ií-uveis para cem
tiii.Lnicnto manifestas \
t
i

ICMiii.ll. . p
Coiicano

.,ii,i:.
.jHiis estão coop

leiilade

ao

,p,i;s ,,Be o li.,perauor Nicoláo íUse.o so tino-

otriai de lod.s *s tiussias , i.s oisposiçucs

ra com os Esudos Unidos, tao cons-
jc-lt.* seus predecessoicf, con-

,r„, «em mmgoa, e ifcenien.ente ibr.io teste-
¦,(!;,« iieia nomeação Co num i.linistro t n-i-

;„.i resi.br aqui. Bo interesse quo es»

toma
co... ,

mio com i lie , o* bi.íisos oa

i.Keulaele o da hoiuanidade deveu, cenceber a es-

ie onça de oue elles sejão olliviado. da mais des-

Fgusl das lutas, que tanto tempo, e tao br a a

„!.n,o lem M-.s,e.,lado ; oue e.les p,.zar-o da k.

cillade ae ^,1,,.,... .fl ^S.^o.l.ríic'"-
.-.,.,- I BI'1 '1 f-Í i»

, - t. ,.. -.ua indts ; i:,-.::-ia S(_.J --

.,',!las'i.'.^i:(i:. ,."•.-» nl.H-.fs, d«s qtiats
li.ei s. OS L-iil OfC» fí-eli |

iiitle.de, e que tem colisai
,, o mói o sc,u > -

vt-_ (,. mmf.cdo o feu sangue. .-¦.-
- o Governo dos l--sia-

tanto cab r á sua
,,- aquelln Cowr-
lecinentos t,v.c re-

,goiB se
Rep.e-

deslinou pa-
ello era

na cs indícios de sua
i.an cnia , de s»a pereeve»

,,, ,. ,- x.u. .•uX.i'..i.. a aquelies principies
i liberdade, e de ignalaade de direitos , que sao

unicamente acccnenscuadit ao gemo c lempcramen-

to das NtçO.s Americanas. Portanto foi com ei-

irfcxivel hoic

cau qne r::.-3 observado indícios de di

cs inlesticEs •m"alSui;:a das Repullicss do Sul,

favor dos Gregos nu..
<|ii. outras «raiides I

que
n...
fia ii

I*.

I*

;.; uUii

o es'. •
t:.:ii
1..S11-

et: oi
sl;.i|
dos
cai;,
lio ,
cehi de 6( ti
ccii.n.un.ca
sentantes d»*.|,!(li»

los r.a ttia-

anal estão

il-ii!» , que v l ovo <
üuii.s tem |.rti.nido com

tt„, íi^o ntniilitcida per sql
.- ,.,-,,. cr- ««radeeinentos queem i.uii a cai ia <.e • -' .

illustre l-rí-ideiiie, da qu-l
haducção ao Congresso u: -

i\acâo , á qual se

gar efte tiiVuio de giatidso, e a íiu',,'l

íicnte devido.
No hemisoherio Americano, tem coulÍBoado a

gurv.a inquictí
vi-ões inlesti— - ,
e n-.oiras de menos união cem outra do que cre-

c-es ser do interesse de todas.
'¦'',-tre os resultados deste fstsdo de cousss foi

oue cs' trotados ceneluides cm Panarr.a não consta
"ereni 

sido «stifirados pelas partes contractantes e

„,(. o riuntauiento do Congresso em Taeubaya foi

Uv.ferido iiidsíitiidan-.ente. Acceitando os convites

do seiiros representados neste Congresso, emqoan-
.'„' X parte des Estados Unidos se preparava hu-

nl» n-aniS-MoçSo da mais arnipavel disposição para
,,-'„ 

"„,,' 
Republicas Meridionaes , pelas quaes elle

,.„l,a tido proposto, esperava-se que eüe forneces-

M homa oceasião d. levar todaa as nações oaqud-

íí eo.isplierio ao commum reconhecimento e adop.

L L»„« rriiic;rios, na regulação de suas relações

fier* iii' s óu leriíoB.*gorado huma paz du-

a de mutua benevolência em iodo o globo. Mas
-en.opi.rece terem nascido obstáculos ao novo sjun-

.emento do Consresso , hom dos dou. Ministro.

,«_2issionodo. da parte do. Estados Unidos vol-

,„, nara o seio da sua pctr.a , emquanto o Mi-

O'i,tro encarregado da missão ordinária para o Me-

«ieo fica autlíorisado a assistir as conferências do

ConzresM quando ellas se reassumirem.
Ver pouco tempo entrelivemos a esperança da

q„e hum tratado de paz actual,r.ente a.s..nado en-

tte os çove.nos de Buenos Ayres e do Brasil re-

movesse toda a uíterivi occaeião para aquellas col-
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">

.isões entre pretençõea beligerantes, e direitos neu-

tr-es nun .uo con. ounieute são o multado de

guerra ....r.tiu.a, e,,...- ...felizmente tem pt-Muiba-
d., a harmo.o. a.* .....çoe- entre -.s ÍW-loS Uni-

dos e u G..VH1.I tí--.»iiei n.i -essu.. pesada o

C.) .gr,.,o f„i nu'. ...aJ» ue qu-- alguns Ollic.ae. de

Ma.lulii .1.1 |Uelle Impe.to lli.i.ãu avançado e pra-
tic.l-. p.i.u-ipi.is em relação .. bloqueios c navega-

Ção ueutu. , que nós nao pu.llaino. s. .lecionar , e

a que ii. >--.,- c.iniuandant.-s «ctiarão n. ce-sa.... re-

SIM.r, IVlost... se que elle- nao furão su.lenla.uS

pelo mesmo t i.. v - _... - •'•• B.asil. Alguma, dus em-

b-icaçõeg tonw.ias il.ba.xu du supnos.a aulhorj.la-

de daqu.lles princípios •»*, b-rao reslituidas;
e confiamos que se real.seo sa. justas e.p.n.n-

ças que se dè.u in.leu.ui-«çõe» adequadas a Iodos

os cidadão, dos Estados Unidos, que le.u soilr.do

pelas to oadias injustiiicaveis , que ob me.mos tri-

bunaes Brasileiros tem sentenciado illegaos,
Nas discus-õ.-s diolom.ticu. , no Rio de Jane.-

ro , daqtielles damnos soflridos pelos Cid .dão. dos

Estados Unidos, e de outros que paredão emanar
immedi. lamente daquello Governo, <> Encarregado
de Negócios dos Estados U,lidos , imagina, do que
suas lepie-enfações a prol dos direitos e interesso.
de seus patrícios erão totalm- .te m«.oos ._b,.,i_. e
imiteis, julgou do seu dever, sem espeuir in.tiu-
cçõps , pôr termo a sim* 1'iiiiçik-s ofFL.aes ,_ pedir
seus passaportes-, e voltar para os K-.ia.lus União».
Esle passo , «iicta:in por lium honesto zelo pela
honra e inferess.s da soa p*tria; iiii.nn.. pie ni. a-
rãn exclusivamente s. bre o an.mo do ollkial «j>'•'
_">correu a elle , não f.rán tlesapprnvailos p,.r
mim. Sem embargo o Governo Brasileiro quti-
xou-se delle como ln:ir,a ine.ii Ia , pira a qual ei
]e não havia uccmteiiieiite nado suílicienie causa ;
e alli noa?, i.i .¦xiilM-iii.n.en.e pef' s» u l_J.icarrega.1o
,!;. \e» .-io. anui r.--í Int.- , que o succesaor ao

Ij u»
aqui , ,

ultimo R<'pi'esvM.i"ie 'los Estados Unidos, do
desejava, a nomeação, seria recebido «¦ tratado com
o r.''s,;--ilo devido nu «eu caracter, e que pronta-
(iieiit-t! su iul¦iiiuisaM.âii lulas us injiüi.s infligidas
ans cilaiãos dos E 'ados Unidos, ou á sua pro-
pcieda-le contra o direito das gentes , expediu-se
huma ."uiiiiuissão te-uporaria como Encarregado de
Negócios |)iir;i a|.ie!le paiz, o qual se espera que
restabeleça iuieiraiii.nl . a continuada cotnmuntc. i;io
dipluui.iiica entre os d.ms Governos , e as relações
de amizade entre sufis respectivas nações.

Voltando dos iuipnitautes negócios da nos.a
união , na sua c irrt-spondencia com a< Nações es-
trangeiras, au do m.is se.io interesse na adminis.
trarão de nossos nego.l.is internos , achamos ns
ren l.i a d) presente anuo corre.p: u lendo í i>> pro-
xiinan.ente quando se podia esperar á* antecipações
do pa-*:i'lo , e ..pprt-sentando hum aspecto ain !a
mais favorável na prunessa do seauinte. O «abi..
«Io Thesouro, n. pii-neiro ile Janeiro pn—iiii-t <ia
de seis miüiõ •• Iriz-i.t .s >¦ cincnenla e oiio mil e seis.
Cf-ntos oit-nía e seii dollars e d-zollo c.nls. A
r-r. itn rleg.lt; d:..ii.c-Me dia ale 30 :if Sel.-inbro pas-ado,
quanto po lem mostrar os máppas aé agora recc-
bi )o. , s h .11 :< d.ZíSeis milhões oit,.centos e oi-
tenta sei.. iuil quinhentos e oitenta e hum dollars,
e trinta e dous ceuK A rec-ita do presente quar-
tel avalia ia em quatro milhões quinhentos e quin-
/e mil , sommada cm a pmcedenle , firma hum
Bg:.r"g» In ''e vinte . iinii milhões quatrocentos mil
doll.rs de receita. A despeza do anno po le talvez
chegar a vinte e dous .iii!h..->H trezentos mil dol-
lar- , o qu?. oíTerec. hirn pequeno excesso sobra a
receita. Mas destes vinte e dous milhões mais d.

seis forão appliiados ao pagamento d«> principal
dn divida puhu.a; <"j • s«u > t t«l, que chegava
a sc-f-iiri t; otialíi' iiiiilu>'H no (. itint-iio d»* Junei>
ro pussiido, uu p. ime.iii dia ,1o unno seguinle Ues-
eerú a menos de -..ssenu e sei«' iniliões .. indo. O
saldo d. T'i .•. i.ur., no primeiro (lejaiuiro _t t;uiii-
ic «spera-s. me passe de cinco milin.'". n.tst "cen-
los e ci.icotuta uni d.,ll.ii' : quantia ijoe « _.ceti«- do
priuie.ro <!e Janeiro ile I8_.., uiiidu que menor
Uo que a d«> I. * ,e J.íiimi.) >>a»sa..l«i.

Br.vio se .p,«' <» ren iiuieuin do presente anno
nâo lnivin d*, li.li;»fur o «lo pa-«n u . «jiie foi me-
nos do que o ou «uno nn'«i:-.. -. è's itüli-ou-
se a esperauçn que >•¦ uu ,iu de q" > stes .'..,..'.
da nenhuma ui.inrira ini< r. - ¦ --¦..» •' ião n íi n-e .;. :t-
ção do pai .tinem., i!>.. num. j.-i I.. .«¦¦> iv' !ll n.i-
Ihões Kiinuties .1 i.Una u.s ., aquello >•'¦ y ' [>< o Ac-
to de 'ô .ie M- I ç o .ie I Sl?

A hjiiiiii. .los di.eil.-s ..: ;)ta !>s s' bre mi" c' ',<¦..

1'illS ímpoitt.l<'S 1,0 p,IUCl|i',:: ,-. ii".. ' :''.' Ml ,:C
Setembro ,,-a ...i ... , lie v.iOe <¦ bu ¦'. i-i I hõ- -> u.h.mi-

tos <• unir ¦• .-¦ i- mil, e h -¦ •: ... ¦¦ i.ii'..l <i:j

oue se ,. , 'le (\,íi!..i- durniiie ,, i
ciih-ó n.iiii.i-.- s.lecentos es.l.uoi
!..''¦*; o (ii|H 1'of.ii.i liuut.i KMiidia

¦ 1.0

os desc ai.S.-le nilll-ÕI". ( '¦ I.
frllt..- Cl.l.li... I-Ilt«-

não prcvis.ii. eapei-iiii-iinenlf , |i.. '¦ im » - .-ur_n ii-
le oiçar h leceit.i il,, anno siuuiule un «. (i.tt* o
«ínu» inilliões iiiüonios mil dnluos para o stguiu-
t- urino, igual á despeza do presi-nle

O gr au o- .uidailo que sentem es iiu-mi< rularlãos
d- lo ia. as classes por t,,d.i a união p Ia Ui.l so-
loção da .1 i \ i «ia publica, desculpará as veia* . com
que julgo meu dever apertar este tupiio .obre a
consideração do Congresso, de reci.nu.ientbir !i:e ou-
tia vtz a obseivamiu ila miiis rig...«¦¦¦ a < «om'..si. i,;.
applicação dos fundos públicos. A (íiiiii uiçâ . i n recti-
lu do rendini. nto, que começou un l_Í.C, coniinucu
i--- n> ii ug..ieut a da seviiiili.de nos di ." ¦-•¦',' irc.s quar-
teis do presente anno. Começou o h.Íuxo ., correi ei in
o teiciiro quartel, e .pianto podem s julgar ()or
experiencii deve espeiar-se que continue tndo o
anil) se_;uinle. EuTetauto, Hiilcz annos alii.iou-
se o ne/..) ria dividi, publica, na quantia de quasi
de'_e_.is milhões, e o cargo do juro annual eslá redu>
zi 'o mai. de hum millníu. ,'vi-s lin ai das máximas d«í
economia pnlitíca que os dispenaeiros d.,s dinl.eiros
públicos nunca soflVurião que fossem ti an-cendid.is sem
utííente necessiiade :,s a de guardar ns despezas
rio anuo dentro dos limites de teicilii. As íippro.
piações dos ullimos dous ;ií::u.s , incluindo os dez
milhões aunuues tie fundo ile amortisstçáo tem igus«
lado a proitieliidn ren Ia do anno seguinte. Em-
quanto n.is ontevemos com confiança que os co-
fies pnbüeos serão cheios pclus refeitas as.-ini co*
o,., .etâ;i despejados pelas despezas , iguaes em
i ...«a ás do corrente a mu. , não «ler,- esquecer
«in ' elles solIVerião toa! ex:;a.n ir-se de maiores des-
eiiibi.!çt.s.

A condição do e.erciío e de todos os rumos
do serviço publico , . oli n superintendência da Se.
fretaria de Gaerrn , s«í veta do Relato-, io daquello
Ministro, e ijns !)ocum"n!os «jiie o accompíinliãi.

Nn veião pas.i.ilo foi cIihiiiíi.Io , com utilidade,
e !>-. m resultado, hum destacamento do exercito
para cumprir seus competentes devores. N¦> ... -nien-
to em qu.i os Comu.issari-.is nomeados para pôr em
execução certi.s cláusulas do Tratai., de 15 ;\b
Acosto de 18!.. com varias tribiis dos índios ile
Noroest , hião chegar ao destina lo lugar dn en-
contro, o asJa;.i:iiu náu provocado de v.uios cida-
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dí.is , e oulr-.R actos tlu ilicidicla hostilidade ci.inet*
ticl.n p,r liu.ua p.tilidíi da. tribu da Wiunabago ,
huma tias associa-l,i*i no tratado , seguido por iii-
dicios de litiu. earaci :r ameaçador, entre outras Uí-
|,us da mesma reguí . , tt.rnurãu necessário o eu.pte-
.r„ iii.ii.e.iiiit, «lu força defensiva e prolcctora tia
uaii, ..aquelle lugar. Por conseqüência ella foi pos.
Ia eu. ci'i.,.1 pelos. iimi.eJiatos <¦ encurta dos movi-
iiiento, dos (i ive. n.id ires do Estado ile Illinois: e
do territori:. ri» le .';a'i , e competentes levas tie
milícia, d. b.iix > -Ia s:i,t niiilioriilade , com hum cor-
po de alguns mil lin-nens tias Iropits dos Estados
('•lidas cciiii n anda .los pelo General Atkinion , que
(iin uo c'i.i'1)a Ia tio Goveruad.,1- Ca-ss , compareceu
iaiaiadi-itii-iK'.!!.: na scena d., p_ri»i>, da sua estação
em S. Li:.:, :5.1a pie,cnç--i desterrou o susto de sen,
co.iciil'-'lio, na jti-dbis fronleir.s , e nialogroti os

proo.cit".'- hostis d;n [adi is. 0« perpetradores dos
««arsinim In -o entregue, a autoridade e ope.a-
cá:, de 110-its 1- is , e scaesam to--!, a a|ipaft':ii:ia
ci,. ial-niacl-i h-iatiii.l-.de duqurll.;, ii-ib.is Indianas.

Ali'!, qua a act.: ¦¦'. o.:'- ,t í içáo do exerrilo ,
e a rt.i uiiiialiaí' :u lio seus var,os i«ur>, de serviço
su,. no liid. satisfictori-is , todavia são suscepti-

as em particular , alguma d.
cuacs já íi.tãa sub.n.Mid-1.-. .1 cms.detação do Con-

pa-ess..', «' outra- i>iio a/aiil p..-:i pliaiuira v-_ ap«
liras;'iitadas uo Ucluto.io do Secretario da Gueira.

Ü expedieiila .'a pro-.er números adiicíonaes
de OlUcitiès ms la-, co ¦:> .'. de Engenheiro,, de-

penderá dt* alguma niniic-:ia do niimeru e extensão
dus objectos tia imporlanci-> iiacoiiãi , sobre o qual
o Congresso julgue acertado oue se facão medições,
conforme o Acto de 30 (te Al.r.1 de ih'2-i. Das me-
cliçõe, qua se fizerão antes da uiiima .estão do
Covigrpsso , sob a aulhoridade daquelle acto, sela*
vrajHO rfílatt*tiüB,

1. D,. Pilü.a da Melhs.rameDto in.írno, sobre
o Cheíap.-ake, o Cantil Chio.

2. Sscibic' í> continuação ila estrada Nacional de
Cuiiiberlaud , até us atroas da maré üenlro do dis-
tríclci de Coiui.ibiii.

3. Sabia; a continuação dn «hiíraia Nack-nal
de Canton a Xanoviiie.

-1. Sobre a localidade da estrada Nacional de
Zanesville a Columbus.

5. Sobre a continuação di mesma r-strala á
resiilenci 1 do Governo eu. Miss.nt.ii.

li. Sobre huma estrada ue P,.íta de Ballimore
a Philadellia.

7. Da huma medirão do rio Kenuebec (en,
parle).

8. Sobre huma estrada Nacional de Washin*

gton a lliilihlo.
!>. Du medição de í>r>.to , e rio Sam-.tuck.
10. Sobre hum canal do Lago Portchartiain

ao rio Mis-issipi.
11. Sobre medições em Edgartown, Newbury-

port , n porto Llvan..:,.
12. Dn medição de La Plaisance Bay , no ter-

íitorio de ftlichigan.
E já estão prontos os Relatório, pura serem

stilm.ettidos ao Coiixres-so.
i)"s medições d.e Peninsula da Floiida, para

reconhecer a pralicabilulr. Ia de fauni canal, que una
as a-joas do Atlântico con. o golfo tle» México,
passando por aquella Península: e também do pais
entre as bahias de Mobile e dc Pensacola , com
vista de unü-as por hum canal.

Dos planoi de hum. estrada para hum canal,
que una as agoa, doj ria, James e Great Ka-
iihawa.

Do reconhecimento do Swash nn estreito Pam*
tico, e o de Cal»o Fear abaixo d. Cidade de Wil-
lu.ngtoi, , 11. Carolina d» Norte.

Do exame dos Muscle Sfioals, (U;tncoa dos me.
xilhões) no rio Tênues-..-..- , e ile huma estrada para
a iiit-iiüla coi.imuiiicaçáo entre us lios iiiwast.ee e
Coosa ,,.< Estado de Alabauia

Oiiiios Relatório» ile reconhecimento, sobre cb-
jeclcs indicados pelos diversos Actos do Congresso
da sessão passada e da precedente, e-táo em pro*
giesso «le preparação, e a i..*ior pn.ie delles «e
pó le co ij)h't,.i notes de ftcíiar se esla sessão. To-
dos os Ollic.ae, dos dous cm p¦¦« de Engenheiros
com varias outr», pessoas q.iahtíc .das c, 11 pelente*
int-nte lem sido empregado., constantemente nestes ser-
viços desde que pa-sou o Acio de ÍQ de Abril de
1824 até agora. Ainda que de seu, trabalhos não
proviesse au paiz nutro proveito senão o fundo de
conhecimentos topou;raphicos, que elles coliigirão e
conimuiiicnrão , icto -n teria sido hum lticio para
ii União mais qne adequado a todas us despezas que
se leu destinado au» oi.jactos respectivos; mus f>»
applicaçue, para o repaio e continuação da estrada
d» Cuniberlauil , par» a construcção de varias ou-
lias estradas, pa-u remover o entupiinento dos rios
e portes, paru erigir furões, batizas, molhes, e
boias, 1 jii.a completar canaes emprehandirios por
assneiiçoes individuaes, carecendo somente o auxilio
de meios mais compreliensiveis do que pôde exigir
emprega particular, se podem considerar mais co«
mo thesouro, tirado, das contribuições do século
presente paru beneficio da posterida ie do que co«
nio .-r-,.nn(ai:eus applicações da cre-rc.díi renda da
nação. A tae= objectos de permanente melhoramen-
to á condição do paiz , de real augmeiito de ri.
queza as-im como rio allivio da povo , poi cuja
anthori-íaile e recursos se effeituarão, se tem appli-
caio de tres a quatro milhões das rendas annuaes
lia Nação , por leis saiiccioliadas nps tres mais mo-
dentas sessões do Congresso, sem detrimento das ne*
c:-ssil<.de*i do Thesouro, sem accresceiitar hum dol«
leu ansi impo-to, ou oivida da coiiuiiunidacie ; sem
s.ispe.ide, ainda o firme e real pagamento das divi-
os- contranida, uns primeiros dias . que , dentro
dos mesmos tres üiiiios , tem sido diminuído, da
quantia de perto de dezeseis milhões de dollars.

As ,: esmas observações ,-ão em grande parte
apuliciiv, is as quantia, applicadas ás fortificações
sobre as co«ias e portos dos Estados Unidos, para
nninler » Academia Militar em West Point, e pa-
.a va tios objectos da superintendência da repaiti-
ção da Marinha. O relatório do Secretario das
repartições .Militares , mostra n'o Congresso , en,
circunstanciado detaiüe, o presente eslado dos es.,
tabelecimentos públicos, que dellas dependem; a
execução tios Actos do Congresso relativos a ei.
les; e as vistas dos officiaes empregados nos diíle-
rentes ramos do serviço acerca das reformas que
tenda.» á suí perfeição. As forliíicarâes das costas,
e o gradual auguaento e melhoramento da marinha,
são pintes de hum grande sysiema de defeza racional,
que vai em progresso ha mais de dez annos, eque
por huma serie de annos futuros, continuará a recia-
mar a protecção constante e perseverante, e a vigi-
liiucía da authoridade ligislativa. Entre as medidas ,
que tem emanado desles principies , oecupa hum
distinto Iiiijar o Acto da sessão utima do Congres»
so, para o sradual melhoramento da Marinha. O
ajuntamento de madeira para a futura censtrucção
de embarcações de iruerra; a conservação e repro.
dução da, espécies de madeira peculiarmente ad.ip.
lada* a aquelle liui; a conatrucção de Diques Se.
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cos para uso da Marinha; a erecção de hum Ar-
cemil para concerto dos navios públicos , e o

melhoramento da estaleiros da Marinha para con-
aervação da propriedade publica depositada nc!-
les ; tem tüdos rt-cebido do Executivo a atíen-

çí.o', que requer aquelle Acto, e contitiu a riu" a

icctbe-lo, caminhando firmemente [:;;ra a execo.;:.o
dc todos os seus iins. O estabelecimento de hwi.a

Academia da Marinha , fornecendo os meios de

liuma inatrucçâo tlitoiica aos mancebo. que sscru-
c*io suas vidas ao serviço da sua pátria sobie o
oceano — ainda ha mister a sancção da legislam-

ia. Manobras praticas, e a aite da navegação po-
dem adquirir-se nos cruzeiros das esquadras, qne
de tempos er.i tampos tão dupachudas pura irares
distantes; mus hnr.i competente conhecimento,
mesmo da ai te de 'instiucção naval, as niathema-
ticas Fublimes , e a aslronuniia ; a litteratura que
pode pôr os nossos upiciaes n nivel de educação

polida con» os ofiiciaes da» outras naçõe-s maiiti-
mas; <> conhecimento dus k-is municipaes enuciOnues,
a tiue coniiiiim.iieiite he necessário recorrer na com-
jBiinicação com Estados Estrangeiros e seus Gover-
nos ; e tobre tudo aquella intelligeneia dos ptincipos
de honra e justiça , com as irais sublimes obr:•'««.
ções da moral ; e das leis geraes, liunibnas e divi-
nas, que constituem a maior dbtinçúo entre o «uer-

Tfiro patriota, e o devasso roubador e pirata ; estas
to pi-ucni rusinsr.se sistematicami nte ; e adqui-
rir-se eminentemente em escola permanente , ts-
tacionnda em u-irn, e forneciiia de mestres, de ins-
ti uniemos, e de livros , que delles Iratem , e adop-
tados ú communicsr-ão dos princípios daquellas res-

pectivas sciencias "'- mocidade e espirito iudagador.
ü relatório do Director Geral dos Coircios

niostra o estado düquuüa repartição , como gran-
demente salisfactorio para o prrseMo, e que ainda

prometíe mais pura o futuro. Sua receita no an-
lio que findou no 

'.' de Julho passado folio a
hum milhão quatrocentos setenta e tre.-r, ir.il qui-
r.hentos ecincoeti'a e lium dollars, e excedeu a sua
despeza em n*»is de cem mil dollars. í tio será
exagerarão eutiiíiativa predizer que cm menos tio
dez annos , 003 quaes lem corrido nielade, a re-
cri a será móis de dupla. Entretanto huma dimi-
nuição de despeza por estradas estabelecidas cotreu

paiellias com o incremento da felicidade de publica
cnn.odidade, e tem-se conseguido maiores serviços
pur compensaçõet diminuídas. No anuo passado o
transporte das malas em coches augmentou grande-

meníe. O i.rn.mo de oazt s de eorreii» sr.Mo a sete mil;
e pôde aiiticiparse qne tmqumito as facilidades da cor-
respondenr.ia entre concidoiini.s, por pessoas ou pos
carim-, brevemente será levada á porta de cada aldeão
nc-s Estados Unidos, augi ¦¦'- taráõ as sobras annuaes
da renda, que te pôde iij'] licar , com a sabedoria
do Congresso, 110 exercido de seus pndues cons-
titucionaes, cuidaria» em estabelecer e melhorar as
entradas publicai., ou ujunUdo onde novas f«ci-
lidades de transporte iUs malas. Eas deiíjoslra-

ções dn prcsjara tordição de nossa pátria nenhu-
ma pode ser n.ais -.•¦ladavtl do que aquelles que
apfteseutáo as multiplicadas relsções du correspon-
dencia pessoal e intima entre Cidadãos da União

que morão uas mais remotas distancias hum do
outro.

(Continuar sc-lta.)

NOTICIAS NACICNAES.

MINAS GEP.AES.

Domingo 20 de Janeiro se procedeu na Cuia-
de- i!o Ouro" Preto á eleição do Deputado , que tens
de ir tomar assento na respectiva Cartinru pela va-

ça do Excel. Sr. Teixeira de Gnuvòa , Ministro
dos Negócios da Jusliça. Devendo comparteet CG
Eleitores deste tern:o c do de-Jueluz, si» alii ap-

pareccião 3.1; os qnaci juntos na caza da Câmara,
compareceu o Excel. í-"r. Picsidente da Provincia

paia pr.sidir ao Collegiu i kiton.l , como a pri-
n.eira Aulhoridade do I ti par, '.•<¦(• que na fôrma da
Lei o Collegio nomeasse o seu Presidente. Foi
eleito o iiicsn-o ;.'r. Presidente pela n.oioria de 20
votos ; pura frecri-tarim o \ igario da Vara , e o
Secretario do Governo, e paia Fsciuiinadores o
Thesoureiro Geral, e o Capitão IVIór de Queluz.
No Cai mo cantou-se n MitSa do Espirito Santo ,
e pregou o Padre Jardim.

() resrllr-.do d 11 Eleição foi que o Presidente
da Provincia obtivesse para Senador a maioria de
22 votos; c, Doutor Joaquim José Lopes Mendes Fã-
beiro, Vigário de Piiunpa , 81; e o Dcsembarga-
dor Manoel !-\iiacio de Mello e Souza, Io.

Para Deputado obteve a ir.aicvia de ~U vetos
o Sr. 1 ucio Soares Teixeira de Gnuvía.

A eleição do Collfgio de Wariauna está des-
tinada para o dia 24 do próximo mez de Feve-
reiro, em que se costuma alii lazer Intuía grande
procissão.

NOTICIAS M A R 1 T 1 M A S.

ENTRADAS.

Dia 8 de Fevereiro. — Cabinda ,- 28 dias ; G.
Cometa, M. José de Moraes, equiparem 29, carga
S8(» escravos , destes morrerão 18, a Lourenço An-
tenio do Rego • passageiros os marinheiros pretos li-
bertos João Benedito , e Anacleto Antônio.—Mori-
le. Video; 25 dias; G. Artur. Lotidon Packct, M.
Fernand , equipagein 13, em lastro.— Dito, 17
dia- ; 13. Amer. Jvlia, M. Sears, equipagem 9, em
lastro. —* Balia; 10 dias; S. S. José Viajante, M.
Bernardo José Ferreira , equipagem 10, carga sal ,
amarras , estopa, e louça: passageiro Cláudio Fran-
cisco Lisboa. —- Mangmatiba ; 5 dias; L. Conceição
e S. Francisco de Paula, M. Manoel Gonçalves de
Mendonça , equipagein ò , carga caffé , a vários :

passageiro Antônio Ruy. — Ilha Grande; 5 dius ;

L. Ccnceição , M. Antônio Francisco da S/ha , equi-

pagem 4 , caiga cafié , a Joaquim Antônio Cuniati-
11/10 : passageiro Manoel Alves da Cruz.— Parati;
7 diue; Canoa Viva Maria, M.José Pacheco, equi.
pagem 4, carga caffé, no IW.: passaaeiro o Salda-
rio de Veteranos Francisco José d'ü!iveira. — S.
Sebiiflião ; 11 dias ; Canoa Santa Rita , M. Aniceto
da Costa , equipagem D , carga caffé , a vários ;

passageiro Antônio Nunes.

S A II I D A S.

Dia 8 de Fevereiro. — Cctho Fric ; L. Espiriler
Santo , M. Jvsé Conta de Barctlla, equipagem 57
carga carne , toucinho , e roscas. — Uhatuba ; Ca»
noa Conceição, M. Malhtus Nnnis Ptreira, equipa»
gem 5 , carga sal.

RIO __ JANEIRO ka IMPRRNSA IMPERIAL e NACIONAL.
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Artigo» be Oíficio.

¦Ttepartição dos Negócios da Fazenda.

MJ*\> Econhecendu-se pela informação de V. ni. de 15
de Janeiro'próximo pausado, dada em cumprimento do
Aviso, que lln. expedi em 11 de Dezembro do anuo
findo, sobre e extravio nessa Alfuudcga de hum fardo

¦de bne.au vindo de Liverpoal no Navio Laviuia , qne
no nifsmn 'extravio te;n fraude parte o DcsjaMchantP t-ia*
briel Pinto de Almeida: Determina S. M, o Impera-
dor, que V. 111. ptis»e as or.leti9 iiecessaria-s para <pie o
dito Gahrítl Pinto de Altneiila naquella qualidade não
pcssti d'ura em diante despachar fazendas iilgnuitis na
mesma Alfândega, par ser repugnante continuar em tal
exercício pessoa lão gravemente suspeito ue intervir no
Toubo dos volumes , qu« entrarão nessa caza de arreca-
daçuo , onde deve residir a confiança publica, ü que"V. m. cumprirá.

Ueos Guinde a V. in. Paço em 1." de Fevereiro
¦de 1828. — MigueJ Caimon du Pin e Almeida. — Sr.
¦Desembargador Juiz interino da Altandega.

RIO DE JANEIRO.

Declaração.

Francisco José da Rocha Thesoureiro Geral
da Subscripção mensal para augmento da Marinha
de Guerra, faz publico, que tendo levado ú pre-
»ença do Excellentissirrin Sr. Miguel Caimon du
Pin e Almeida , Ministro c Secretario de Estado
dos Negócios da Fazenda, hum resumo demonstra-
livo do estado em que se acha a mesma Subscrip-
ção, recebeu a Portaria do iheor seguinte :

11 Sendo presente a Sua Magestade o Impera-
" dor , o Oltício que V. in. me dirigio com data
" de -I do corrente, accoiiipanhando a conta da sub-
" scripção voluntária para augmento da Marinha
" de Guerra ; resolveo o Mesmo Augusto Senhor
"que se fizesse saber a V. m. o seguinte. 1, * Qne*' á vista do Decreto de'24 de Janeiro de 1823 se
" acha linda, o não deve continuar por mais tem-
" 

po a referida subscripção. 2. ° Que os Subscri-
" 

ptores que deixarão de satisfazer as arções, úque
*' se coinpromi tterãn, nio podem »er compellidos a
" 

paga-las, na conformiilade do Alt. I, ° das Ins-
" trucçoes approvndas pelo citado Decreto. 3. ° Que" todavia V. m. faça anuunciar pela Imprensa (pon*" do ao mesmo tempo em actividade os respectivos
*' CohraJores) que os Stibscriptoies das 146:609 ac-
e- 

Çôes , não satisfeitas ainda, lhe reinettão, que-"rendo, ou entreguem nos Cobradores a impor-
" tancia das mesmas ncções , dentro do prazo de*' 4 rnezes , á contar do 1. ° de Fevereiro próximo*' futuro. 4. o Qlle fia_0 es_e prazo V. m. fechará

" a conta da mencionada Subscripção dando por" concluída a sua coiumissãu , e pubücuudo pela" Imprensa a Lista de todos os Subscriptore» , com
" a declaração do nuu ero de acções , que cada hum

i , c das que etíeeliv; p t nle p O o ue
" tudo lhe partecipo paia sua inii iligi-nciu , e e;:e-
" cução.

" Deos Guarde a V. m. Paro em ."0 de .lanei-
" ro de 1828. — Miguel Caln on du Pin e Almeida. ,,

Em conseqüência Iodos cs Sis. subscriptores
que quizerem uliinisr o pagamento das aerões , a
que sn comprometerão , podem faze-lo aos respec-
tive» arrecadadores , ou dirigir-se ao escriptorio dr»
referido Thesourciio Geral , na rua i!a Quitanda
N. ; 233.

Rio de Janeiro 11 do Fevereiro 1S2S.—Frart'
cisco José da Rocha , Tliesoureiro Geral.

MINAS GERAES.

Do Vniverscl de 21 de Janeiro.

Sendo presente ao Conselho do Governo o Of-
ficio , que vm. me dirigio ua data de II rio cot-
rente, e que servia de resposta ao que lhe enviei
com o fecho de 8 do mesmo mez ; exigindo con-
ta do que tinha feito desde que entiara na inspec-
ção das obras publicas com o Serviço dos Galés,
cumpre-me certificar-lhe que o mesmo Concelho fi-
cou inteirado de tudo quanto The expoz relativa-
mente ao desempenho de seus devores em siniilhan-
te incumbência. No seu dito Ofiicio declara vm. ,
que concluída a calçada da rua dos Paulistas , se
propunha dar principio ao concerto do caminho de
S. Francisco de Paula, e S. Sebastião, que he
de grande necessidade por se conduzirem por alli
lenhas, e outros gêneros indispensáveis para a com»
modidade dos habitantes desta Imperial Cidade , o
que muito e niuito approvo; porem sendo notória
e publica a ruina , em qne se achão todas as es-
tradas que tem coiumiinicação cem esta Capital ,
e especialmente a de Marianna , por onde em ai-
guns lugaies ee não transita sem imminente perigo
de vida, e acerescendo mais ser esta mesma eslra-
da huma daquellas por onde se imporlão os gene-
ros de primeira necessidade , e de que se tem ex-
peritnentado grande falta , e virá a ser maior, se
não se ecudir em prompto com alguma providen*
cia , e ainda que a estação aotual não he a pro-
pria para se fazerem os caminhos com perfeiçío,
e pela maneira com que devein ser construídos,
urge com tudo providenciar quanto couber uo pos.
sivel , a fim de que os habitantes desta Cidade não
continuem a experimentar tão considerável falta da
mantimentot-, como até agora; por isso ordeno a
vm. que sem perda de tempo passe a concertar o
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.aminhodeMarian^^cntena^^-
d„ se acha '0,tran..U.vet, e |ue «« ^ 

^ „„
Viandanies, e an. que co»du*™to 

C0*cerU por
lllima necessidade,, sendo o ^ 

^
!,,((lil feito de mane a, 

^« £ 
P 

8e perin.Uo
visto que com o tempo enu mrça,a eutao
„.ior reparo -, conelu.do 

y. 
wj£ »-» 

J _ pw.
o de S. Francisco le 1 aula, e &• ^

t.cipo-lhe igualmente que »«»« 
de Ma-

Be Luverem de lazer ...j* 
J. 

*> da

xianna, deve ler .nt.lbge„c» 8Uslflltação
mesa» Cidade,, a h* de P'l»'«r í5m lelà, ,«,„.
dos Galés, comoja en. ««"a9 0C*"«cinas 

Ordens
tecido, e q«e oAlmoxarife tema» prec^o ^
|obre „ que lhe cumpre irat.ur a P ^
Diárias, que vencem os Gales, qua

S.bSn en, maior distancia de lm,»«'»^„nci.

Cumpre finalmente rncon.^nd.r.lht a 
^

.'o ncgulsmanto dos Galena par necCMÍ,Br,

lo f ns"tho: e entendendo-se com opara
tjrdt".-.
Ouvid

0,1:0'd Itaja de dirigir
«(-ti impedimento

18'.
Tf

í,b Galés eu. qualquer
a qual deve ser pa-

,, na í'ó,-,i;a do dilo Regulamento,
U « 

"ooderà 
tirar utilidade do

. J-"T<ll Deos Guarde . Vi».

..LWedoOoroPrntn em 14 dn.Jann.ro'D^^rjJtC-iX^-

du Secretatio do Governo.

J)o Vnitersal de 23 de Janeiro.

-Srssão ordinária do Concelho do Governo ,m 15 de

Janeiro de lo-o-

Ao, quinze din. do ™J^^J^
¦oUocentos e v.nle oito, 

^IT^ 
"isente, 

os
•1,;;:, te. ^'Í^SriSp- Wnaes rí-

documentos concernente a entra , e a«

hll01a picada em .rea. pioh.b dn., n ter ^

,onio Modesto Dia» p.re ««°£« 
ideígo a» ,wlie

:^tJUt8,t:rlt^STíef?rd. pSeineia. O Sr.

S^Th^P -eU» de VasconceUo. declarou , que
Bernardo t ,.ei. „ dos Odi*

."U P'"ormna,,Í..le Militar da Prolincia decla*
C,0,,;i(,he Militares 

empregados nos re*

ir;; 
"::',„ 

ras comn,i..5c. similbant.» d ora em

simultaneamente administradores, o que mio ió be

ZÍTeZ espirito da Lei de W ne O,,.,«... e

1823, mas da Constituição do Impei.o. «na. islã

esoliçao commuiuque . cada hum os^minis ra.

dores dos reg.s.os , para a devida inlelhjnuc.a e

execução unicamente na parte que "*«»*.£,

recadeção das rendas sem intromet.msn o as d.l.

/ene L Civis, ou de Justiça, sobre limites, ou

outri objecto qualquer. Os mais Srs. se col.lor . a-

^ Veste parecer, e de que se con.jn-...ca..e

udo Isto ao Excel. Presidente de S. Pan Io.j - -

Francisco Pereira de Santa Apolen.a recordando «.

[S concernente á. Tábuas EM.H-I.ca. e, exe-

cucao do Elencho romeliido pela S-.cr«er a d Es*

Sdos Negócios do Império , indiCou a ,. ns . -

tigos, que podiâo ficar a cargo do. lenei.lt .1. Ui-

genheir... João Baptista Montem, «le B-.ros ; de-
gpms 

de larga ponderação assentaria que envie .a

maiur exame pam se distribuírem os me ¦ ««

.os a quem os deva satisfazer, espee..; •

Tefé,ido Tenente. Tratou-se igualmente * •' /
do Mar de Hespanha, e ...Uras que ' * 

J."11',
Corte do Rio de Janeiro, e propon
conceito* a necessidade rie novos (

estado actual das caldas da \ ,lla •>•«'<

Princeza, assentaráo que se ex* " '¦"'

re peclivu. Pura «-..estar mande
te . e m Luiz :«»Miia da Sd • > "

do'Governo a e«crevi. —¦ Jo*:-
Ribeiro — Francisco Perei- *

Theotonio Alvares d'01 ^
Pereira de Vasconcílle
Lopes Mendes Ribti

Está conforme. - -i
Brandão, Offi. ial  _
d.nieuto do Secretario do Governo.

nHNN

Enlalio
,!„u.r d.. S-.ctetaii.» ,

di
uo

líi.tifi
iitijje-

Sendo presente ao Conselho do Governo a rc-

prM.nt.çíoPdo. mora lo.es da Freguesia de 8. Go -

calo do Rio Preto, e a sua infoimaçao dada, aottra
8 

ema resolveu o Conselho que se lhe incumbi.-

íe este negocio a fim de que procurasse conciliar

os S pplic.n ès con. o Supplicado de maneira que
.1,1 ceda da parle do terreno que se observou .n-

IieuTivel .'bem dos povos recebendo c.preço

*m oue se estimar, sendo partilhado este preço pe-

ío" . tlressados , i quandr! o Proprietário se rec 
;

L ádita conciliação pelo modo exposto, nesse cs-

iní',!mba ao respectivo Procurador da Faxend a

Uecncão da Lei de 9 de Setembro dc l««0 , que

S» o. casos en. que se pode.«.* .r - -£

rVlKti^ía'- t„tíliBVndcÍ°e p°rolp-de°xèluçir 
ZdoPme a fina. parte^ « «*£

Mendes Ribeiro - Sr. Doutor Ouvidor Josc An-

tonio de S.rqueira e Silva ^^
Está conforme. -— Anlonio emua» B0-re.

BreaSSo, Odicial Maior no impedimento do Secre-

tario do Governo.

il execuçío das or-

Í'T ír Hies 
"S^im^n^^^das , fi-

"deos, que lhes torern . representar o•í.-.n.lo-Wn. sempre 
f^°ú"«"'\ym,. e nUe co*^&ftOffir : alínd^d^^tode,„., pelos Utr.cos fpnnU 

larão nnxi-
Sapucahymer.m se vC y '1 

, ge (|e.
|i. para embaraçar a Justiça .«Je ... .

. , .amtip.i. oue essis requisições , qne "os. * ?

111. Ex ,., «rs.— Cumprindo pela Conta-
.! . .. ._  ,,-¦;., Ho servirTI. m». n HjX""S t>rs.  «uniu f' • ¦'••¦" ¦

sitw-^rys^^fe.','".
vem ou não vencer por tntei.o «>s Co,.g uns ,
"? 

se nos mais Empregados se deve contar o v

cimento tio dia i Setembro em que Ce.snu o a.

SS como Deputtdos, na ünna que se prat.con
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1

«assado por despacho de 10 de Janetro,
0 nT.aPdeve contar do dia 10 de Novembro , cm
°U 

lindarão os trabalhos das prorogoçoe» da A -
<lU.,bÍ". - Contado,ia 8 de Jane.ro de 1828 - O
" , l,_, João Joaquim da Silva Guimaiaes. -
Contador Joa. J _ pro<.utad„, da

Vííl,aC :°-|m ,erm C dade do Ouro preto H de Ja-
**Tde S-H -Mendes Ribei.o - França-Ma-
nei,o ele is-o. Am.rai —Resposta do Doutor

Mei Barros - Ama^lK^P ^^
P,,,CafS'lo 

Dritie." ní anno próximo passado , co-
"a" P° S_Il„t. ao expresso na Constituição de.-
„„. principalmente aoeapr ^ g ^

-„• C°;f,rUBqu.dOrden°anddoa l.uelle. que os
Jiante , V1'1 _>,.„_,, Subsidio pecuniário du.

U>-T ' 
Z\:*Z:•" de uneteUe que e.as cons-

-"/"'¦'"""•dT "-Amaral.-Des-

.*<•«"' ll 'V'"!''°da 
reSpos"a, descontando.se o

V"»0-rN" Taop." 
Pde »eu. ordenados. Im-

Mnpo de que torao pa de Janeiro de

V:-SLCtt.^£r-Kanç. —do -Maga-
Ihile, - Barros - Amaral.

^ VjSTío«TtíEU Je* jofl9«.«
w.x ííí Janeiro ue maneira por que se
* Süva Gu irnaraes sob, e arnn« PJ

kiivião de notar as folhas, que
o pagamento dos Empregados luolicos , ?

Deputados á Assembíéa Legislativa.

„ o Contador J"''J°Xmo Bobre a maneira,
«,_,. pedia aeta Junta dec.s 

^^ folhas ,
porque se haviao dc iota do8 E,„pre.

^ fpubbcos es» Provfncia, que são Deputa-
gados Publu-os ^mi» d l_up.no. e tendo
dos á Assembíéa Legisla"va ,.
eu sido de voto contrario é.aquelia J,

g0 do meu dever expor o¦ meu vo,° •> Fui
5 appresentar us razoes que pa.* *™ 08

de íoto que a esses Emp'*&£ »£.»„. 
no „.

o.denados desde o d.» , *!^J£"M os ordena-
ercicio de seus empregos» J«onlando e
dos adiantados , que recebe»r"«« ^ „.,,/„„.
não tiverão exeic.cio. A» «aoe», fempreeB..o.
do, são as ««•'"^TJlJ;0^ lugares, que não
nâu devem vencer ordenados de p, ^ ^ ^
exercem, o que «~?»»«e? 

§*£, b°0 em diante,
denados desde .o dia 4 de beten«"

p„ia que logo l-^^^X" Se.sôes
geus empregos. — *- .ror.q ,' __¦ de auatro me-
da As-eniblé* Legulat... datar^ d 

do) ,
w (como acconteceu no anno ox P ^^
e lendo o» Deputados o seu subs.mo ^

das Sessões, nãe devem elle»^ »«

nados durants essas Sessões, o que se

.st. decisão da Junta, e contra t>, Decreto de 11
. .-¦ _,,_. i(W'l oue oro uhe tlous venvi-

de Fevereiro de I8M. q«* a decisão,
mento. ao mesmo tempo. -3.» 

forque 
,

se fosse dada segundo o meu voto, faria com qu
esses Empregados viessem com maior brevidade ex-

t er ei Imprego. , podendo -contecer o con
' 

ario com aquelia dec.ão d. Jun 
^ 

P01'^.
ou elles venhão ou não pura o exerce o üe »

.mpregos, sempre vencem «.«.-.. o,den-J» , 
J

até mesmo, se qu.zerero, podem ue.xa. ?»

rVoo Janeiro', evitando, o. mcommodod« jor-

nadas, pois que nem por isso peruem
'""'Imperial 

Cidade do Ouro Preto 16 de Janei-

,o de 1P828 -O Deputado Juis dos Feitos Corne-

lio Ferreira França.

(1) Cada Legislatura durará 4 annos, e cada Se."

são annual quatro mezes. ;g
(,) O Subsidio dos benado e se«d et ^

metade do que tiverem os ^P"*8"' _.ti\09 orque „„o
valo algum engano na citação de.Us arno0í . .
conferem com o que mais abaixo se o,_.)

¦n_aat>*^g<!^p|^HB9!l*"""

AftTIGO» NÁO Officiae».

NOTICIAS ESTRANGEIRAS.

ESTADOS UNIDOS DA AMERICA.

Continuação da Mensagem, ^e 
o'Presidente dos Es-

tados Cuide, dirigia &* duus Câmaras do Con-

gresso a 4 de Dacmbro.

Entre os objecto», que até agora tem occup^.

do o mais activos desveles, e a attençao do Coa-
!._»_. m_inêo e d suos.çao daquella pane çaRre"8°'Zí\l da Nação , que con.iste em terras do

SE tacquUiçãc:Ue, feita á custa de toda
publico, a _acq d |uas em g!,ngBe,

d i rola.nrio e mappa» do General Land Utfice ,

^//omn-SSoVcH queno -tual governo doa

ro^o^mmnm, por M»V_?~ÍWS^.
d°de' 

^^xUnSoPdoÜUtitulo sahabi«an«es ^imiü!6 PBt4 Uma das terras adquiridas he de perto de

TzenL e esslila milho» de «cre, , dos quaes no
duzentos demarearao perto
Semcent°o e trinta milhões de acres. A quantia pa-
í no Thesouro pelos compradores das ter.» ven-

„Ícto das venda, das teria» e.tiverão muito

umn Penhoradas aos credores da Nação; penhor
«te aueTemo. razão de e.perar que en, mu. pou-
S.q...oí »«Io .«ftrfe* °s>rralFfÓiqresur.
,-aneiou este grande interesse nacional, foi resul-

X'' del.bJ.cao desvelada e constante; ama-

doísci lo e modificado pelo progresso da nossa po-
nn acàò , e pelas lições" da experiência , ate agora

ei sil.Cientemente feliz. Mai» de nove dec-

mo. d s terras são ainda propriedade commum da

Insí cuia «ppbcaçáo e disposição sao sagrados

delsitos a», mãos do Congresso Das terra» ven-

SC ho». P".e considerável fo. tra.pas.ada.ob

£íôr.do? Jpr-.timo. que na, vic.ss.tudes e fluc-

„ac e no valo, «>»* terras e da s„a producçao,
vierão a ser oppressivamente pezados aos con.pradores.

Nonca pode «., interesse ou poi lica da Nação ar-

rançar de seu. Cidadãos os racionave.» lucros da

ua i. du»tria e trabalho, prendendo.ns á ngoro» ten.

dencia de empenhes desa.tro.os Em Março de IMI

Sumulou-se huma divida de vinte e dous milhões

dTdeUars. a quo est.vão obrigados os comprado.
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r>-e das terras publicas, que elles nSo podião po-
gar. Hum Acto do Congresso, de 2 de Março de!!¦-'!, veio ii.odir.lhes ; e outros lhes Miccederâo;
sendo o ultimo o de 4 de Man, «ie 18*20, do qualns iudulgentes providencias expirarão a 4 de Juloo
passado. Os etVeitos daquellns Leis fotão reduzir udivida dos cnmpradoies a hum saldo restante de
perto de quatro milhões e trezentos n.il dollars da
dividi» , das quaes mais de tres quintos _ão por ler-
ras dentro do Estado de Alabama : eu recommendo
no Congresso a renovação e continuação daquelle
estatuto, por mais dilatado termo das benéficas'com-
posições com os devedores públicos, e sujeito á
-ua consideração, no mesmo espirito de equidade,
a remissão, com distinções convenientes, dos con-
i-sco. de pagamento:! parciaes por conta das rom-
pras das terras publicas, ao ponto de conceder sua
Bpplicnção a outios pagamentos.

Ha vários outros objeclos , de muito interes-
se pura Ioda a União , quu até agora tem Bido ,e-
comrnendados á consideração do Congresso , assim
pelos meus p.edecessores, como da minha obriga-
ção. Entre estes são a divida , mais de justiça q°ue

de gratidão , sos guerreiros qne sobrevivam ri*
Guerra da Revolução ; a extensão da Administra.
Ciro Judicial do Governo Federativo a aquelles di.
Jatados e importantes membros da União, que ha.
vendo começado a sua existência desde a organiza-
ção d,, «cIuhI estabelecimento Judiciário, ago.a
constituem ao menos bum lerço r!o seu território
poder e população ; a formarão de hum syst.mií
nais eflicaz e, uniforme para' o governo da Mili.
cia, e ,, melhoramento em alguma forma ou mo.
dificação dos diversificados e muitas vezes oppies-
sivos códigos relativamente aos insoluvcis. Entre a
multiplicidade de tópicos de grande interesse nacio-
mil , que se re.omiiieiidão ás' tranquilla. e pacificasdeliberações da Legislatura , basta dizer que sobre
aquellas e outrís medidas que podem ser sanecío.
nadas, darei minha cordial cooperação, conforme
os deveres quo me .5o impostos, e segundo oco-
nheciirieiilo de tonas as chrigaçõrs prescritas pelaConstituir;..,,.

Jolui Quinei/ Atlams.
Washington 4 de Dezembro de ÍS£7.

i

NOTICIAS MARÍTIMAS.

ENTRADAS.

Dia IO de Fevereiro. — Parati ; 5 dias ; L.
Bom Successo, M. Antônio Ballhamr de Souza,
equipagem O, carga caffé, e agoardente, a vários:
passageiros Antônio Joaquim Ferreira, Henriqueta
Jwjuina , e o Poilugue. Manoel Vieira Lima.—
Dito, 3 dias; L. Sen/wra do Carmo, M. José de
Azevedo, equipügem 6, carga dito, e fumo, a Ma*
nne.l José de Andrade. — Dito , 34 dias ; L. Santos
Mártires, M. Francisco José Pereira, equipagem 5,
enrga dito, ao M. : passageiro ...atliias José.—
Ilha Grande; 5 dias: L. S. José, M. Siinão José
Mendes, equipagem 4, carga caffé, e agoardente,
n Manoel José de Andrade : passageiros o Padre
Francisco de Gr.es, o Narciso Domingues deArau-

jo. — Dito, 2 dias; L. Espirito Santo, M. Manoel
Lopes da Silva, equipagem 5 , carga caffé, a Joa*
quim Antônio Cumurinho : passageiro Autonio Nu-
'•es. — Dito, dito, L. Conceição dos Anjos, M. Pe-
ciro José Teixeira, equipagem 4, carga caffé, agoar-
dente, e fu,,io, an Caixa —Mangaraliba ; 2 dias;
S. Santa Luzia, IM. Ct/priano José Gomes, equipa-
Ifcm G, r-aiga caffé, ao M. —Santos ; 18 dias; S.
Estrella elo Norte, M. Francisco Dias Cardoso, equi-
pagem 9, carga assucar, e arroz, a v.i.ios : passa-
gejros Francisco Corrêa , e a preta Roza. —- Ilha
Grande,- 3 dias; L. Senhora de Manserrate, U.Joa*
quim Pacheco Pereira , equipagem 5 , carga caífé ,•rgoardente, e fumo, a vários. — Santos • 17 dias;
8. Alliança, M. Luiz Ferreira Braga, equipagem
íl, carga assucar, arroz, e fumo, a Constimtino Dias
Pinheiro: passageiros 3 escravos. — llio Grande,- 43
dias; 8. Espirito Santo, M. Antônio José d'Olivei-
ra , equipagem 9, carga carne, couros, e sebo, a
João Gomes Netta : passageiros José MilitSo Tei-
.seira , Joaquim José de Siqueira , e Balthatar
Medina , Índio Hespanhol, prszo remettido á Re-
partição du Marinha.—S. Matheus, pela Ilha Gran-
de,- 35 dias; li iate Rozarinho, M. Antônio GonçaL
_>._ da Silva, equipagem 5, carga farinha, e eaffé,

80 M;-Santos ; 17 dias; L. Boa Fé, M. Joaquim
José Moreira , equipagem 4, c.rga assucar, couros,
e chifres, -.José Ferreira dè Mattos. — Teigoahí ,-3 dias ; L. Senhor dos Passos, M. Fe/ieiano Anto*nw , equipagem 4, carga caífé , e .ssucar , a Anto*
mo Alves Bustos. —Santos ; 17 dias ; S. Pérola do
Mar, Al. Joaquim Antônio Dias , equipagem 7, car-
ga assucar, arroz, ca fie, e banha, a vários : passa-
geiro Manoel José Ferreira. — Parati; 23 dias: I-.
Senhora da Lupa, M. Henrique Francisco Pedroso ,veio pela lida Grande, equipagem G , carga agoar-
dente, caffé, e fumo, a vários. — Santos ,¦ 17 dias;
S. Minerva, M. Ignacio José da Rocha, equipagem
7, carga assucar, arroz, e caffé, a Antônio Lopes
Rodrigues.—Ilha Grande ¦ 2 dias , L. S. João Evan*
gelisla, M. Manuel Philó da Silva, equipagem 6,
carga caffé , a vários : passageiro I escravo.

S A H I D A S.

Dia 10 de Fevereiro. — Breste; F. Franc. Le
Tam, Com. o Cap. de Frag. Lagarde. — Havre de
ürace; G. Franc. Bengaly, M. Fallet, equipagem
20, carga caffé , e cobre : passageiros os Francezes
ledro Dillon , e Marcelino João Mancassus, comPassaportes da Secretaria d'Estado dos Negócios
Estrangeiros. — Hamburgo, por Coiees ; G. Ing.Dt/so/i, M. George Kendal, equipagem 16, carga
calfé : passageiro o Inglez Jobn Smith , com Pa^s-
sapoite da Secretaria d'Estado dos Negócios Estran-
ge.ros. — Brislol ; ü. Ing. Daphnc , M. J. Pratt,equipagem 8, carga caffé, e couros: passageiro oInglez John lloscoe , com Passaporte da Secreta-
ria (Distado dos Negócios Estrangeiro». — Antuer-
pia; B. Hol. Alexandre, M. P. S. Collas, equipa-
gem 14, carga enfie , e assucar. — Portn^ B. Port.<-£_££___;J_f'bserra, M. Francisco Gonçe,hes~R.ockeTt
equipagem 15, cjirga assucar, caffé, e taboado.—
Valparaiso f E.jAmer. E.rit , M. Joseph Adams,
equipagem 13, ^arga farinha, sabão, e fumo.

RIO de JANEIRO ka IMPRENSA IMPERIáX i NACIONAL.
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DO BRASIL.

J

DIÁRIO FLUMINENSE. Vol. II.

Aaiioos be Officio.

Repartição da Intendencia Geral da Policia.

3£&4SS>^°>3£'3&<Z&''-
tas Regias e Decretos Sei lados com a Imperial
Acceitação.

O Official Maior desta repartição, 
"Nicoláo Vie-

^.ProMCa fiuue na intelligencia de que he

fbusfva a pr ia por elle introduzida de exigir

nas La te. 800 rs. «le emolumento, pelo. Offic o.
das pane. ouu > -..-dem em virtude

Reloção dos Projectos dc Leis, e Resoluções orgam-
sados nas Câmaras dos Srs. Deputados, e Senadores
durante as Sessões de 1826, e 1827 , e dm Deere,
tos e Resoluções da Assembléa Geral Legislativa,
Sanccionados por Sua Magestade o Imperador.

das pa.te. 800 rs. de emolumento. P»*«« °J« °.' j, ¦ fm Lf(s> e Resoluções orgamsados na Ca*

^/por esta Intendenc.o se expedem em virtude ^rojecto^ ^ Depulndos , e remeltidos á
dos seus requerimentos : abuso que, alem de ser ma r Senadores.
£ufiS**£» offensivo do direito das mesma, par-n.ai.iteslamentu oii»..."»  . . ,„_ «„.
ZT obrisando-a. a pagar o que nao devem , eu.

.rpece a8 boa° administração ««Justiça emquanto

rèarda, como de facto já tem retardado o anda.

Lento ne providencia, ordenadas que dev.ao ser

sentadas com a. maior^.tÍLi

Sessão de 1826.

Projectos de Leis.
1. Estabelecendo que aos Aluamos ó*»s Arsde-

Artigos dam OrnciAB».

J

ntadas eom a «.«'or urevidaoe. r„n(n4n. m:B. Medico-Cirurgicas desta Corte , e da Cidade
Esta «era reatada n .Sentam ,«Contojc- «nas Med fc*^ o 

jvo R
ria. Rio 18 de Fevereiro de 1828. -José Uemen o» n^ 

^ 
«^ 

^^ de blàbilltaçâo pa89ada,
te Pereira. pe|0, Directores da» mesmas Academias. ^

.éjiL* 2» .Explicando a Ordenação do Livro 4. i1-
' ^^ulo 38, e determinando que na» vendas dos pra-

zoa só compete ao Senhor directo o laudem.o «o-
~„ sixTirinr» bre o valor do» prazo», e não sobre o das bem-

RIO DE JANEIRO. -feitoria.-, excepto havendo cláusula expressa no»

Oflerecemns hoje o a.» dos 
|F.ter«..«ti.8i- 

^^"^^Tô 
caso, em que no. Con-

m0, trabalhos d. Assembléa Le?..»üva n s duas 3. Provid^ 
^^ ^ ^

primeirasSessões da presente Leg.^turaElk..ms ^ olW de pu(ente ,uperlor ott-fí-È-*"ssvt-*c-r,i;t ¦*-.•«C"ã.=.í.asa-...mí.
rt».s.:*i^v""i-?'p%ril nl"T o.Eo.^" *»- -w—. •-*-.
na .ua totalidade, ou com alterações e «""»£»¦ .. .' , na de S5o Paulo,
correspondentes; quaes destes forao «braçados Olinda, enutri 

^ de mar e terra para
quaes modificados, quae. enje.lado.; o» que as d 

Jg2T,
„m apurados, .ubirão á 'Imperial Sancçao, e t- o anno

verão a felicidade de agradar ao Soberano Cheio Projectos de Resolução.
do Poder Executivo; e H.ialmente aquelles, que 

*r

M. o Imperador em Sua profunda Sabedoria jui- g Declarando que o.Desembargador João Car.
jjou precisarem de mais longo exame. A .punireaça • 

Almeida Amado estava no goio dos di-
deste precioso escrito fa* o elogio do» W**0*6 „:° de Cidadão Brasileiro.
Digníssimos Srs. Representantes da TMaçao, e pro- r« - 

Dec|arando o mesmo a respeito de Joa-
ía de huma maneira não equivoca a b-W^e, . J'd,^ 

a GirSo.
eom que S. M. I. Se Dignou de .ga^bw toda» *»'% 

àcl.r.nd., qne o Decreto de 29 de No-
as propostas, em que Reconheceu o cunho da uti ^^ 

^ ^ ^ ^ mandou meditar o Projec-
lidade publica. . de Le[ da Assembléa Constituinte acerca dos

Para fazer mais profícuo este re sumo acetes* liberdade da Imprensa, estava en. pie-
«entámos no Relatório dos que forão honrados com abuso» da «o 

^ ^ ^ ^ ^^ ft
-este requisito as datas dos ln.peri.es Diplomas, que nu 

-^ 
^ 

H 
^ ^^ Decreto

mandarão pôr en. execução os Uecreios e n.esu ^ 
Authorisando o Governo para dar grati-

luçõe., «ue reunirão o consenso dos trez ramos uo . 
f ag de9pesas necessárias á propa-"Poder*Legislativo, equivaleado ..Ia pequena add^ ficaçoe. ^ 

^
^ão a hun. iudice exacto, e explicativo das Cax- djaçao u
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IS. Declarando, que a disposição do Deere-
-to de 12 de Novembro de 1821 , adoptado pela
Lei de 20 de Outubro de 1823, comprehende as
..(.vassas Geraes de Residência dos Magistrados;

e authorisando o Governo para conceder o prazo
dc seis mezes de espera aos mesmos Magistrados

para a appresentação das Certidões da Décima,
v. B. Destes Projcctos forão levado* á Sano

çãu Imperial os de N.; 1, 3, 8 , 9 , 10, 11, e
Vi; foi rejeitado o de N.* 2; e ficarão em dn-
•eussão os uü 4, 5,0, e 7.

Sessão de 1827.

Piojectvs de Leis.
1. Atithorisando o Governo para conceder ás

viuvas e ortis dos Ofíkiaes do Exercito a metade
do soldo , que caberia a seus finados maridos , e

pais, sa fossem reformados segundo » Lei de 16
ile Dezembro de 1790.

2. Estabelecendo os Juizes de Paz , e dando-
lhes Regimento.

3. Regulando s liberdade da Imprensa.
4. Providenciando sobre o provimento dos Of-

ficioB de Justiça e Fazenda.
5. Mandando arrematar em contracto tnennal

a metade dos direitos de entrada , baldeação-, e
Consulado das Alfândega» do Império.

6. Abolindo a contribuição, que com o titii-
Io de ordinárias percebe dos Conselhos do Império
o Escrivão da Imperial Câmara na Meza do Des.
embargo do Paço.

7. Prohibindo ás Câmaras das Cidades, e vil-
las do Império fazerem festas á custa dos bens do
Conselho, e abolindo as propinas, qne por esse

preteito percebem os Presidentes, Vereadores , e
mais Ofliciaes das mesmas Câmaras,

8. Extinguindo a Junta da Administração dos
Dismantes da" Cidade de Cuiabá.

9. Mandando que se estabeleçín Escolas Pu-
hlicas de Primeiras Letras nas Cidades, Villas , e
Lugares mais populoso» das Províncias, segundo
for d», ignado pelos Presidentes em Conselho, com
eudiencia das Câmaras, emquanto não tiverem ex-
ercicio os Conselhos Geraes.

10. Extinguindo o<* lugotes de Intendentes do
Ouro desta Corte , a da Bahia.

11. Fixando as Força» de mar paia o anno
de 1898.

18. Determinando, que a. Sentenças do. Con-
selhos de Guerra feitos nus Províncias sej.o exe-
cotadas .»m dependência de confirmação do ('nine-
lho Supremo Militar : e creando huma Junta de
Justiça em cada Província para conhecer dessas
sentenças em ultima Instância.

13. Apprnvando a Bulla do Santíssimo Padre
Leão 19.° —Solicita Culholkce fíregis Cura — na
p.rte, que diz respeito á erecção <las Prelazias de
Goii. e Míitto-Gro.so em Ri.pados.

II. Determinando, qne todas ns contribuições,
qne até agora se arrecalavão pelo cofre da Inten-
dencia da Policia , entrem para o Thesouro Pu.
hlico, don.. .nhiráfí mensalmente as consignações
necessárias ps ra as despejas legaes da mesma In-
tendenri..

lâ. Dando, sobre Prnpo.ln do Governo , hu-
ma no-ra organi. ação ao corpo <!'Artilhei ia de Ma-
rinha.

IG. Mandando, que os assignantei das Alfan-
•legas paguem meio por cento ao mez pelas quan-
lias, d« que forem debitados nos bilhetes, qus se
lhes passarem.

17. Fixando as forças de tona para o anno
do 1828.

18. Derrogsndo o Alvará de 5 de Setembro
de 1786 sobre os legados pios não cumpridos; e
applicando os ditos («gados aos hnspil. e* dos Dis.
trictos respectivos.

19. Determinando, que os Müjòres, e Aju.
dantes , que servirão como taes nos corpos de 2,a
Linha, tendo para elles passado dos da 1.» antes
da publicação do Decreto de 4 de Dezembro de
1822 , e que aiuria agora exercitão estes mesmos
postos , percebão o soldo , e as outras vantagens,
que competem aos que t«m sido de.pschados pnia
os referidos corpos de 2.a Linha depois da data
do mencionado Decreto ; e dando outras providen-
cias a este respeito.

20. Exemplando, por hnm snno, dos direitos
de entrada todos os comestíveis , e medicamentos ,
que em navios Nacionaes, ou Estrangeiros, forem
importados rias Provincias do Ceará, e Rio Gran-
de do Noite, e em quiesquer outra», que, como
aquellas, farern ameaçadas de fome; e suthoristn-
do o Governo para prestar ás ditas Provincial to-
dos os socrorros, qu« poss.o prevenir ou remediar
«8 males da fome.

21. Abolindo o Oflicio de Corretor da Fa.
zenda.

22. Creando nas principaes Cidades marítimas
do Império hum Escrivão privativo do ponto e pro-
testo das letras de commercio.

23. Reduzindo a 5 por cento o quinto do ouro.
24. Abolindo os lugares de Provedor Morda

e de Fisico Mói- , e Ciruii^ião Mor doSaúde ,
Império

. 25.
zenda.

26.

Abolindo e Tribunal do Conselho da Fa-

Sobre a extineção rio Privilegio Pessoal
do Foro na fó.-ma da Constituição.

27. Sobre o reconhecimento , legalisnção, fun-
dação , e amortisação da divida publica.

28. Sobre o orçamento da receita , e despeza
do Thesouro Publico paru o anno de 1828.

29. Creando sobre Proposta do Governo hu-
ma classe de Carpinteiros no Arsenal da Marinha
com a denominação de— Primeiros Carpinteiros do
Numero. —

30. Deter minsmlo , que todas as quantia», que
se houverem de pagar com prazus á Fazenda Publica

por motivo de contractos , ou venda de próprios ,
sejãi> reduzidas a letras acceitas pelos devedores ;
e que n.mesmo se pratique a respeito da aetaal
divida activa do Thesnuro.

31. Designando os ordenados pira os Profes-
sores de Geometria, o da Lingoa Franceza, crea-
dos nas Cidades de S. Paulo, e Olinda ; e deter-
minando que cs Cursos Jurídicos se estabeleção in-
terinamente no Convento de 8. Francisco da Cida-
de de S. Paulo , e no de S. Bento da Cidade de
Olinda.

32. Dando Regimento ao Supremo Tribunal
de Justiça creado pela Constituição.

33. Declarando subsistente a Junta de Jusli-
ça Militar da Província do Pará.

34. Authorisando o Governo para fazer con-
tinuar , e aeabar a con. irucção do Palácio da lin-

perinl Quinta da Boa Vista.
35. Peruiittindo que se levantem engenhos de

a«sucar em qualquer di.t .ncia de outros engenhos
sem dependência de licença ; e revogando as ordens
em contrario.

3(5. Admittindo a despacho nas Alfândegas do
Império as mercadorias de Ásia iuipoiladas por «s-
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„;,„. ou em navios csl.ang.iros, pagando os
'""ÍÔ. 

de 15 por cento. .

37 Extinguindo as Mezas de Inspecção do

r aluodão , • tubaco.
*SaU'^ Sobre a Proposta do Governo acerca das

a. iifeitura, dou Diplomas, que se «pedirem era

iSenci. de outros, que teabão sido as.-gna-

^^lSip?.ndr..»^ de propried.de B,-
üleir. da coligação de leva.en. Upellae. , e C

Tül'*Ío*' 
Extinguindo o exclusivo da navegação en.

,„. i Villa ae Santo., e o* porto, mtenore. da

^aCeit • os«e„eros transporto, a titulo
"K 'e 

regulando a coi.tr.buição , que vo-

1 (1 a ^nle' se oíierecera para a abertura de hu-

ocommerl da Capital, do Maranhão cou. o ...-

¦W" V Da^ríScL sobre- maneira po,

SÍ .«.S£ ; colt^ucção de ponte., -que-

^ 
theÍÉVtinynVleTPXnaes 

da. Meza. do

Dezembarso do* Paço, e Consçienc.a e Ordens, e

.... p-ãu affectos aos mesmos lr.bunaes.
qU 

47 Declarando o. casos, e a maneira, por que

c. Cidadãos podem ser prezos «em culpn formada.

Projectos de fícsohtção.
48 Authori.ando o Governo para sttppr.r pe-

Ia renda geral das Provincia. do Império o que

faltar no subsidio literário P«" o pagamento dos

^. ..;... r ..iini das mesma, rrovincias.Cr"rW » 
V nos luares onde ha

hum só Tabellião, e' nos Juizo., onde ha ha» »
•ti . - „.. „ -. Ordenações, nem as l-.ei8 suo-
Escrivão, ne-n a» ut"¦"'.y".¦;
«¦nuente. oídenâo a distribuição.4 

50Declarando, que a Lei, que actualmen-

le regula o Monte-Pio da Marinha , nao concede

is S do. contribuintes a sobrev.venc.a de hu-

mas pur» as outr:'. . . , „
5| Determinando que a disposição da 1 or-

taria de 3 de Abril de 1822J qne estabeleceu o

ordenado d. 150*000. r, aos^-^ão^oT
d« primeiras ledas, que pot ella forao ceado.,

Stome extensiva a'todos aquelles, que perc.b.ao
menor quantia. , . . .

52. Appruvando o procedimento da Junta da

Fazenda ria Provincia do Rio Grande do No te

sobre o provimento dos Officios do respectivo Jm-

zo dos Feitos da Coroa. .
53. Fazendo pôr cm elTeet.va observância ..

disposições do Concilio Ttideutino, Sessão Stt, ^a-

pitulo l.o de Reformatione Malrimonn, - e da

Constituição do Arcebispado da Bahia, Livro l.o,

Ti'' 
5? 

'DecUrando 
o Artigo 8. ° do Projeeto de

Lei da Assembléa Con.tiluinte sobre os abuso, da

Liberdade da Impren.» , mandado ob»ervar peio
Decreto de 23 d? Novembro de 18*3.

55. Dactat.ndo ser Cidadão Brasileiro Nal*

r.lizado todo o E.trangeiro, que natural-íado 1 or-

tuguez exi.tia no Brasil antes da época da lnde.

pendência deste Império.
56. Determinando , aue dos emolumentos , que

nas Piovincia. se levão pelo. Passaportes do. ».-

vio. Nacionaes, e ;p.le. Portaria., ou 
£«••"<£

Estrangeiro., e.tabelec.do. pelo Aviso d. 1. da

Agosto de 1808 a beneficio «*o« OflUc.-e. «U 8«r«-

tarie de Estado dos Negocio, da Mar a , «utrem

dua. terças parte, para o. Cofre, das mesm.,.Pro-

vincas, e huma seja distribuída aos Othc.ae. da.

Societárias do» Governos Proviuciao».
57. Mandando organizar na Cidade de 8. Lnil

do Maranhão huma Açudem.* Medico-C.ru gm,,
conforme ás do Rio de Jane.,o o K.h.a ;¦ segun-

do o que ¦« indicou no Pl.no approvado pelo
Decreto rio 1.° de Abril de 1813.

58. Declarando, que os Eleitores _ nomeado,

par» a eleição de qualquer Legi.latar. sao o. com-

le.ente. em toda a duração d'. I. para a.. a..ço«

ordenadas pelos Artigos 29, e 44 da Constituição.
59 Per.ni.tii.do , que a Ordem Terceira de

S Francisco de Paul. .lesta Corte possa adquirir

bend até ao vetor d. 400.000U000 rs. a fim

de fundar, e manter dous Çoll.g.os 
em que se

alimentem • eduquem o. filhos °rfc£ °e nmbo.

os sexos do. Irmãos pobre. d. oie.au Oídera i*.-

Ce' "uU 
Fazendo extensiva a todos os Officiae.,

que vencem soldo na 1-, a «.• Linha do Lxerc..

to, a disposição do Decreto do 1. = de Agosto

de 1822, oue concede., aa. Offiei.ee da Guarn.çao

do Rio de Janeiro a metade do eoldo , em quan-
to se curão no Hospital. .

61 Authorizando o Governo para erigir Hum

Observatório Astronômico no loc.l mais apropriado.

62 Declarando em vigor o Deere o de 0 ue

Novembro de 1799 a respeito da concessão de KC-

vistas de Graça Especialissima sobre sentenças pro-
feridas pelo Conselho do Alimrant.do acerca de

'"' 
63. Incorporando provisoriamente nt. Provin-

cia d. Bahia a Comarca do Rio de S. Francisco,

até que se faça a organiz.ção da, Prov.nc.s do

^''"-T 
Declarando , que , quando por qualquer

accontecimento se tenl.ão consumido o. Autos on-

ginaes das devassas de crime., que provados me-

Lio pena d. morte, .ejão o. Réo. julgado, pe-

Io. traslades das mesmas devassa, na forma da Ur-

denacão; e que, não existindo tambem os trasla-

dos, as Relações dos Districto. mandem proceder
a novas dev.ssas. _

65. Determinando, que o. Senadores, e jue-

pulados, que escolherem, na fórma do Decretoi de

17 d. Fevereiro de 1823, receber o subsidio con-

ferido pela Constituição, e fixado pela. Instrucções

d 26 de Março de 1824, não recçbão ordenado,

soldo , ou eong.ua a titulo de qualquer Emprego

Civil, Militar, ou Ecclesiastico no tempo, em que
vencerem o subsidio. j:_

66 Autl.ori.ando o Governo a fazer medir,

««marcar e incorporar no. Propr.os Nacionaes

Se Marinha do Districto de Cabo Frio, em

«ue ha Salinas naturaes , a fim de a arrendar pe-

Io maior preço, que se oferece.. . ,
67 Determinando, que as Causa, hcclesiaa-

tica. séião julgada, em segunda, e ultima In.tan-

cia na Rel^o competente, ficando sem effeito as

ÀPpeUaç7,e5 interpostas p*ra o Tribunal da Lega-

cia, pendentes de decisão.
ee
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iii

G8. Determinando , que os alistados no Exer-
ciío, «pie tive,em commeltido o crime de deserção
por 3.* vez em tempo de pas, não sejão niai» ad-
íiiittiil.is ao serviço Militar depois de haveiem cum*
p.itlei as suas sentenças ; e que aquelles , que de-
seriarem por 3, e mais vezes em tempo de paz,
sejão punidos eon, as pena» da 3.* deserção.

Gi). Authonzando o Governo paia conceder ao
Seminário Episcopal da Cidade do Pará hum ter-
reno devoluto , contíguo ao n.es.no Seminário.

70. Fazendo extensiva a Iodas as Províncias
do Império a Resolução de l(i de Agosto de 1823,
acerca do Contracto das carnes verdes.

71. Authonzando o Governo a pôr á disposi-
ção do Ministro e Secretario d'Bastado do» Nego-
ciol da Jnstiça a quantia de oitenta contos de réis
para pagamento das dividas de Sua Magestade a
Imperatriz , de Saudosa Memória.

72. Appro.ando a Mercê do Ordenado por in-

teiro , com que foi concedida a Marcos Antônio
Bricio a aposentadoria no Emprego de Escrivão da
Junta da Fazenda do Ceara.

73. Approvando a Mercê de quatrocentos mil
réis ai.nuaes concedida a Jeionimo Xavier de Bar-
ros cou. a aposentadoria no Oficio de Escrivão do
Ccleiio Publico da Cidade da Bahia.

74. Auihnrizando o Governo para poder alio.
nar as Armações de pesca de Balêas pertencente!
aos Próprios Nacionaes.

75. Determinando que a» contribuições, que
se ar.ecadão nas Províncias para a illun,inação da
Corte a cargo da Inleiidencia Ge«al da Policia, fi-
quen, applicadas á illu.i.inação das respectivas Ca-
pitaes,

76. PermitlinHo o fabrico de pólvora a qual-
quer Cidadão Brasileiro, com »s condições pxp.es-
nadas na mesma Resolução.

C Conlinuar.se- ha.)

NOTICIAS MARÍTIMAS.

ENTRADAS.

Dia 11 de Fevereiro.— Rio Grande, pela Ilha
Grande,- 44 dias; S. Aurora, M. Francisco José
Brandão, equipegero 13, carga carne, couros, e
sebo , a Francisco Corrêa de Assis : passageiro An-
tnnio Pedro Fernandes. — Ilha Grande ; 4 dias: S.
Dois Ami«os , Com. o 1.° Piloto João Chrisostomo
de Azevedo, equipagem 13, linha sabido deste por-
?o para Campos , foi apr«7»da pelo Corsário Con-
ps-esso , e represada pela Corveta Maria Izahel na
ültura de Ubatuhf, —Santos; 19 dias; S. Voador,
M- Antônio José Teixeira, equipagem 13, carga as.
surar, e> fie , e arr»z pilado, a vários. — Dilo, di-
to, S. Guadelupe, M. Luis Antônio Pinheiro, equi-
pagem (), carija feroo, assucar, caffé, e couro» , a
vario». — Grumarim ; 7 hora»; Canoa Santo Anlo-

nio, M. Manoel Francisco, equipagem 4, carga caf-
te, ao M.

S A II 1 D A S.
Dia 11 de Fevereiro. — Bombaim ; G. lng.

Admirai Brrtbow, M. MatJteits Wtdker, equipagem
16 , en. lastro. — Mangaratiba ; L. Senhora da Pe-
uha , M. José da Silveira , equipagem 7, em Uttro:
passageiros Francisco de Paula e Silva , Francisco
José de Abreu, com 2 escravos, com Passaportes
da Policia. — Rio de S. João; L. S. José, M. Jo-
sé Antônio, equipagem 4, em lastro. — Ilha Gran-
de; L. Santa Anna Flor do Mar, M. Pfrfro José
de Araújo Braga, equipagem 5, carga sal, telha, e
outro» gêneros. — Ubatuba; Canoa Conceição do*
Anjos, M. José Alves da Graça, equipagem 4, car-
ga differentes gêneros: passageiros 2 escravos, con»
Passaportes da Policia.

AVISO.
A Assembléa Geral do Banco do Brasil , congregada no dia 30 de Janeiro próximo passado,

elegeo por maioria de voto» os seguinte» Accionistas , para formarem a Directoria e Junta Administra-
tiva no corrente anno. Foi esta eleição approvada por S. M. o Imperador em Aviso de 6 do corren*
le expedido pela Secretaria de Estado do» Negócios da Fazenda.

Direetores. Votos.
JoSo Ferreira Leite •• •••• *j?
Manoel Gomes de Oliveira Couto.....  *j*
Antônio José Gonçalves Bastos  •••• *~
José Gon«;alves Pereira Duarte '••• **

Deputados.
Antônio José de Araújo  

™~

Constantino da Costa Silva ••••  -J-j
Manoel Lopes Pereira Bahia "".  ào
Antônio Manoel Machado de Carvalho •••• ™»
José Moreira Barboza ¦••• ¦ ^
Bernardo Pinto Gonçalves Silva
Jnão Vieira Peixoto
José

49
43

Bernardes da Silva *¦ **
Antônio José de Brito  *U
José Ribeiro da Fonseca ••• j®

E tendo tomado posse no dia de hoje, procederão logo á distribuição do» encargos daquella
Estação, e eahirão eleilos para Thesoireiro Geral Manoel Lope» Pereira Bahia, e no seu impedimen-
lo Bernardo Pinto Gonçalves Silva : para encarregado da Caixa da Remissão Constantino da Costa
Silva, e no seu impedimento João Vieira Peixoto, para encarregado da Caixa de Desconto» Antônio
Manuel Machado de Carvalho, e no »eu impedimento José Bernarde» da Silva; para encarregado do
Cofre do Deposito José Moreira Barbosa, e no seo impedimento Jo»é Ribeiro da Fonseca; e para
encarregado da Administração dos Contractos Antônio José de Aranjo, e no seu impedimento Antônio
José de Brito. Rio de Janeiro 11 de Fevereiro de 1828.—O Secretario da Junta, Jacinto Ferreira de
Paiva,

RIO di JANEIRO ka IMPRENSA IMPERIAL a NACIONAL.
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14 de Fevereiro de 1828,

IMPÉRIO k7. DO BRASIL.

DIÁRIO FLUMINENSE. Vol II.
<*"•*¦*¦**>^"'lír-i *»_/«*%.«*_''""

Anrir.os db Uffxc.o.

RIO DE JANEIRO.A—

\

\_| Brigue Pnmpfiro por tre/, vezes se avistou
com o Brigue Niger , da Republica de Buenos
Ayres : estu Brigue que (por ventura guiado de
falsus informações) teve a audácia de «bordar á
Corvcta Ma lia Izabel , recusou entrar em licé com
o Pampeiro, que o perseguio , e que ú sua visla
lhe loiuou hum escalei- cum hum Oflicial e cinco

pessoas, qne de terra se recolhião para bordo!
Este Corsário escapou ao Pampeiro por andai tan-
to como elle, e escapou á Corvcta pela ohscuri-
dade da noite, e pela guarda do com boi , que vi-
nha a cargo da mesma Corvcta , e cuja segurança ,
segundo o Regulamento , devia preferir a Ioda ou-
tra consideração. Na abordagem perdeu o Corsário
11 mortos, inclusive hum Tenente, 10 inoitalmeii-
te feridos , e 10 levemente : a Curvai, teve 2 mor-
tos, e !) feridos. A coiuhicta dos Commandante.
da Corvcta , e do Pampeiro , lie digna da Angus-
ta Approvação de S. M. I. , e do aplauso daNação.

Repartição da Inlendencia Geral da Policia.

O Administrador da prizão do calabouço fique
na intelligeticii de quo na conformidade do Aviso
de 20 de Juíli. de 1810, que se lhe remete por
copia , deve cobrar a imposição dos quarenta réis
diários somente dus escravos , que alli furem reco-
Ihidos a requerimento de seus senhores, e não dos
que vão pretos por fugidos , ou para correcç.o ,
como até o presente indistiuctamcnte sa tem pra-
ticado. Rio 12 de Fevereiro de 1828. — José Cie.
mente Pereira.

A pessoa, que entregou hum lequerimenlo ano-
niroo em huma das Secretarias do Estado, dizen.
do—-que por timido a mui vado, seu nome se oc.
cultava — e promeüt. declaiar teu nome perante
a Authoridado , u qu«m -e inundasse lomar conhe-
cimeato, póJe vir-me fallar paia tis esclarecimentos
necessários , na ceiteza de que lia de achar em
mim segredo inviolável, e protecção. Rio 1. de Fe-
verciro de 1828. — José Clemente Pereira.

Artigos na.h Officiaes.

Continuação da relação dos Projectos de Leis «
soluções 8cc. continuada do N.° precedente.

Re

Prqjectos de Resoluções.
77. Declarando os Artigos l.o, e SJ.° ds Lei

que fixou a Força Naval para o anno de 1828.

78. Declarando que a disposição do AWnrá (!»
21 de Maio de 1751 , Capitulo :;." não lie gppiict'-
vel aos Recebedores e Tl»e_fmteitos das Aliandegns;
e que por lauto não podem estes perceber, a tite»
Io d. deposito, dons por cento rio pioducto dos fa-
zendas, que o Alvará de 18 <|e Novembro de li 0J
manda vender em hasta publica.

79. Deterniiitt.udo que o Governo faça publi-
car pela Imprensa toJos os seus Actos, que imo
exigir.m segiedo.

80. Exemplando dc portes de correio as Fo-
lhas Periódicas, e Jornaes Publicou , qne fotem di-
rígidos ás Bibliolhecos Public»? ; e dos Direitos
das Alfândegas, e Portos Secos os Livros, que se
destinarem ás mesmas Uibliothrcas.

81. Declarando ser prohibida aos Men.bros ,
e ÜIHciaes das Junt.s de Fazenda das Províncias
a percepção de propinas, emolumentos, e qtr.es-
quer outras gratificações a titulo das arrenistuçõi-
dus contracto. dos Rendas Nacionaes; e mandan»
do que se restituão as propinai , e emolumentos ,
que os Empregados das ditas Juntas tiverem leva-
do contra a L«i de 20 de Outnbru de 1823.

82. Declarando abusiva, irrita, e nnila a Pro-
visão do Conselho Supremo Militar de 23 de No»
vembro de 1825, que determinou, que as acçõe.
de injuria, e de perdas, e dan.nos , que inlentas-
sem os Rcos absolvidos em Conselhos de Guerra,
fossem processadas , e julgada. 1103 mesmos Conse-
Ihos de Guerra.

83. Determinando , que o Promotor cleilo ps-
ra o Juizo dos Jurados nos rasos de abuso da Li-
herdade da Imprensa seja substituído em nua fal-
ta , ou impedimento pelo immediatn em votos.

84. Dando providencias a respeito da mnéJa
falsa de cobre, que gira na Província da Bahia.

85. Fa.endo extensiva ao? Professores de Grani-
matica Latina a disposição dos Artigos 2, 7, 8,
:), 14 , e 16 da Lei novíssima a respeito dos Pro-
fessores de Primeiras Letras.

86. Declarando a Ordenação do Livro 1." Ti-
tulo 62, ^ 38 na parte, que rrgnla o espaço de
tempo, em que se deve considerar morto aquelle ,
de quem não ha noticia no lugar , donde se au-
sentara,

87. Determinando , que os votos singulares
dos Membros das Juntas de Fazenda das Provin-
cias não suspendão as decisões tomadas nas uies-
mas Juntas á pluralidade de volos.

88. Autliniizaiulo o (íoverno n receber por
empréstimo gratuito qltaesqner quantias , que vo»
luntariamente se lhe oflereção.

89. Autliorizando o Governo para fazer uva.
liar. e arrematar em hasta publica a caaa da Rua
do Ouvidor N. 137 pertencente aos Próprios Na.
cionaea.
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N B- Destes Projecto! forão levados á Sarrc

rão Imperial pela Câmara dos Srs Senadores os de

\, il, 10, II 14, Ri, '8.2Ü'!!'^'^'!s'
37,.'W,39 48 49 60,M,58,54,55,56,B8,
,,0 ül.Bf.CS, 64, 69, 70,71, 7273, 7a , il ,

TS, 80,82, 83 , 84 , 85 , 86 , 87 , e 88.

VÒllaráo com emendas, que forao approvada. ,

e forão levados á Sancção lu.per.al pela Câmara

dos Srs. Deputados os de N.1,2, 4, 6 , J , l- .
,,, ,- «i yg 07 a8 34, 5.i, 08, e /*.

' 
VoHiuão com' emenda., que não forão appro-

vadas, os de N. 17, - 31. Forão adiados pela

Câmara dos Srs. Senadores os de N. 0 19 , JJ ,

^7% rejei.ados o, de N 7 , 57 05 e 9.

K íicarfio em discussão os de N. J , 24 , *--*, »> .

Í'S), íW, 33, 40, 41, «,43, 44, 4o , 4C , 47,

<JU' 
\?c'm do/prnjecto. acima indicados vicrão da

Câmara dos Srs. Senadores com emendas (que to-

rão approvada*) , e subirão á Imperial Sancção os

ProiecL de Leis: 1.' marcando anotação de Sua

Metade Imperial, e dc Sua Imperial Fa,,.,).:. ;
. .-i. ......:¦.:.i.

Sessão de 1827.

iule Mlioenai, «= "-• " — •¦-r, -.;
2 o da Responsabilidade dos Comelhe.ros, e Mi-

nivlto. d'EsUdo: e lambeu, voltou por ter sido re-

utado o Projecto de Lei, que lixava as Força.
¦d9 

Mar e Te-ra para o anno de 1887. Estes 3 Pro-

focto. havião ficado por decidir na Câmara dos Srs.

Senadores na Sessão de 1826.

Projectos de Leis, e de Resoluções organizados na

Cumaru dos Senhores Senadores, e remeltidos

ú Cumaru dos Senhores Deputados.

Sessão de 1826.

Projectos de Lei.

] Sobre a Naturalização dos Estrangeiros.

% Contendo o Regimento dos Conselhos Ge-

raes de. Provincia. .
Estabelecendo o Formulário para o Acto

Solemne do Reconhecimento do Príncipe Imperial.

.Marcando os Dias de Festa Nacional.

5. Mandando suspender a execução das sen-

tenras de pena de morte proferidas nas Província,

do Império , para que os Réos condemnado* pos*

ífio feier subir ao Poder Moderador o. .eus Re.

íiueriiiientos de Graça.1 
fi Declarando acharem-se compreh.nd.do. no

l 1.0 
'do 

Artigo 6... da Constituição aquelles, que

tendo nascido no Brasil, e residindo em P.is E.-

iiweiro na época da declaração da Independência,
- ««Lão ou reoreMarem ao Fmperio depois do

prr;càr,,a>,oc,rnação 
de Sua Magestade

, Imnenolor, de 8 de Janeiro de 182J.

7 Estabelecendo o Redactor, e Tacli.graphos

nara o Diário do Senado.
P 

8 Declarando-» numero e ordenados dos Olh-

ciaes da Secreta 1 ia do Senado.
9 Marcando a* excepções do pleno direito de

l'r°PíÍ)edllÍ>si.nando os negócios, que devem per*

tencer'a cada huma das Secretarias de Estado

V 0 Destes Projectos forno levados a Sane-

câo Impe».»* pe*- <¦««»«« dos Srs. Deputado, os
Ç| N \ 5 e 9- foi rejeitado o de N. 6, vol-

;Xcom emenda-, que não fo.^o aprovada.

Lia Câmara doa S.s. Senadores os de N. 1 , e

!. voltou c,,m huma emenda, no. toi approvada,
:'£Ubio á Sancção Imperial o de N.Mi e lica-

rãò por decidir na Ca-nara do, Srs. Deputados o.

de N.= 7 , -' , e UL

Projectos tle Leis.
' 1. Contendo o Regimento Commum a ambas

a. Câmaras. .
2. Regulando a eleição, e marcando as attn-

buiçõei das" Câmaras Municipaes.

Projectos de Resoluções.

3. Declarando o artigo 4.* da Lei novíssima

sobre as sentença, dos Conselhos de Guerra feitos

„a. Províncias, a tim de que fique salvo aos reos

condemnados o recur.o dc Graça perante o Poder

Moderador.
4. Authorisando o Governo a fazer vir ri

o Império sei. Professores de obra» Hidráulica > ,
o seis Ei\eenheiro» de pontes, e calçada».

N Jí. Dentes Proj.cto. foi approvado . •¦¦ a-

bio á Sucção Imperial o de N. = 3, fui n^iAo
o de N.= í; e ficarão por decidir o. de IN.

3 e 1
Além do. Projectos acima indicados foi aoop-

tado pela Cam.ua dos Srs. Senadores, e sub.o a

Sancção Imperial o Projecto de ,e, creando dous

Curso. Jurídicos, hum n. Cidade de 8. Paulo ,

e outro na Cidade de Olinda; o qual tinha brado

por decidir na mesma Câmara na Sessão de ItWu ;

e voltou para a Câmara dos Srs. Senadores com

emendas, que não fo.ão por cila approvada. o

Projecto de Cai determinando o numero e ordena-

dos do. Ofrkiae. da Secretaria da mesma C.m.ra ;

o qual Projecto havia ficado na Câmara, do. Sr..

Deputado, por decidir na Sessão de 1SVI>.

Decreto, e Resoluções da Assembléa Legislativa Sane-

danados por Sua Magestade o Imperador.

1820.

Decretos.
I. Estabelecendo o Formulário para o Solem-

,,e Acto do Reconhecimento do Príncipe Impe-

rial. (Carta de Lei de 26 de Agosto.)
9. Suspendendo a execução das Sentenças , qu.

impõe pena de morte proferidas nas 
£««"«'¦• J»

Império, para que o. Réos pomo faier .ubir ao

Poder Moderador os Requerimentos de Craça.

(Carta de Lei de 11 de Setembro.)
3. Marcando as excepçõe» ao pleno direito de

propriedade. (Carta de Lei de 9 de Setembro.)
V 

4. Determinando f,ue os Directores da. Aca-

demi.s Medico-Cirurgica. pa.sem Carta. ao. A um-

„o. das mesmas Academias, pela. quae.•« mos

trem habilitados para exercer a .ua Arte. (Carta ue

Lei de 9 de Setembro.) ,
5. Marcando o. dia. de Festividade Nacional.

(Gaita de Lei de 9 de Setembro^)
(i. Providenciando sobre a falta de Vogae. pa-

ra os Conselho, de Guerra mandado, faier ¦il *-

ticiae, Gen.rae.. (Carta de Lei de 3 de Setembro.)

Resoluções.

1. D.clarando o Desembargador João Cardo-

... d. Almeida Amado uo gozo do. Direito, de

CÍdf0í:e;::°are.peito de Joaquim da Silva

GÍtS3°: 
Declarando que o Decreto *»*•*£

vembro de 1823, que deu força ao Projecto de

Lei da Assembléa Constitu.nl. «cerca do. abu.o.
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, liberdade da Impensa , est-va eu. pleno vigor,

So obs-nt. achar-se in.tall.de o Corpo Legisla-

íDecreto de II de Setembro.)
" 

A Authorisando o Governo para conceder gra-

(iflcaçóes, e fazer as despeza. necessárias a pro-

''*¦?° tll3ô' que a disposição do Decreto

,,10 de Novembro dc IS.l , adoptado pela Lei

.! lo de Outubro de 18-3, compre «ende as De-
dL_. 

Geraes de Residência dos Magistrado»; e

horisan-o o Governo para conceder o p.aao de

-me_. ao. mesmo- Magistrados para a appreaeu.

^Td-is Certidões d« Décima. (Decreto de 11 de

Setembro.) ^

1 Ceando hum Curso Jurídico na Cidade de

Olinda , e outro na de S. Paulo. (Carta d. Le.

"e '„ 
VEjao de Sua Magestade o Impera-

dor, e de Sua Imperial Familia. (Carta de Le, de

11 
t 

AôaSluísponsabilidade dos Conselheiros o

Minisiros de Estado. (Carta de Le, de 15 de Ou-

,Ubr4-) 
Authorisando • Governo para conceder ás

_ .,,f-« dos Officiaes do Exercito a metade
,,„„. e orfa dos U ^^ .^..^ e

:isS,0,t'form armado, segundo a Lei d. 16
5S Deaembie de 1790. (Carla de Le. de 0 de No-

"""T^tabelccendo os Juizes de Paz . dando-

lhes Reiimen-e. (Carla d. Lei de 15 de Outubro.)
1H 

6 Providenciando sobre o provimento dos Of-

ficio. de Justiça e Fazenda. (Carta de Le, de 11

de 
Y^íí.ndando arrematar em Contrato triennal

. meíado dos Direitos d. entrada baldio .

Consulado das Alfândegas do Impeno. (Carla de

Lei_e^:g^doT.un,a de Administração.dos

Diamantes daVidade de Cuiabá. (Carta de Le, de

t 
Caindo -bc.ec.ao 

Escolas Pu-

bliea. d. Primeiras Letras nas Cidade., Villas,

e LuVre, mais populosos das Província, segundo

for designado pelos P.esidentes em Conselho 
^com

-udienci- das" Câmaras emquanto mio tnere.»

exercício os Conselhos Geraes. (Carta de be, ale

15 
.O. 

"Saindo °sLu_ares de Intendentes
do Ouro desta Corte e da Bahia. (Carta d. Le,

^ 
VTlZt» Forças de Mar para o anno

de 1828. (Carta de Lei de 15 de Setembro.)

12. Determinando qu. as Sentenças dos Con-

selhos de Guerra feitos nas Províncias .«ao eie.

cutadas sem dependência de confirmação do C«»ns...

l!,o Supremo Militar; .e areando huma J ua Ia d.

Justiça em caJa Província paraconhecer dessa.

Sentença, em ultima instância. (Carta de Lei d.

13 dkbTphprr°oLdo 
a Bulla do Santíssimo Padre

Leão 19.°-Spliâta Callwlicw Grtgu fure,- na

parte, que di* respeito i creação dos B.sp.dos de

Goyaz e Matto-Gresso. (Carta de Le. de 3 de

Novembro.) __, . ., .-„-._
14. Determinando que todas as Contnbu.ço.s,

que até agora se arrecadavão pelo Cofre da n-

tendência da Policia, entrem para o I liesouro

Publico, dunde sahiiáo mensalmeute as consigna-

mes neces.aria. para as d.spezas legaes d»

íntendencia. (Carta de Lei de O de Noven. ,----.

15. Dando sobre Proposta do (joverm. ;'-¦_"-

nova organisaçáo ao Cerpo de Artilheria ale ..ia-

"^ 
.6. Mandando que os Assignantt-s das Alfun-

degi. paguem meio por cento ao mez pelas qv -

tia*,, de que forem debitados no. 11.11.et*^- ''.

lhe. passarem. (Carta de Le, de 2J_ «l« "l ".,;,,

17. Derrogando o Alvará de o oe -eterno...

de 1781, sobre Legados Pios não cumpridos, e-p-

plicando os dito. Legados aos Ho.piitaej uo-

tiictos .espectivos. (Carta de Lm de6 de Nove.,

18 Exemplando, por hum anno , <-<>*

to. da entrada , todos os come_*iv-is , e m

mento», que em navios Nacionaes, ou h ir-- - -

ros forem importados nas Províncias do Cea » ,

Rio Grande do Norte , e eu. quaesquer outra-,

que, como aquellas, forem ameaçada, de .oa,e

• authorisando «a Goveíno para prestar ..dl»

Províncias todos os socorros, que possa.» pr.ve

„i, ou remediar os ....les da tome. (Carta oe Le,

de 25 tle Seteatbro.) e-...™.
|f) Abelindo o Officio de Corretor da Fazen-

, ri'....„ Ac t.ei de 22 de Outubro.;d" 
S C.Í-Í? « Cidade da Bahia mais lium

Tabellião de notas, que juntamente com o. eu-

tros Tabelliães faça o ponto , • P»^..™^\
Ua» commerciaes. (Ca.ta de Le. de Ia de Novembro)

_1 Reduzindo a 5 por cento o quinto do ou

ro .Carla de Lei de 26 de Outubro.)
20 Sobre o reconhecimento, legalis.çito , fim»

dação, .amortisação da divida publica. (Carta d.

Lei de 15 de Novembro.) desoesa
23. Sobre o orçamento da ««''*_•*"??"

do Thesouro Public, para o anno de ÍWB. ^™
ia «Ip T.ei d. 14 de Novembro)" 

21 Determinando que todas «q™«««. 
j>°8

s. houverem de pagar com prazos a» F.zend. Pa

blica nor motivo de contratos ou venda «ie pro

rios' 5o reduzidas a letras, acce.ta. pelos de-

l dores 
J. 

que o mesmo se pratique a respeito d»

.clual divida activa do Thesouro. (Carta de Lei

*XlfSSXZL 
o Governo *«*"££

nu.r e acabar a con.trucção do Palacu.d. Impe

rii.1 Quinta da Boa Vista. (Caria de Lei de 1_

N0¥2fr 
Permittindo que se levantem engenho, de

assucar em qualquer distancia de outros engenho.,
"m 

dePend..ciaq de licença; •<""£*$£&

den. em contrario. (Carta de Lei de Ia ie IN o

""¦tf.0 
Admi.tindo a despacho nas Alfândega, do

Imnerio as mercadorias de Ásia importada, por

__ei.'.. o„ em Navios ...rangeiro» pagando
o, direitos de .15 por cento. (Carta de Le. de

dB 
is" E-Unguindo as Meias de Inspecção do

assucar, algodão, e tabaco. (Carta de Lei de 15

de Novembro.) „
Resoluções.

,. Authorisando o Governo para supprir pe-
1. Renda Geral das Províncias do Impeno o que

!t sublidio litterario para o paganven to d»

ordenados dos Professor.» de Pr.me.ra. Letras .

Grammatica Latina da» mesmas Províncias. (De-

Cret02deD^l.dr-nJdõ,bq«e nos lugares onde l.a hum

só Tabellião, e nos Juizo,, onde ha hum so, L.-

cri vão, nem as Ordenações , nem as Leis subse-
ee
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q'ientc-5 rnlenão a distribuição. (Decreto de 13 de
Seienihrii.)

ti. Declarando que a Lei , que actualmcnte
regula o Moate Pio da Marinha , não concede ás
irtiiãs dos contribuintes n sobrevivência de hiunas
paru ns outras. (Decreto de II de Setembro.l

4. Determinando que a disposição da Porta-
riu de 3 ile -Mini de 1822, que estabeleceu o or-
ilenado do lõOUOOO aos Professores Públicos de
Primeiras Letras, que por ella forão creartos , se
tornasse extensiva a todos aquelles , que percebião
menor quantia. (Decreto de 26 de Julho.)

5, Appmvando o procedimento da Junta da
Fazenda tia Provincia do Rir» Grande ilo Norte
sobre o provimento dos Otlicios do respectivo Jni.
zo dos Feitos da Coroa. ( Decreto de 20 de Se-
lembro.)

ti. Fazendo pôr em eiVeclíva observância as
disposições do Concilio TriJentino, Se»»5o 24; Ca.
pitulo I." de Reformatinne Maliimonii, e da Cons.
tiluição do Aicebispa.lo da Bahia , Livro 1." Tit,
68 %*291. (Decreto de 3 de Novembro)

7. Decifrando o Alt. 8." do Projecto de Lei
da Afseuibléa Constituinte sobre os abusos da li*
ber.-lude da Imprensa mandado observar pelo De-
cr Mo de 22 de Novembro de 1823. (Decreto de 13
da Seleinhro.)

8. Declarando ser Cidadão Brasileiro Natu-
Talisado lodo o estrangeiro, que, naturalizado Por-
tiiguez . existia no Brasil ai.tis da época da In-
dtpendencia deste Império. ( Decreto de )4 de
Aíonlo )

9. Declarando qt:p os Eleitores nomeados pa*
ra a eluiçiio d» qualquer Legislatura são os com-

potentes em toda u duração deliu para as eleições
ordenadas pelo» Artigos 29 e 40 da Constituição.
(Decreto <íe 9 tle Agoslo.)

10. Fazendo extensiva a todos os Officiccs ,
que vencem soldo na Ia e 2.» linha do Exercito
a disposição do Decreto do L ° de Agosto de 1822 ,
que concedeu aos Olficiaes da Guarnição do Rio
de Janeiro a metade do soldo , emquanto ss curão
¦no Hospital. (Decreto de 13 de Agosto.)

11. Authorisando o Governo para erigir hum
Observatório Astronômico no local mais apropria-
do. (Decreto de 15 de Outubro.)

12. Declarando em vigor o Decreto dn 5 de
Novembro de 1799 a respeito da concessão de Re-
¦vistas de Graça Especialissima sobre Sentenças pro-
feridas pelo Conselho do Almirantndo ács.ca de
prezas. (Decreto de 18 de Seteiubio e 11 de Ou-
tubro.)

13. Incorporando provisoriamente ns. P.-oviu.
cia (In Bahia a Comarca do Pio de S. Fiaunsco,
«té que .se faça a otganisaçâ': das Províncias Co
Iu,peno. (Decreto de 15 dn Outubro.)

ti. Declarando, que , quando por qualquer
accontecinicnti» so tenháo consumido os Autos oii.
ginaes .!es Devusw.s de crimes , que provados rnç.
reçáu pena dt? inoite, sijso os réos julgados pe-
los traslados d.is mesmas ilcvn«-as n.i turma da Or*
rienação , o que, não existindo Innibeiu oh tmsla-
dos, as Relações dos distrirtoa m.-mdem proceder
a novas devassas. (Decreto de li do Outubro.)

15. Determinando que os alistado» no Exer-
cito , que tiveiem coiiin.ettido o crime de deserção
por 3." vez em tempo de |iaz , nau sejão mais ad-
millidos ao Serviço Militar, depois de haverem cum-
rpido ns pi.as sentenças; e que aquelles, que r!e.
sertaretn por tres oi, muiu vezes em tempn de paz ,
sejão punidos com as penas da 3.a deserção. (Dc-
creto de 13 de Outubro).

pi. Anthoiizando o Governo para conceder ao
Seminário Episcopal da Cidade do Pará hum ter-
reno devoluto, contíguo no mesmo Seminário. (De*
ereto de 7 de Novembro.)

17. Fazendo extensiva n todas as Provincia»
do Império a Resolução de 16 de Agoito de 1823,
acerca do Con.iaclo dus carnes verdes. (Decreto de
15 de Outubro.)

18. Anthorizan.io o Governo a pôr á disposi-
ção do Ministro e Secretario de Estado dos Ne-
{Tocios da Justiça a quantia de oitenta coutos de
réis, para pagamento das dividas de S. M. a Im-
peralriz de saudosa memória. (Decreto dc 11 de
Outubro.)

19. Appmvando a Mercê do Ordenado por in-
teiro , com que foi concedida a Marcos Antônio
Bricio a aposentadoria no Emprego de Escrivão da
Junta da Fazenda dn Ceará.

20. Approvando a Mercê de quatrocentos mil
réis annuaes concedida a Jeronimo Xavier de Bar-
ros com a aposentadoria no Officio de Escrivão do
Celeiro Publico dn Cidade da Bahia.

21. Authorizando o Governo para poder alie-
nar as Armações de pe.°ca de balêas pertencente»
aos Próprios Naeionaes. (Decreto tle 13 de No-
veaibro.)

22. Determinando, que a» Contribuições que
»e arrecailão nas Províncias para a illuminação da
Corte a cargo d» Intendencia Geral da Policia , fi-
quem applieadas á illuminação das respectiva» Ca-
pitaes. (Decreto de 8 de Novembro.)

( Continuar-se-ha.)

m

ENTRA
N O T

DAS.
I C I A S

Dia 12 de Fevereiro. — Santos; 20 dias; C. de
guerra Maria Izahel. . jCpm. o (!aj). de Mar e Guer.
-ja José lgnaeio ,\!nia: conduz o comboi de San-
los, Ilha Grande, e Parati: passageiros José Ja".
cinto d« Abreu , Mestre da Galera S. Domingos

que vinha de Pernambuco , e foi apreçada na ai-
lura de Cabo Frio no dia 13 de Dezembro pelo
Corsário General Mansillas , Antônio Joaquim Lei-
te, Piloto da mesma, Frederico Guilherme, Pra-
licante da dita , os prezo» remetlido» á Secretaria
ri'E^lado «lo-; Negocio» da Guefra , Francisco dos
Santos , Antônio Ferreira Pinto , Francisco Anto-
rio d'Óliveira , Roque Antônio, e Francisco Dias
*\* Freitas, Soldado de Cavallaria de S. Paulo.—

de £i\erta_llçgur£pairc, Com. o 2.*
Romano da Sika , lahio em 7 do

MARÍTIMA S.
Decruzar, B.
Tem Francisco
corrente. — Santos; 20 dias; S. Santa Dclfina, M.
José Furtado da Sika, equipagem 6, carga arroz,
e fumo, a vários. — Caravellas, pela Ilha Grande;
11 dias; S. Estreita do Mar , M. Manoel João de
Carvalho , equipagem 6 , carga farinha , e caffé , a
vario» : passageiro José Pereira Vianna.

S A H 1 D A S.

Dia 12 de Fevereiro. — Cabo Frio ; L. S,
João Beplisla, M. José d'Oliveira Marques, equipa-
gem 4 , carga carne teca : passageiro o Soldado
reformado Joaquim Pereira, com Portaria do Quar-
tel General.

RIO dè JANEIRO ri IMPRENSA IMPERIAL a NACIONAL. J
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IMPÉRIO
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ara 15 de Fevereiro de 18*28.

O BRASIL.

DIÁRIO FLUMINENSE Vol. li.
^«MD^í!.®^

Artigos oe Officio.

Repartição dos Negócios da Justiça.

tenho <te o commumcar nssim^ <••
vuia exí1 Clicar*

do llio de Jiiiit.iio

Anda Sua Magestade o Imperador, pela Secre-
de Estudo dos Negócios da Justiça, que a Me_a

Repartição do Império :
V. Ex. par» *e» conhecimento, governo, e .

Ueo-i Gim.de a V. Ex. 1'alacio do
em 7 rie Fevereiro de 19-.8.— limito barro.o Pereira. —

Sr. João José Lopes Meude» (lilieiro. _
ISest* conformidade e cinta se escreveu aos Pre.ideu-

tes dus Província, fie S. Paulo , Matto ürcisso , Ceara ,
Maranhão, Sergipe, llio Grande do Sul , Espirito ban-

to, Santa Cathariu., Bahia. Pernambuco , Cioyaz, e

Pura.

Artigos não Officiaes.

Continuação da relações dos Projectos dc Leis e Re-
soluções £,c. continuada do N.°precedente.

doViemb."^" do 
~ 

Paço submetendo; novamente ao seu

imperial Conhecimento a Con.aU. J» Volvida sobre

i Luerimeoto de'Firm.no de Miranda, em que pede
l Ser.ei.tia Vitul.cU do OHido de Escrivão da Cama a

Supranumerario da mesma Mesa, declare se antes de

Conialur » .i,n.U._„te respeito ordeno,, as diligencias

conveniente, , para certificar se de ter o Suppl.caote .

idade, que a Lei -esubulrce para _e servirem os OH.-

cios de tal ..tares. , como actu.In.ente se torna nece -

, ro á vista d.. disposição do » «."de Lei de II de

Õút.bro de 1827. e q»« »« ™*«. <*« »e haver omroit-

£ S amigna ,à« se proceda á ella no Br«o de vin-

te.r.as findos os quaes deverá a dita Consulta volta»
• f. \ ve mente á Io. .erial Presença do Mesmo Augusto que _,,,-,. K ,
Ú òr I Qual Manda outro iim Declarar á mesma (Decr_.o de 7 dc Novembro.)-_

M° 
'qlle 

d'ora em diante não Consulte Serveuti. ai-

«..ma Vitalícia de Officios de Justiça sem que os per-
tendenns tenhSo provado, além rias mais circunstancias,

t,ue nelles devem concorrer par. se julgaram idôneos, o

Resoluções.

23. Declarando os Artigos "l.o e 2o da Lei,'
fixou a Força Naval pura o anno de 1828.

.ssencul requisito de terem a idade prescr.pt. pela Le.,

para poderem pessoalmente exercer os ditos Officio.. Pa-

latio .Io Kio de Janeiro em 13 de fevereiro de 1838.-

Lúcio Soares Teixeira de Gouvêa.

Repartição des Negócios da Guerrai

o Imperador , que V. fi. fai;a
ao Bnisil todos os pensionai íosOrdenando S. M,

ouanto antes recolher _
Le pela Repartição do» Negócios da Guerra forão man-

dados á Europa estudar , tenho de coromunicar assim
., V S. para seu conhecimento, e execução, cumpriu-
do-me de mais advertir a V. S. , que pela Repartição
da Fazenda lhe hão de ser transmittida. as convemen-
tes ordens , sohre o que deve seguir relativamente ao

lugar de embarque , e transporte de si milhar, tes inril-
viduos. ,

Deos Guarde a V. S. Palácio do Rio de Janeiro
3 de Janeiro de 18-28. — Bento Banozo Pereira. —

Visconde da Pedra Branca.
em
Sr.

(Ilustríssimo e Excellentissin.o Sr. — Devendo em
conseqüência da Csrta de Lei de 15 de Outubro rie
_8'_7 , que manda crear Escolas de Primeira» Letras, em
todas as Cidades, Villa., e lugares roai» populosos do
Império , cessar qualquer correspondência com a Repar-
tição da Guerra , a meu cargo, relativa ás Escolas rie
Ensino Mutuo mandadas por ella estnbelecer nessa Pro-
vincia de Minas Geraes; e cumprindo, qne em negocio»
de limilhanie natureza , se dirija a correspondência á

24. Declarando que a disposição do Alvar*
de 21 de Maio de 1751, Cap. 5.° , não he ap-

plicavel aos Recebedores e Thósoureiros das Alfun-
degas, e que portanto nüo podem este* receber,
a titulo de deposito, dou. por cento do prodiicto
das fasendas, que o Alvará de 18 de Novembro
de IM)3 manda vender cm hasta publica. (Decreto
de 13 de Novembro.)

25. Exsmptando dc portes de Correio a. Fo>
lhas Poriodicas, e Jornaes Públicos, que forem
dirigidos ás Bibliotheca» Publicas , e dos direito»
das Alfândegas e poitos secos os livros , que ne
destinarem á* mcsuius Bibliothecas. (Decreto de 15
de Novembro.)

So. Declarando abusiva , irrita, e nulla a Pro-
vilão do Cun.elho Supremo Militar de 23 de No-
vembro de 1825, que determinou que as acções de
injuria , e de perdas e damnos , que intenta, .em
os Réoi absolvidos em Conselhos de Guerra, fos-
sem processado. , e.julgadas nos mesmos Conselhos
de Guerra. (Carta cie Lei de 15 de Novembro).

27. Determinando que o Promotor eleito pa-
ra o Juizo dos Jurados nos casos de íbuso dm
Liberdade da imprensa seja substituído em sua fal-
ta ou impedimento pelo immsdiato em votos. (De-
creto de 15 de Novembro,)

28. Dando providencia a respeito da moeda
falsa de cobre, que gira na Província da Bahia.

(Carta de Lei de 27 de Novembro.1
29. FazenJo extensiva ao* Professores de

Graminatica Latina a disposição dos artigos 2. °

7. ° 8. ° 9. ° 14. 3 1G. ° da Lei novíssima a res-

peito dos Professores de primeiras letras. (Decreto
de 15 de Novembro.)

30. Declarando a Ordenação do liv. 1. ° tit.
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•rC o i 38.° na parte, que regula o espaço de

tempo , em q»« se deve considerar morto aquelle,

da quem não ha noticia no lugar , dondo «• au-

sentou. (Decreto de lri de Novembro)
31. Determinando que os voto. singulares Uos

Membros das Juntas de Fazenda das Províncias

líSo suspendão as decisões tomadas nas mesmas

Juntas- pluralidade devotos. (Decreto de 27 delMo-

veinbro.) , , . ¦
32 Declarando o Artigo 4.o da Lei novisai.

ma sobro as sentenças dos Conselhos d* Guerra

feitos nus Províncias , a íi» de que fique salvo aos

Réos cor.deni.iHdo. o recurso de Oraça perante o

Poder Moderador. (Decreto de 15 de Novembro).

Decretos , e. Resoluções da Assembléa Geral Legis-

latim, (pie não forão 5inccionados por Sua
Magestade o Imperador,

18S7.

Decretas.
1. Sobre a Proposta do Governo acerca das

Assignatura. do» Diplomas, que se expedirem em

conseqüência de outros, que tenhÚo sido assigna-

dos por Sua Magn-tade o Imperador. _
2. Exemplando cs Navios de propriedade

übris da levá.-ciii CupellãcBrasileira da
Cirurgiões. ncs-JnrScs.

1. Determinando, que os emolumentos', que
i _ r> ,í„- ,Us Ws.

Províncias se levão pelos Passaportes dos Na-

vio* Nacionaes, e pelas Porta.ias, ou Passes dos

Estran-ciros , estabelecidos pelo Aviso do 1." de

Acosto'' da I80S a beneficio dos Officiaes da Secre-
taria d'Estado dos Negócios da Marinha, entrem
duas terças partes para os Cofios das mesmas l ro-
vinciai , e l.uma seja distribuída aos Officiaes das

Secretarir.3 dos Governo. Provinciaes.
g. Authorizando o Governo a receber por em-

prestimo «ratuito quaesquer quantia* , que voluti*
tariamente se lhe oirereçio.

Secretaria da Câmara dos Deputados em 10

de Janei.o de 182S. — Francisco Gomes de Campos.

«íca fr-!gE|*f|g>l«&-l <HSkS»-»—

NOTICIAS ESTRANGEIRAS.

Nos Números 53, 34, e 3ü trasladámos a
Mensagem do Presidente dus E-udos Uni.l'>s da

America, dirigida «o Senado e C-.nura dos Repre-
sentantes. Pelas sua* e!.>qusiites expressões se ha*
ve.á feito idéa do rápido incremento de pop.iluçãn,
de rendas, e de f.rçat, que rapidamente lem ad-

quirido aquella nação briusa , por meio de hum
Governo Hálito, que segundo a expressão de Beau-

jr.ur , similhante'á Providencia, governa seu. se
sentir , e quasi sem se perceber. Pareceu-nos po-
réin que pura fazer mais paloavel este gigantesco
progresso, cumpriria ..pj.rescr.tar nn leitor curioso
hl-uns extraídos dn clebre obra Ae Adam Sei/bcrt,
tntitulada Aii'i..es R-taiisticns doa lístr.dos Unido*,
r;'r qures se irem lim.lio >>- seu. d.r.i ,s ao anuo
de 1817, de,.- is do qu.! t-rrn pr- briosamente aug-

inenta.l'. todos <>* :¦...>¦•- dn prosperidade publica
nanu«lbi pai', *imil!.'irile a l.-.nl ri. que engrossa

'i da si.. .nigem, com tu-
l,i quo segue esla rapirla
M a rr.ii serias o profícuas
ii mui paiiidas pelos litte-

ratos, que tão uti!mc:ite revolvem et escrito* po.
licos , conseguiremos todavia e«pO. ¦¦<¦ algum me-

nos instruído conhecimentos que lhe são estranho»,
«assim poderemos applicar ns palavras de Horacio—
Ignari discanl, aiiient meminisse periti.

Da população dos Estados Unidos.
" He principio geralmente recebido «]ue : " a

prova mais decisiva da prosperidade de l.um pai*
he o incremento do numero dos seus habitantes. ,, (])
Os mappas e#latisticos provãu que e.n vinte anno-
de 1790 a 1810 a população dos Estados Unidua
adquirii. hum «ugiuento de quaii oitenta e cinco

por cento. Quando hnm accrc«cimo tão considerável l.e
accompanhado dn bem sur geral; qusndo hnm sírio
muito ordinário do industria segura n cada indi«i-
duo as commodidades, e ainda o «upeifli.o, tpie são

próprios dai sociedades civiüsadas ; quando a meu-
dicidade está bnnnida , já não parle .estar duvida
da prosperidade dos Estados. Folgamos de achar
as expres-ões que prnyão nossa feliz situação nas
obras dos estrangeiros; tem se reconhecido:" Que
o indivíduo mais pobre nos Estados Unidos, u.es.
mo o.simples trabalhador, siistenla.se e habita me.
llior que e.n qualquer outro paiz; alli não «eu-
coi.tfío infelizes cobertos de farrapos , o u.eiioc
camponês snda bem vestido. „ (2) ^

Eu. t.nlos cs Estados a população 1.6 hum ob-

jecto da n.nis alta importância. As nações civilisa-
das em todos os tempos tem procurado conhecer
o numero de indivíduos, que compunha.» sua com-
muiiidade , e entretanto lemos bem poucos meios

p.ra adquirir hun conhecimento exaeto a este res-

peito. A» avaliações e.n geral são enganosas , e
varião segundo as opiniões doa que as fazem; mui-
tas vezes mesmo a vaidade ou o capricho diclão
falsos resultados.

Ainda não ha muito tempo que f.n Inglater-
ra, e em quasi todos o» Paiz¦¦•* da Europa, os cal-
culos erão fundidos sobre o numero de casas , cou*
ced"..do arbitrariamente hum numero da Io de ha»
bitBi.les a cada morada ; alguns escriptoret conta-
vão quatro pessoas, c outros cinco e tres quintos,
nlguns inesuto -eis p»r cada casa. Ü iviu na In-

(-.aterra, paiz de G.illes , e Escossiu , segundo os
relatórios appresentados ao Parlamento em 1S0I ,
onze milhões novecentos cincoenta e -eis mil tre-

habitantes, e dous' milhões cento e

íi medith nrie si
do nos í'..<', cor.h

progressão . e nos br
reflexões. Expondo .

zentos e tre-
sessenta e teez mil novecentos e quarenta e leis ca-
sas ou 5.5á pessoas por habitação. A Cidade de
Londres com seus arrebaldea continha em 1811,
cento e qnsrenta * sei1' mil trezento» e nove ca-
ias, e hum milhão cincoenta mil habitantes, ou
7.17 habitantes por casa.

Em 1793, f.i nomeada huma Commissão na
Cidade de Pl.iladelpl.ia , para inspeccionar a guar-
da rios d.entes. A Commissão mandou fazer hum
Fumeran.ento dos habitantes e d*s caza» da Cidads
e sen.-r i.rrel.aldes, o resultado deu 6.348 pessoas
poi Inbitação. Segundo os relatórios dos principaea
a^se-fores, empregados e.n 1815, em virtude do
acto , que authorisa hum imposto directo nos Es-
tados Unidos , o i.úmero de habitantes por mora*
da, no Estado de Pensilvania, foi de oito e hu-
ma fíacçüo , e no Estado da Nova York este nu-
mero era do nove pessoas pouco mais nu menos.

Tem-se calculado o numero de habitantes da
hum pairi segundo o numero dos nascimentos, mui-
tiplicado por hum multiplicador arbitrário. H.illey
multiplicava os nascimentos por 4á ; Ketseboom por

(1) Suiitli — Riqueza dai Nações.
(•2) Beríujoar, Bosq.iejo dos Estudos Unidos, 106.
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23 na» grande»
9fl

Cçladea , e 24
e Símpson por«5 • Mesnence por

„J nroVÍnci«« '• Cotldorcet por Sa
Sr; Taes são a» inceitesai deste nietboao, «em lal-
± d0, 

'outros 
seus inconvenientes, 'lambem se quis

M,nhecer o nume.o de indivíduo» de hun, Estado,
«.Io numero do» óbito»; a experiência tem prova-
Sô igualmente qua não se pôde fiar neste calculo sen,

hifem «"«''es erros, a mortalidade ria espec e

Ilia„a varia por muitas causas d» Ia 20 ate do
' "a 

bÒ Mallhus nas al.irmn que calculando o. na..
'i^otos am.uaes em IngUtecrs,e no pa» de Gal-

U» de 1790 a 1800, hum obicrvailor supcr.icial

nntíeria persuailir-se q»e
Jj . ,.. „„..nHn nccontace o contrario

 no? segundos ditos .
nos aü annos

Numero tle annos necessaro jura ..|,
1800 13.

c» 1S00

nervauor »upr
mpulaçSo vai sempre

Sè pódesseinos admill.r que as regras seguida.

„,e ..o na Europa tem produzido resultados sa-

li11 os recordaríamos a. observações feitas pe-
.Douto, Franklin, ha mais de sessenta annos,

Lue ' com razão qu. " as taboa. da proporção
dos ea>ainentos para os nascimentos, dos óbitos pa
Í c„,.,n.o-, dos casamentos para o numero

dê íIbitantes , formados segundo o re.r.slro de b»p-

fi,mÓ e d óbitos , na, Cidades muito pop»losu ,
i. , «Molicar-se aos campos; ainda menos

?lpo como. Europa, pode- serviram hun. p...
novo

ça

rpPiioUeSteme.thodovColqhou.no» *¦<«•_£ £»—..^
reinado de Henrique VIU, em ".ia de l790 „ ,800 ,

rara,, do augmento de 1790 a
lll. Tolnl das pessoas livres.
Em I790 

1800 
1810 

Auanit.* ca, IO annos de I790 a
Dit,  delhOO al8|0
Uito em 20 annos de 1790 a 1810
Incremento annual por cem em i0

annos de 1790 a IS00 •• •
Dito  de 1800 nlSlO
Pito  nos 20 annos ditos
Numero de anno» necessários pari dobrar a po-

pnlação em razão do augmento de 1790 a ÍMJ.
ÍV. População escrava do paiz.
Em 1790 
Ern 1800 ...
Fm 1810  U.91o:'£t
Augmento nos 20 annos 
Incremento annual por cem ... 0- i-.
Numero da annos necessário para dobrar 2o, J->
V. População total , livre e escrava
Em 1790 

1800 
1817 

Augmento em 20 annos 
Incremento annual por cem c(1
Numero de annos necessário par» dobrar *il, Oi.

dos brancos livres se augmentou

3 833:659
4,422 913
6,048:559
1,199:284
1.625:626
2,824:910

3.214
3,180
3,197

697,697
869.819

493 667
2,711

3:991,326
5 319-.762
7.259:303
3,318:377

3,113

,lllinpUnogera. emt^o-uo;^^"-
numero de l.aD.units , »u" >

rendimento e outras pa.licular.da-
des importantes. O mesmo author accrescenta que

te documento. No século décimo oita-

cionava o
profissão ,

se perdeu «
fez-se lsu.!i ntiutoia

uai os habitante» eivo
no

mento geral em Hespanha ,
<"o clasiificados confirme

qua, os "»»'-»" 
^c, subsistência. Esta»

sua» occunaçoea e stu» ffll"" ' .. .. 1BOii
poderão ippliear.se aos Estados «J«idos em WS0,

Loca prescrita pela Constituição para o quarto^-
meramento dos habitantes
Bretanha, pelos actosd»^..^ BrlUnic0 . fi

e 1811.
appresênta o. Mappu» das pessoas
E«t.-ido» Unidos nas trez épocas de

donde deduz »« conclusoe»

O 
"Parlamento da Grã

í\. c 51* de Jorge III

ordenou
zerão-s»

o numersmento do
calculo» para 1801

de 1790 a 1800 de 36, 30 por cento , de 1800 a

1810 este aur-roento foi de 35. 92 por cento, e de

35, 26 por cem de 1790 a 1810.
Todas a» outras pessoas livre^ excppto o» la-

dio« não taxados, tem augmentado desde 1790 ete 1800
de 185, 05 par cem; de 1800 a 1810 de 169, 29 por
cento; e de 1790 até 1810 de 313, 4, P°' cem-
O incremento rápido desta divisão da população ae
devido em parte á emancipação dos escravos por
eeus Srs., e ao grande numero de escravos t.igi-
dos, que passão por homen» livres nas nossa» Cl-

(Continuar-se ha.)

O Author

1810,
existente* nos
1790, 1S00, t
aegointes:

I. Pessoas livres e branca» cr
Ditas 
Ditas .'••
Augmento non primeiros
Dito nos últimos 
Em 20 annos y.lkW ",on'rí
Por cento em 10 annos de ,90 a 1800

da 1800 a 1810

1700
em 1800
em 1810

10 anno»

nos 20 annos

3,164:118
4,312:841
5,862:092
1,118:693

1 519:259
2,697:915

3,146
3,117
3,131

?aS^iê^S' 4 «Jates»*»»"--

Artigo communkaão.

Subscripção que »e abre debaixo da muito alta

protecção de S. M. o Imperador, paia fundação de¦¦ p-i--:~- -- servindo de tico
sa o fabrico do ashum engenho de fabricar assucar, servindo de efco-

Numero de annos necessário para dobrar a po-

pulação, na «azío do augmento de 1.90 a 1810, iíW.

\\ Total das outras pessoas livres, excepto o»

Índios não taxados
Em 1790 
Em 180!) 
En, 1310 
Auginentos
Em 10 anno» de 1790

 de 1800
Em 20 annos ditos .

1800
1810

59,481
110,072
185,416

50,591
76,374

123,965

Ia gratuita, e de modelo, tanto pais
sucar, segundo os novos processos, como puta «t

propagação da raça de Carneiros Merinos neste
vssto Impeiio.

S. M. o Imperador, cioso de promover por to.
dos oi meios, o augmento e aperfeiçoamento da in-
dastria no seu Império , e considerando que a ta.
b.icação do assucar , hun. dos ramos mais impor-
tantes de producção e exportação no Brasil , acha-
se em bum eslade de atrazamenlo devido, por i'.u-
ma parte , á falta da geral adepção do» methodo»

descobertos para o cristallisar «ios —-
novamente par as-

outra a

Augmento annual nos lü annos- P-
meiro»  > v

sucares, e deslillar do» espíritos, e por
falta de snfficietHes capitães, os quaes raras vezes
hum indivíduo único chega a reunir para tamanha
empreza, qual o levantar hum engenho de assucar,
considerando outro «im que o melhoramento da
Agricultura depende da instrucção de sujeitos ca-

paizes P»ra adminwtrar . iegei s instruir os opera.
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rio, de 1. ti mu nrle, biae fundamental da civilisaçao ,
tem se dignado honrar com a sua Augusta Protcc*
ção o Plano ilafcpresenti) Subscripção.

São dois cs inlentos principaes de João Au*
gustiuo Stevenin , Autor do Projecto. Ü primeiro
de fundar huma escola gratuita de Agricultura na
qual os novos msthodoi sejão llieorica , c pratica-
5ii»:nle ensinados, e os felicíssimos resultados de si*
militantes estabulecimentos tanto na França como
em os outro, Ii.vii.os» da Europa, nos dispensão de
ulterior discurso sobre sua iiidispensabiiidaile no
Brasil, t) segundo de proporcionar á Nação Bra*
fileira hum meio de eiisuiitr empresas por subscip-
ções , ás qu.ies a America do Norte deve as ma*
ravilhas das euus obras publicas, e tantos indivi*
duos a sua opulencia.

A intioducçãü e propagação da raça dos Carnei-
ros cVleriuós, beneficio de p.-rsi de inestimável va-
ba , entretanto acha-se somente na ordem das van-
ta ;rns aceseori.." elo oslabelecinienlo : todavia, se nos
lembrarmos rio quanto <» clima do Brasil deve ser
favorável á educação e multiplicação destes precio*
srs cornigeros, talvez que contaremos a colheita da
sim lã como liam dos productos de maior lucro, Io*

go quo basta o tiabalho de hinn só operário, pu*
ra se conseguir huma renda annual de mais rie dois
contos de réis ; o talvez que em pousos annos se
sclie o Brasil em estado de pagar á Europa em
matéria primaria todos os lanificios que ella lhe
fornecer até a época em que ie psssâo nelle fa*
biicar.

Sem duvida , com a realisação deste Projecto
brevemente terão termo os erro, de pratica dos
Proprietários dos engenhos e fazendas, pois que
»lém dos apreniiijes , que cada anno hão de sahir
da escola, e que os Proprietários terão interesse
era empregar por todo o preço, a publicação an»
Titial dos trabalhos da mesma escola, espalhará par
toda a parle a instrucção e as nova, tl.eorias , de
fôrma que podemos esperar de ver narar a deci*
dencia do fabrico do assucar nesla Província, de*
cadência que tem putciiteado o Mappa comparativo
das exportações de assucar nos annos de 1825,

182(5, 1857 jnííiido em hum dos ultimo, N.M de
Jornal de OPmmsrcio desta Cidade.

Do emprego do carvão animal, descoberta qu»
. Europa deve ao Sábio Derosne, no fabrico do
¦ üsucar, resulta obter-au maior quantidade da mes-
ma porção de sueco , e de htitna qualidade muito
superior, lauto pela iilvuia , como pela seceur.,
e grandeza, e rijeza dos cristacs ; em fim de pro.
curar hum assucar, que pode.á rivaliaar oa Euro-
pu com os das possessões liij-leza-, Franceza, , e
Hespanhola,, e cujo preço iiãoserá mais como ho-

je rie quinze , ou vinte por cento menos do de to.
do, os outros Paizes, por maior que seja a quan-
tidude produzida.

Igual será o progresso que deve fazer a des-
filiação pelou novos ipnrciho, , e segundo os prin-
cipios dos melhores Mestres pura regular n fermeiu
(ação, obter*,e-ha huma maior quantidade de agoar-
dente, que náo só será de huma qualidade supe*
rior, imis cinda te obterá pela rapidez do traba-
lho, com huma grande economia «le mão d'obra e
de con.bustiv.-l. A admissão dos Aprendizes porá
em poucos annos mais de cem proprieluiiu, em es.
tudo de crear com Ioda u íeg.irança ii;uues eslabe»
leciuu nlos , e realizar seus pioduclos.

F< Iíjiiiiios pois em pensar que as ac.ões da
Subscripção de João Agostinho Slevtnin serão pro-
curadus .ociosamente pelos Capitalistas d.?sta Ci-
dade e Srs. de engenhos; logo que, além do ser-
viço que caria Suuscnptor se pude lisongear de fa-
zer á sua Pátria, tomando parte em huma enipre-
za de tanto proveito a industria Nacional, elle
também acharia com diiliculdade á empregar hoje
os s-eus fundos em huma especulação mais segura
e rendosa, e debaixo deste ponto de vista cousi.
deraremos o plano de Subscripção em bum dos pro-
ximos numeres.

A, Pessoas que desejarem entrar no conheci.
mento da, bases do estabelecimento e das condi.
ções da Subscripção , acharão os prospecto, na ca-
za de Henrique Riedi, negociante desta Praça rua
ria Quitanda N. c 70, o qual está igualmente incum-
bido tie receber a, assignaturas.

NOTICIAS MARÍTIMAS.

E N T li A D A S.
Dia 13 de Fevereiro.— Monte Video; 20dia»;

B. Franc. Joseph, M. João Joutard, equipagem 15,
carira vinho, e o-itros gêneros, ao M. : passageiro
l Francez. —Cabo Frio; 4 dia,; L. Inveja do ('a-

bo , M. Anlonio José dos lieis , equipaire... 5 , Mr-
ga farinha, fejão , e nicndnvi , a Joaquim Marques
da Cruz: passa«eiroa Antônio Pereira rios Santos,
Francisco Lopes Teixeira , prezo remettido «o Qui-r.
tel General, conduzido pelo Cahi. dn Batalhão N.°
15 de Mili"ias João de Deos Teixeira, e 2 Sol*
dados.— De cruzar, 8 dias; B. de «torra Pttmpti-
ro, Com. o Cap. Ten. Pedro Francisco a"Oliveira ,
conduz huma catraia guarnecidi. com n Tenente
Nencoule e 5 marinheiros todos IngleüeB , peitei.-
tentes ao Corsário Negro.

S A II I D A S.
Dia 13 de Fevereiro. — Pelersburgo ; B. Ing.

Huckinson, M. W. Borkindede , equipagem 13, car-
gH assucai.— Valpeiraiso , por Sanlot ; B. Ing. Nes-
tor, M. John Preüei/, equipagem 9, carga assucar:
passageiros J'áo José Coutinho, con, Portaria da
Secretaria d'E*lsdi> do» Negócios do Império, Ma*
noel de Jesus Valdelaro , José Christiuno G.rção
Stockler , e Pedro Antônio cfOliveira , com Pas-
suportes da do» Negócios da Marinha.— Rio de S.
João ; L. Senhora da Lapa, M. Elias José dou San-
(os-, equipagem 5, em lastro. — Capitania; S. Ho-
drigo, M. Eduardo José da Câmara, equipagem 7,
transporta 93 Colunes, inclusas mulheres, e crian-
ças, com Po,taria da Secretaria d'Est.do dos Ne*
gocios do Império.

AVISO.
O abaixo assignado faz publico , que tendo de hospede na sua chácara no caminho da Tyjuca, ao

Ajudante Reformado José Francisco de Mello, acontecer, que este lendo hido á caça na tarde do dia 5 do cor-
rente , recebera hum tiro na cabeça , de que resultou ficar gr, vemente ferido , e roubado do armamento que
levara, tendo a arma oa seguintes siríiiaes : hum leiteiro no cano — legitimo de Braga — com coronha nova de
Nogueira ; hum polvarinho lnglez forrado de couro com cordão de ntroz encarnado : toga-se a quem deites
traste, souber , queira dirigir se á rua das Violas, casa do Espingardeiro João Francisco. — Manoel Ma*
cfiado da Silveira.

RIO db JANEIRO ma IMPRENSA IMPERIAL ¦ NACIONAL.
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16 de Fevcveirí^e 1828,

DO BRASIL,

3<::>e^<><><&ãÊ^<>o^0<>0'c:==^

DIÁRIO FLUMINENSE. Vol. 11.

Airr-ioos de O-Picio.

Reparte'.,"» dos Kegocios d" G«crrr..

¥ Llu.tris.imoe Excellentissimo Sr.-Havendo Sua Ma-

Jhudê o mperad.r , em conseqüência do exume de
g.staue „8U11|,nente 

procedi nu '1 hesoi-.rari.

S^T^"'^, sobre .destino, que se

.lira fc, arte < «» col,,-' recebido do Thesouro p-,a pa-.era h parte Dezembro findo, urde-
K:„,,ento do Pre.» ra' jQ 

<-_._, _, ._ T

r»S ^-^no -Tlieso.,0 «c.,-m«:;
.i_ dè .-.HSOÍlSOO-rs. de moeda de cobre, para .he ser

'tocada em Notas do Banco, sendo por conta particular
-¦_£._ ThXurerro o agi» q-f-houver para a ar—ao

5_-.i_.ilH.nie r,u:„»ti- de moeda de cobre, que abusava-

mente despender, ; turapre-me com mau, cr ass.m a V.
'_£,,,» seu couhecimeow. e expeaiçao das cooveuien-
i_l_ ordens para averiguação do indicado troco

Deo. Guarde a V Ex. V-V em-17 de Jane.ro de

OPiu e Almeida.

^»*^^.-í*^-_-T^/*>^.!»»*>'-*í5í:'"":-.','',:--.';;¦'-¦.'.'.'.'' '-'-''; "

Pre.ta de Novembro feitos em Dezembro naria decidem ,
pos oue em tal caso tua V. nr responsável por o cobre ,

que no mez de Novembro devia ser ap, llca-do a esse

(..aumento; e eu, ultimo o que V. m. expeade sobre a

pratica constante, e inveterada de serem os ordenado»
roíiisaes dos Empreg-dos des... Reparti.-.», p»g«s todo.

en, moeda de cobre , he huma prova concludente , e

manifesta (io acuso , e interes.ada parcialidade , que
m. -utho.isa, c pelos quaes S ia .1aS;e..a(!e o Impei»-

do'r Manda por est» oceasiao severamente reprcheniler -

m. , e que faça desde logo cessar lao escanüalufi»

pratica, devendo serem pagos os Empregados de.s,, He-

partição nos termos iguaes praticados com os Militares
do Exercito : Determina portanto Sua Majestade o lm-

perador, que V. rn. sem perda de tempo cumpra o

que lhe foi determinado ,,o precitado Aviso, dando parte
loao que o tiver executado , evitando por esta maneira,

que se não use com V. m. de mui. severo proeedi-
mento. O que participo a V. m. para seu couhec.nien.
to. prompta, e literal execução. „....' ,

Deos Guarde a V. ru. l'*.u em 25 de Janeiro de

,843. _ Bento Barrozo Pereira —Sr. Ignacio Viegas Tou-
vinho Rangel.

Posto que seja inuegravel o quanto convém »o ser-

vic, e _• drsei,.!,,.- dos Corpos, que aos «eus Officiaes

Z*dl coiu.nodo para morarem, ou no. farteis respe-

-....«a eu eu, c.z.s próximas « elles, com tudo como

« ÔoVsa di-er que tt__ ha Lei, q»»e aulhorisa tal des-

Zr como a que .ctui-lmente se fa. com Offi-ises ,

r seus Corpo, Quartéis - fixos, e havendo falta de d.s-

Mbutiva jortiça-em d.r-se a huns, quando nao he pos-

. v_í dari« a todos ; Ordena Sua M-S--d.de o Impera-

dor que do ultimo do corrente mez eu, diante cesse
¦o „_e.»"nto-d.. cozas a csr^o da lisc.h.açao cloQuar-

i. Mes"eGeneral, á excepção das t,e. q„e oceunao os

C,T,d»e destacados rio E.qnadrão de Minas, e da. qua-
Uorc padas pelo Hospital , e diversas arrecadações do

io Coro,, de Arlilheria a cavallo, sobre as quaes s-

pas.ão a dar providencias, para q*,« igualmente poss.o
l'tfepenSíd.: o que participo a V^ K. para .... mteU

litteucia, e que ordene ao Tenente Coronel encarregado

tü Repartição do Quartel Mestre General faça constar

ás pnrie. interessadas esta Imperial Determinação, re.

itiettendo * Tlies-iuaria relação das cazas , que passao
a não «er punas pela Fazenda Publica. ,

Deos Guarde a V. S. Paço em ffl de J.ner.0 .de
18.8.— Bento Barroso Pereira.—Sr. José Manoel de

Moraes.

Não sendo .tteudiveis as reclamações , que V. m.
í-_ em data de 22 d. corrente mez, sobre a execução
do que se li.? ordenou em Avi.o de 17 do mesmo mez,

porqnaiitL. „ atithorisa.ão vocut , que cita, do e:;-\l,nis-
tro, niio exime . V. m. da responsabilidade, visto que
tal moeda lhe lie dada , e por V. ut. pedida par» certo

¦ • __•___ _. _._ _.-._. ..,.,.,.rn_».,.i.(. ilns

Repartição da Intendencia Geral da Policia.

O Sr. Capitão de Engenheiros Cezar Cadoli-

no queira dar us ordens convenientes para que uo

Chafariz da Carioca se não deixe encher mais do

que huma pipa por dia para os estabelecimentos pu-
blicos, e quartéis dos Regimentos, emquanto du«

rar a seca: podendo os mesmos estabelecimentoi,,
e Regimentos mandar buscar a mais agoa , que

precisarem, aoChafariz do Campo da Accl-ro.çao;
aonde podem igualmente ir encher as pipas de

cozas particulares, e as que são do ganho; na
intelligencia de que lá so acal-ão de mandar

pur duas bicas pura este fim : bem entendido

qtie, se as mesmas pipas quizerem encher na Cario-
ca de noite, e ainda mesmo de dia, a hora em

que nfio houver lamina, se lhes não poiá impe-
dimento.

Fica declarada sem effeito a concessão de agoa
de huma horu por dia a favor do Hospital da Ot-
deu, Terceira de Santo Antônio , emquanto houver
tamina. Rio 15 da Fesereiro de 1828. — José Cie-
mente Pereira.

RIO DE JANEIRO.

Por Ordem de Sua Mu^estade o Imperador,
far. saber o Porteiro da Sua Imperial Câmara e
todos os Criados da Irmandade do Santíssimo Sa-

' eramento da Imperial Capella, que devem compa-
recet no Domingo 17 do corrente na referida Ca»
cella, ás 10 horas da manhã , para a Procissão da

tal moeda lhe he dada . e por V. u,. pediri.jmm certo 
J£"' 

V do s_litÍ3»iaio Sacramento , e do mesmo
« determinado destino; e quanto aos pagamentos dos J-Xposiçuo «" »-*•¦ ,
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•ir.oao na TeTki feira ás 5 lioràs da tarde para a
Reposição: devendo fazer todosUs 3 d.as as suas
competentes horas ao í*anti**?iin4 Sacramento
posto. — João Viilenlim dc. Faria frouxa Lobato.

I." O Corsário General Maasilla , ao reco-
H.er.se para Buenos Ayres, fui caçado pelas nos-
sas embarcações, obrigando-o a encalhar na costa en*
tre Barragan e Buenos Ayres, e lançou-se-llie togo.

£ => O Coisario Federal Argentino, ao sahir
de Buenos Ayres , tendo já escapado á vigilância
das nossas embarcações, juntas aquelle porto, toi
com tudo visto e caçado por oulrul que cruzavao
mais abiixo, perseguido ate encalhar, e igualmen-
te queimado. r^J'. r» u*

S.o Na noite de SÍKde Janeiro Brovn sahio
de Buenos-ayres com quatro de mias melhores Em-
barcações , e encontrando se na madrugada cora tres
dos nossos vasos , a saber • Brigue Maranhão, C«-
bodo, e Escuna Constância, foi depois de cinco
quartos de hora de combate obrigado a fugir para
o seu ordinário asilo além dos baixos, que bordão
aquella Cidade*, a nossa perda foi 2 marinheiros
mortos e alffuns feridos , em que entra o Comman-
dante do Brigue Maranhão. Eis o resumo dos Oih-
cips recebidos pelo Paquete.

—««•»l«*_|^|'_l'»r»»»—
Artigos vam Officiaes.

Exlracto dos Animes Estatísticos dos Estudes Unidos
da America , continuado do N. ° precedente.

População.
A populatão liv.e de'1700 n 1800, crescei.

37,20 pessoas 
'por 

cento; de 1800 a 1810 S6 75

por cento *, e de 87 , 63 por cento desde 1790
'" 

A nopulaçro escrava, de 1700 ah'* 1800 antr-
mentou.-í, 81 porcento; de 1800» 1810 35 8*

por cento; e 70, 75 por cento desde 1/90 a 1810.
A p »pul»rio total, escrava e livre , no peno-

dr» rie 1790 a'l800 cesceu 35,66 por cento; no de
]S00 b Í8I0, 36,09 por cento, e 81,63 por cento
de 1790 a 1810.

Em 1790 hana por cem pessoas livre» ->2,I3
escravas.

E.n 1800 a proporção era de '-0,29 escravos por
cem livres.

Em 1810 era de 19,6') «ditos.
Estes resultados sn pertencem sos Estados Uni-

dos • he impossível estabelecer huma comparação
entra us fados , que cila fornece ao observador «
os que rsspeilão a progressão da população eu. ou-
tros paizes.

Sir Wilüam Pítty snppoe que ti população tle
Imm pai,- póle nas circunstancias mais favoráveis,
dobrar em dez anuo*. Segundo aa tubos* de Eu*
ler o dobro lie possivel em doze annos e quatro
quintos • r-t?s autliores crião que resultadas tao
extraordinários podia.-, alcnnçar-se só pela procrea-
cão Os encyclnpetlist-is Francer,-*» nos ensinai» que
seirundi» os 

"cálculos do Abhé Expiily, a popula-
clo tinha crescido em França laun doze avo cm
enc e*ta anuo-. Adam Smüh suppõe que em In-
Ulatcrra e na maior parte dos outros paizes da Lu-
í„na erão precisos 500 anno-* para obter o dobro.
CoWhoum entahelece os pe.iodos seguintes pm a
duplicação: na Grã Bretanha 5t annos, no Cana-
d,i "i; na Russis 33; na Irlanda 4ti ; na trança
S'J E-tes cálculos não se estribío eu l«cto» bem
eítati-lecidos ; » exceção da Grã Bretanha, uão

cremos q?e nos oulrol paizes te ten.So feito recen.
seanicntos. Segundo os relatórios submettidos ao
Parlamento em 1801 e 181-1, bastão oitenta anno*

Íiara 
dobrar a população da Grã Btctanlia. Colq-

loum avalia o numero dos habitantes da sua pa-
tria em fi, 523,000 almas em 1700, e em 1800 este
numero era 10, 817,000, e nâo tinha dobrado ei»,
hum século. Se podemos dar credito aos cálculos
de M. Tooke , sobre a população da Rússia , ei-
Ia dobraria em 60 annos; este author diz que em
1722 a população do Império subia a 11,000,000
de almas; e em 1782 a 28,000,000 ; mas. cremos
que estes resultados não tem por base indagações
feitas com toila a exactidão necessária.

Em geral os cálculos feitos sobre a população
Eii-ropea, não sendo apoiados em archivos authen-
ticos, são apenas hypotheses mais ou menos en-
genhosas ; c não he" provável que ai supposições
de Sir Wílliam Petly, ou de Euler , se veiifiquem
nunca por fartos reacs. _

Antes dos recenscumentos piescritos pelo Con*
gresso, tem-se iffiialmente acreditado erros sobre a po-
pulação dos Estados Unidos. O Doutor Franklim
disse que a população da republica dobraria em
20 annos. O Doutor Píice oflirma que nos estabe.
lecimentos do inteiior 15 annos b.istão para con-
seguir o dobro, e 25 era todas a-colônias do nor-
te, «em comprehendet o augmento resultante das
emigrações da Europa, Este escritor funda sua opi-
nião" nos relatórios que elle d;í terem sido feitos
em 1738 e era 1745- He provável que estas os-
se.ções dessem lugar ao em* que enunciou o Du-
qne de Ia Rochefoucauld-Liancourt, que " a popa*
laçio-dobra de 15 em 15 anuos nos Estados Uni-
dos ; não entrando neste calculo a emigração da
Europa. ,,

Muitos authores tem pensado que o período
de 25 annos basta para duplicar a população dos
E-tados Unidos , e de qualquer paiz em que a
população não for peatla em sua murcha.

Malthus refere hum exemplo de duplicação nos
E*tados Unidos em meno- de 10 annos. Seu cal-
culo se funda no supposto relatório, que elle dis
ler sid.» feito ao Congresso em 1782. Os processos
veibieK djs congressos não contém algum relato-
rio sobre o numero de habitante» antes do recen-
seiiniento leito em 1790 ; a 16 de Dezembro de
1783 , o Congresso recomendou ás diferentes assem-
bicas dos Estados que ailoptassem medidas para sa-
ber o numero dc seus habitantes, e os periódicos
do 1." de Abril de 1783 nos infurmão que " o
Counresso não tinha ainda alcançado a enumera-
ção dos habitantes dos diferentes estados. A 17 de
Fevereiro de 1785 se resolveu de novo que a le-
gislatura de cada estado indaga.ia o numero da
habitantes* e a 7 de Setembro de 1785, huma
commissão do Congresso dech.rou que não tinha
podido saber quantos estados hnvião exocutado ns
ordens emittidas na resolução de 17 de Fevereiro.
He provável que Malthus ie governasse em seus «1-
culos pelas estimativas adoptadas pelo Congresso ,
em 1775 , a fim de poder assentar os tributos so-
bre os diferentes estados. Nesta época suppoz se qiiR
o» habitanteB dos Estados Unidos sobião a 2 839 301)
indivíduos, comprehendidos os escravos. Damos es-
tes detalhes; porque o resultado, citado em huma
obra tão estimada com a de Malthus , he tão ex-
traordinario, que exigiria hum augmento annual de
seis e hum quarto por cento, que he quasi o do-
bro do qne resulta dos alistamentos que bavemes
referido. Não temos razão de crer que as causas de

pro"re3So di população fossem mais favoráveis ao
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„.n d. 178" a 1790 do que nos annos ie- Das possessões Britânicas na America doN. 2:901
incremento « i-- ' LJV Das Índia» Occidentaes  ' •°u»

«"'Tmarch. progressiva de nossa populaçío li- De todos os outro, paiaes extrange.ro,... 
__3il

vre tem sido geralmente a mais rápida, e a dos es- l 2a.S40
„os a nmis tardia; . esta ut,m.*M.«»j» «¦£ Q| 

.migr.do. Europeus só pode» faxer crês-
«mbaríadn pela prohibiçlo da importação o os ne noDUiac5o 

livro. Suppon.u» que cli»za«s«m"uToe 
l&Oa 1810, a medi. do augnj nt do ce • P-PJ>K» 

^ dclde ^790 a ?8.0. Em 1790
Some». li»rt.Hi^*«l.íl^»to*« população livre dos Estados Unidos era de tre.
,„. augmentad.. A razão des,B »-*» M '*• 

f*' ml nL duMnt„8 e vinte e tre, mil seisc.nto. •
lio terem chegado •m.gr.do. Europeu^, a na l« vjn(e 

§ e em ,„,„ |(|bw „,.
te in.poitução de nogros de 180U a I8U0, e pin ,% i(o mj- quinhentos e t.intaeno-

pâl,Lte9e,n 1806 e .807• 
J^«»|J.-g^ .^^0 augmento em vUe anno. foi de dou.

cip>« . prohibição anooncuvda d»»'¦«« de9h°™' ...iihü^oitocenros 
e vinte • quatro mil novecento.

BOdoi e.c-a*os. O numero dei »"¦•"." 'c™ e 
dez. Diminuindo a este numero os cento e v.n-

ainda aug*ienlado pelas acqu.soes n»L« »«, emigrados 
que chegarão naquella época, se

de formavão perto da "^V^Jm? 
ÍÍwm irre. concedermos a ..tes hum augmento annual de cm-

A experiência no. tem &«•»«• 
ft0*"' 

'" co 
por cento , ou de .e.sensa mil nos vinte annos,

cnsaveis que a população dos Estados Unidos aug v 
^ de centQ e „,. ,.

m9nta en, homa progressão ,nfin.,U,"nt" "'"''{"^ do9 
, 0 augmento que nossa população tirou de si

,e qua a de qualquer outro pau de certa exien e ^ ^ ^^ cellt08 e q„a.
•üo" De 1801 a 1811 os hab.tan es da OraBre ^ ^ ^ „„«,„,„ e d„ pessoas. As-
tanha tem adquirido hum '•^«"Xü" «« para duplicarem os habitante, l.vres sem che-
to; de 1800 a .. população dos ksUüo. uni £ 

minn\p]rm alguníI) bastarião quatro quintos
dos tem crescido 36.09 u-' cento. ^ gnno maJ9 do comprehendendo nesse nume-

„ . - .„. ro os emigrados em quantidade que suppozemos se-
Du emigração dos Pmxn Est, infiras _ . * 

reallBe„te foi. lito mortre que era-
Crê-se geralmente que a população dos t.ita I i 

emigração estrangeira mal augmen-
do. U,idosgaugmenta c.nsider av ••«•»'« «°™ »'. t7ua 

nossa população imperceptível mente e que
emigrados Europeus : ha poucos doçu.ue „o a then- V_ F 

w 
V 

gomog independente. dos ou-
tico. sobre este objecto, e nao podem» .avalia se F 

^^ accregcenUr que nunca favo-
não approximadanienle o numero de hah. antes V ^.^ ^ ^ go Q me„to que o.

que a Republica adquno de.ta n.aneir. O, em. J 
^ Mi» podem receber do. p...e.

irado. vinhSo principalmente da ^'fi » e,anh.'' °° e.trangeiros; a vinda do» emigrados sempre em «-
Irlanda e da 

^Allemanha 
; o. qua, ten., »...do de » . , haraanidade , nossa constituição,

outros paizes são pouco numerosa... Em 179* os K 
nog evem „ hufn dever e-

emigrados chegado, em todo o anno forao avalia aauei|el 
qUe se ttansportao par. o no.so pau,

Km 10,000? e e,^ 1806 M. 
J^W»-. í DSK" -o nosso he'torna-los felizes, fazeu-

segundo a. informações mais ¦"«•"«««• 
J"6, Kj". do-o. utei.. ,. . „.,.

haver, que cs emigrados chegados aos Estados Uni estrangeiro, sendo livra .branco, pode
dos nòs dous anno. precedentes nao P»-"»"0 J« ser recel)ido Cidadío do. E.tados Unido., ou de

quatro mil indivíduos por anno. Em 1794 o pov com gg condiçoesi Bfg„,nt.s:
da Grã Bretanha mostrou anil. dispo.içao pa ¦>«'" Q Tt_ J^ >o meno9 ,nteg da sua ad-

passar ao. Estado. Unido.: mas embargarão esa • dec|arado debaixo de juramento,
Lposição Decretos do Governo l.,?le.^Ainda qu missa h«— Junta dos archivo.
nós ad.niltan.us quo neste anno viessem ea uni V Unjij() oa geug terr tonos que leal
Estrangeiros estabelecer-se na America, pm»w no((e boa f, Um ,ençSo de get Cidadão dos Esta-
con.tante que nos annos segui nte. ate 1817 o nu e renuncia pataBempre a toda a
mero dos que chegarão annualmente, fo. mu<to^ obedienfia e fidelidade a todo « príncipe, potenta-
nos forte. Multiplicados obstáculo, .uspend.ao o. ^"'^j ou gobe,ano qualquer, e particular-
emigrados. Muitos se assustarão por falsos rumo- , 

principe, e.tado ou soberania, de que
res sobre . ins.lubridade do nosso clima, o syst f 

ubdjt^ atè en,»0. .-.a.
ma Britânico de levas alienava outros• tn ap« No 0 em que pede a admusSo, de-
sageiros fo.So apprehendiJo. » a bordo d. hum da ffl||ieir| .obredite que ha de de-
navio; o. msis activo. e ma., vigoroso, e ao sem. 9U8t«nta, a Constituição dos Estados Uni-

pre tirados • ^ estes que «*">»"«•'£ P" do., e renunciar de novo a toda a obediência e
Lar huma sorU «ne,.., "^--jS^J.; fidelidade a hum e.tado ou a hum Pr.ncpe ei-
zes ; encargos pezaaos a nau... uc v tranffe.ro. „ m -u
impedirão que emigrassem a. cia*- a pobres -os trang _ _ ^ _ Suprenl0 Tnbu.
exércitos e' armada, da Europa «»W™o "0™ l,e Recebido Cidadão, que ten, rest-

gr.nde numero de indivíduos, que em outras cr. , 4 ___m EsUd Umdo,,
cunstancias havião emigrado. Em 1817 °» ™o- h(jm anno >o ^ no Eatado ou Território,
«eiros chegados aos nossos portos para u'««•"• de regide 0 Tribunal ; que nesta época «e tem
lecerrm nos Estados Unidos , forao muito mi» nu- o» coffio ho(nem mort,% .ffettado aos pr.net-
merosoi que era algum dos annos precedentes. V Constituição dos E, U., e bem intenciona-

Segue-se hu... mapp» de ...dos os pa. age.ros gu» « _ ^ 
V,^ e g fe,icidRde da glja nova

qne chegarão aos prineipaes porto. ^"" 
au;00.1» atría. Em nenhum caso se exige juramento para

ne Janeiro a 31 de Desembro d. 1817, que da v 
tegidencia.

««.mero .eçuinte : ,, on r 4.» Caso que o estrangeiro, que requer ?er
Da Grã Bretanha e Irlanda  '"^
Da Allem.tiha e Hollanda  

^^ Sen(lo do teitn9 que ns0 jU^0 como qnaker ,
Da França 58 -c,js/a &c,
Da Uaha .,.........•>•• •..«•• ••• r ••
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recebido CiJ-dio', haja tido algum titulo liered.t.-
-.io ou tenha feito parle de huma ordem de no-
br__a, no Eatatlo donde vem, deve renunciar es-

pressmmeute a esse titulo, ou á ordem de nobre-
ta; perante o Tribunal acima mencionado. Nenhum

e.tr.ngelro , lendo anbdito de hum paiz em goer*
ra com os E. U. no momento de .«o rcqucimen.
»o para admissltu, pode receber-se CiJadáo nesee
iiio!T)ento.

( Continuar-se. ka.)

ENTRADA S.
Dia 14 de Fevereiro.— Ubalubu ; 8 dias; Ca-

noa Senhora da Guia , M. Manoel Lourenço d'Oli-
veira , equipsgem 6 , carga caffé , e fumo , a Ma-

no»'José de Andrade. — Dito , dito, dito, Santa
Alina, M. Marianno Francisco Leite, equipagem 4,

carga cuBe , a José da Silva Carvalho. — Buenos
A WS , por Monte. Vídeo ,- 27 dias; P. lng. Hope ,
Com. Wricht : passageirus D. Francisco Xavier
Garcia de _uniga, qne vem de Monte Vídeo em
comtiiissâo, D. Diogo Miller , José Tim.th.o Dias,
1 Hespaiihul , 7 Inglese., Antuiiio José Machado,
Jo-é Vieiia de Carvalho, Antônio Marcelino Pe-
reirfi, que et.io do Bergautim Triunfo da Amiza-
de , qu') loa do Porto para Pernambuco , e fo.
.presauo pelo Corsário Vencedor.S A II 1 D A S.

Dia 14 de Fevereiro. — Em commissao, B. de

guerra Pampeiro, Com. o Cap. Ten Pedro Fer-
reita d'Oliveira.— Di'o , dito, beintrepaire , Com. o
2. ° Ten. Francisco Romano da Silva. —Campos; L.
Sdttía Anmi Felicíssima, M. Antônio José Leili,
equipagem G, em lastro: passageiro o Franeez IV
dro Ricíiard, com Passoporte da Policia.— Dito, S.
Nova Felicidade, M. Manoel Gonçalves Victoria, equi-

pagei» 7 , em lastro : passageiros José de Souza
Neves , Consiuntino Antônio de Farias , e 11 es-
cravoá, com Passaportes da Policia.— Diio , S.
Correio de Campos , M. Domingos José Caetano, equi-

pagem (i , em lastro : passageiro, o Portuguez
F-tancisco Antônio d. Moraes," e 1 escravo , o Ham-
burwuez Antônio Sniiíii, com Passaportes da Poli-
cia.'--. Dito, S. Aurora, M. Manoel, Antônio da SU-
¦sa , equipa «em o, em lastro -. passageiros 3 escra-
vos , com Passaportes da Policia. — Dito . L. S.

'. II * _

NOTICIAS MARÍTIMAS
7, carga vários gene ms; passageiros José de Sot*«
xa e Silva, e /"'escravos, cc. Passaportes da Pe.
lida.  Dito, S. Nova Rainha dos Anjos , M. José
Fernandes de Oliveira, equipagem 7, carga vários
gêneros : passageiros Antônio di Silva Falcão, «
2Í) escravos, com Passapoites da Policia. — Dito,
L. Penha Boa Gloria, M. Lourenço Jiistiniiino Fran*
ro , equiparem 4, carga d i Ile rentes generoe. — Dito,
S. Defensor Perpetuo, M. José Francisco Pereira,
equipagem tí, em lastro : p.st.ast-eirol 6 escravos ,
com Passaportes da Policia. — Dito, L. Boa Fé,
IV]. Francisco Manoel, equipagMU 7, carga carne,
e vinho. — Dito, S. _. Luiz Gonzaga, M. „.?*. io
Coirén de Mello, equipagem 7, *•»> lastto : passa-
geiro João Felisberto du Fonceca , com Passaporte
da Policia.—Dito, S. Terceira Pastora, M. Manoel
de, Medeiros, equipagem 8, em i.siro. — Dito , L.
Viva Maria, M. Manoel Luiz de Gaia, equipagem

5 , carga vários gêneros : passageiro Manoel da
Silva Brandão , com PnRsnporte da Policia. — Dito,
L. S. Jo-.é dos Mares, M.José Dias da Silva, equi-
pagem 4 , cm lastro. — Capitania ; S. S. José da
Conceição, RI. José da Silva Ferreira, euuipagam 7,
carga vários gêneros : passageiro José Jacinto Ro-
drigues de Azeiedo, com Passaporte da Secretaria
d'Estado dos Negócios 4a Marinha. — Dito , S.
Harmonia , M. João Antônio , equipagem 6 , em las-
tro. — Dito , L. 8. José Triunfo, M. José Maria
Ferreira, equipagem!, carga carne, fumo , e tou-
cinlio : pmsageiro Francisco Xavier Argolo, com
Passaporte da Secretaria dyEstado dos Negocio*
da Marinha. — Macalié ; L. Espirito Santo , M. Ma-
noel Antônio d'Oliveira, equipagem 5, carga vario»
gêneros: passageiros 3 escravos, com Passaportes
da Policia. — Duo, L. Paquete do Cabo, M. Gre-

j n/ai. _ • __*-  !_._.l-__

.rpm Ó , em lastro : passageiros 3 escravos , com
Passaporte da Policia. — Dito, S. Santo Antônio
Vigilante, M. Manoel Domingues Martins, equipa-

gem 7, em lastro : pausageiros Joaquim Alves Tei-
seira , e 93 escravos , com Passaportes da Poli-
,*;;t.— Dito, L. Desempenho dos Navegantes, M.
Joaquim Fernandes Leça , equipagem 5, caiga va- _ t.,ti.s.,<-„ «,_»_ __¦...«. ._..¦>» «« -w»..-...», —
rios gêneros : passageiros Gabriel Jo*.. Netto dos Passaporte da Secretaria d'F,stado dos Negócios Es
Santos, com Passaporte da Policia. — Dito, L. Pe- trangeiros. — Ilha Grande; L. Urania , M. Anlonit

M. Manoel da Costa Ribeiro , equipagem 7 , *"• -•'— -*"- **'''-" -»¦"«»..»«• -*, .._.,-_ \,,„t:>. ~

una | _ i c .miv- V.UIH * b»^|#«iivo *-« ¦. v

licia. —Dito , L. Penha, M. José da Rosa Ramos,
equipagem 6 , em lastro : passageiros 10 escravos ,
com Passaportes da Policia. — Gruparim ,- L. Flor
dn Barra, M. Ignacia José, equipagem 4, em Ias-
tro: passageiros Joaquim Borges França, Antônio
Nunes de Abreu, com Passaportes da Policia, o
Portuguez José Luiz Pereira de Carvalho, com

-7.1 illO- , UGIII £ «I-Ü-apUI IC OB 1 " 111.IU- — l/'*V* *-•• * "-" uniisnuií'.  ¦•""• »"*"»v ) MJ* •- •«"*¦• **¦ ••-¦ 
¦nha , M. Manoel da Costa Ribeiro, equipagem 7, Francisco da Silva, equipagem ** , carga louça. —

cm lastro: passageiros José Antônio Lamego, Mi- Cabo Frio; L. S. Francisco Voador, M. Manoel

í_el Fernandes ,'!a Silva, e 5 escravos, cora Pa». Ferreira dos Santos, equipagem 5, em lastro.: _ pas-".portes 
da I .lieia. — Dito , S. Animo Grande, M. sageiro l escravo, com Passaporte da Policia.—

Joaquim _*>,*' de, Santa Anua, equipagem 6, em las- Dito, L. Alleluia, M.João] Francisco Marques, equi-
tro.— Dito, L. Santo Antônio e Almas, M. Ignacia pagem 4, em lastro.— Rio de S. João; L. S. Se-
José r-ruipagem 4, em lastro: passageiros Frede- bastião, M. José Antônio de Andrade, equipagem 6,

jrico Sche.nctt , t
Passaportes da (

- , -- , . pagem .
 ^.  , ,  em lastro. — Dito , L. Santo Antônio, M- Francisco

retavia ri'Estado dos Negócios José Ribeiro, equipagem 7 ,_em lastro. — Dito, L.
» c> _,_ „_j .-_ in \r~. j....... r/..'..„,.. tu

,)_el Hansler , Suissns, eom
Passaportes Ua "•rncrctaria u r.-tauo nos i^egociu. ,/i;.vc nroeirv, equipn^ru, , , c„, m.iu. — ^.,t.., —¦
Estrangeiro».— Dito, L. Santo Antônio, M. Ma. Águia Volante, M. Paulo Xavier, equipagem C,

noel Joaruim dr. Santa Anna , equipagem 6, em Ias. em lastro. — S. Mntheus; L. Divina Pastora, M.

tro: passageiro, o Hesp.inl.nl Manoel JoséTraixaes, Francisco José elos Reis, equipagem 8 , em lastro:

Theotonio de Almeida Couto, e Victorio Joaquim passageiro Francisco Lui. dos Santos, com Passa-

da Rocha, com Passaportes da Puliciu.— Dito, porta da Secretaria d'Estado do. Negócios da Ma-

S, Estrella, M. Antônio Lopes da Costa , equipagem rinba.
.... 

¦ |-~-^iM*
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Artigos de Officio.

Repartífâo das Negocioi da Marinha.

<>_*>• M. o Imperador Ordena que amanhã antes

dás 8 horas da manhã hf.jão de passar de bordo

da Pre.igi.nga para a Fortaleza de Santa Cruz os

Marinheiros prisioneiros de guerra da Esquadra ,

que alli se acharem, excepto algum que se reco-

nhecer Portuguez ou Brasileiro , o qual devera

ainda ficar a bordo da dita Presiganga para ulte-

rior «.ve.iguação; ficando V. S. na intèlligcnca de

que os referidos prisioneiros levarão Co.n sigo to*

dos os effeitos de sua propriedade ; e de que de*

ve participar ao Intendente da Marinha o numero
total dos inimigos, que passarem para a sobredita
Fortaleza, a fim de lhes fazer o competente abo*

,o de rouniciainento , e vestuário na fôrma das or-
len» , que nesta mesma data se lhe dirigem.
**s_Deos Guarde a V. S. l'aç0 '"¦ '••>' ,ie Freve*

xeiro de 1828.— Diogo Jorge de Brito.—¦ Sr. Luiz
da Cunha Moreira.

Artigos na_i Officiaes.

RIO DE JANEIRO.

Domingo 17 do corrente , dia de gala par ser

o feliz Natalicio da Senhora Princesa D. Paula
Marianna, enibandeirurao.se as embarcações de guerra
fundeadas neste Porlo , e as fortalezas que o guar-
necern, as quaes derão as salvas co.tumadas em

tão festivas oceasiões.

Continue -:.(. do extracto dos Annaes Estatistieos dos
Estados Utvdos da Amtrica, continuado

do N. ° precedente.

População.
Os filhos menores de 

'huma 
pessoa naturalisa-

-da, e que habituo os Estados Unidos no mo men-
to da naturalisação de seu pai, vem a ser C.da-
dãos ipso facto. Se hum estrangeiro, havendo en.
chido as condições requeridas, morrer antes da sua
naturalisação, sua viuva ou seus filhos, prestando
¦o juramento exigido pela Lei, se toinãu Cidadãos
dos Estados Unidos.

Ainda que os observadores mais estimados, co*
mo Frunklin e Malth-is, tenhão declarado que no
império de certas circunstancias, as emigrações t«n-
dem a angmentar » população do paiz abandona*
do, os Governos extrangeiro» e part.cula.mente o
da Grã Bretanha, tea. consid. r ado com ciúme es-

ta disposição de seus subtiitos , e morrrente aquel
Ia (|ue os levava a procurar estabelecimentos nos
Estados Unidos. Be erro suppor que estes Governo*
temem tanto a perda de seus Subditos en: lazão do nu-
meio dos que des.jâo emigrar. Temem muito rcai»
que suas artes e suas milnufactuias se espalhem em.
hum povo tão eiuprtl.endedor e tão industrioso co-
mo o dos Estados Unidos. Leis doces e humanas ,
e a cirleza de se procurar a existência p*r hum
trabalho bem dirigido, segurarão toda a Nação
contra o perigo da emigração ; mas querer pren-
der por força o povo em hum paiz , em que as
subsi.tencias não estão na razão do numero dos
seus habitantes, he criar huma população viciosa,
degenerada e miserável.

Da população entre os Sexos.

Os recenseamentos feitos nas trez épocas rios
tem dado o meio de conhecermos a proporção que
existe entre os indivíduos dos dous sexos. Em to.
dos oe Estados Unidos os do sexo masculino são mais
numerosos; em 1810 havia 90 , 17 mulheres por 100
hortiens , e nas épocas precedentes a differença era
ainda maior.

Na Europa ai observações tem offerecido hum
resultado inteiramente opposlo. Em França , P.n-
chet conta 17 mulheres por 16 homens. Humboldt
nos du que, segundo o. cálculos feitos no Minis-
terio do interior , em França , os homens estavão

para as mulheres como 100 para 103. Em 1811 ha-
via na Grã Bretanha e Irlanda 7,836,885 homens,
e 8,619,818 mulheres o que faz 109, 99 mulheres
por 100 homens.

A differença que existe a e8(e respeito entre
os Estados Unidos e a Europa nos parece dever attri-
buir-se ás emigrações. Em geral são os homens que
mu dão de pátria, as mulheres nâo ton.ão parte neste
movimento da população senão no caso, em que huma
familia inteira vai buscar fortuna além dos m.ies.
O que nos fortifica nesta opinião he que nos dous
últimos recenseaiucntos as mulheres de 16 a 86 an-
nos são em muito maior numero que os homens
da mesma idade , ainda que todavia o numero to.
tal de homens excedesse o das mulheres. Nos es-
tados de escravos , onde os misteres da agricultura
são satisfeitos por negros , e não convidão os emi-
erados dos outros paizes, os homens livres se acbão
em numero quasi igual ao das mulheres.

Do numero de habitantes par milha quadrada.

Se admitti. uio. que a extensão dos Estados
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rniilos he de 2,000,000 de milhas quadradas, ba-

via em 1810 por cada milha quadrada 3,81 pessoas
livres, e 0,59 escravos, ou ao todo .1,83 pessoas.

O .nippa seguinte contém o numero de pessoas
dc to ia a espécie por milha quadrada em os dit-

ferente» E-laJos. ,
Estados Num. das pessoas por milha quadr

E,n 1790 Em 1800 Em 181"

New llampshire .
Vermont
Massachu-setts..
Rhod-Ialand
Connecticut
New-York
New-Jersej
Pennsylvania....
Dela» are. . ....
Maryland
Virgínia

,14,91..
. 8,35..
.10,25..
. 13, 50

19,37
15,00
12, 12
43,74

. 50, 90  53,70
7,50.

..22, 13...
... 9,28...
...27,87...
...22,81...
.10,08.

13,02 ,
25, 37 .
12, 87 ,
30,31
21, 97
12,05

21,54
21, «8
15, 15
48, 1)9
56, 01
21,31
29, 5 i
17, 30
31, 28
27. 18
13,92

Virgínia i»i"u ' __ n f,-*
Carolinascptentrional 8,10  9,96  14,57

Carolina meridional,. 9, 95
Kehtuvky  ¦i4-''
Ohio ..'.
Geórgia  1,33.....
Tennessee.

Segundo os

14, 35
4,40

17,23
8,13
5, 89
4,07
6,51
estes

2, 02
,.  2,64

*.,"o.',io oa cálculos do sábio Murse ,
Estados, não comprel.ende.ido os da Gw «

Tennesee, teu. huma extensão de 492,619 «olhas

quadradas; em 1810 sua população era de 7 140,56a

rílmas. Assim havia 14,50 pessoas por milha nua-

drada; conforme os ullimos cálculos para a Suécia

este páiz contém quasi omismo numero de pessoas
sobre a mesma extcuião.

Em 1803 a Republica Batava contava 275 ha*

bitantes po> milha quadrada ; o França 147; a In-

Platerra e o paiz de Gallcs 169 ; a Hespanha 74;

Portugal 67 *, a Escossia 57 e a Sueca 14 Por-

tanto se oa E-Udo« Unidos hum dia forem tao po-
Voados como a Hollauda, terão 133,470,285 lubi-

tanles.

Da população das Cidades.

Em slcun*. Estados a população daa Cidades

ge auginentoa e:n razão menor que a dos campos

Em outros tem havido irregularidades. Em fim nas

Cidades principaes dc comniercio , corno boston ,
B-itNmore , NvwYork e Providence, a população
aUrahida pe!** grandes vantagens , q"« eilas o He-

reesm aos emigrados, e aos aventureiros, se lem

.ugmeiitado mais rapidamente que em outra parte.
PhiUdelphia he a única Cidade grande de com-

mercio, que faz excepçSo. Alli ha muito tempo

existem capitães accumuiaJos., com os quaes he

Jifficil lutar, e que empregados activamente, dei*

são pouco a f.-.ci aos que procurão fortuna.

Ainda que « fobte amarella tenha exercido

seus estrago? «ai alguma, das nossas Cidades pr.n-
ti i, durntite muitos annos, desde 179S ale 180.,,

es e fiagello não parece ter embargado o augme».

,o da população. Em Boston, Ne-v-York, PI.Ia.

delnliia e Baltin.ore , em que esta epidemia tem

reinado em «1 fferentes épocas , o numero dos ha-

bitaules e dus caz.s se* tem augmentado cada anno.

Não podemos attribi.ir este austmento, como se tem

Mio em outros paizes, aos cazamentos que se tor-

narao mais multiplicados pela mortalidade; nossa

população ainda não chegou ao ponto de ser «...

„e,abundante; assim esl-! augmento, apezar da fe-

bre amarella, pode attribuir-sç ás emigrações dos

habitantes do campo para a ('idade.
O Poulor FrenUlia considera as Cidades conjo

os paizea demasiadamente povoa.ios ; elle diz :

Que a população deve alli vir em parte de tora

e não se sustenta somente pela piocrearao. „ Ue

Witt Clincton comballe esta opinião quanto aos

Estados Unidos, e sustenta que se o numero dos

ebitos excede o dus nascimentos cm Londres, la-

ris, e Au.Heulan, ha nas nossas grandes Cidades

doiis nascimentos por hum óbito, llumbol.lt avalia

que nus E.laJr.s Cuido, os nascimentos estão pa-
ra os óbitos como 201 eilÂ ,.ara 100. Lu, 1807 M.

Blodget estimava o numero de nascimentos eo.

315,000 e o dos óbitos em 161,000 , o .pie laz 43,75

óbitos por 100 nascimentos.
S.gundo os factos que havemos rvfo.do sobre

o Estado dn população do» B»tndos Unidos, pode
ver se quão grande lie a diferença que existe a este

respeito entre a nossa posição e a dos paizes an-

ti-ramente povoados. As causas que nestes lem es.

tonado a marcha progressiva da população, se

neutralisarão enlre nos. A grande massa do nosso

povo he de agricultores, e o nosso comniercio bo

principalmente alimentado pelas sobras da sua ,-,.

dustrià. Poucos dos nossos Concidadãos se occupao

eu. trabalhos doentios; nossas Cidades não sao »m-

da bastante vastas para comprometter a saúde de

seus habitantes; ainda nio ten. remado em nossos

clima.', i.iidemias fataes ; a propriedade he dividida,

e hum g.ao mui limitado de industria poe todo o

indivíduo em estado de ganhar sua existência. Em-

quanto os escritores Europeus empregvo seus eslor-

ços em provar que seus paizes podem sustentar

o numero actual de seus habitantes, nenhum dei-

les se arriscou ainda a predizer quando a nossa po-

pulação ha de ch.-gnr a esse maximum, no qual
seu crescimento será embaraçado pelo das subsis.

tencias. _ . _.
Se o estado phisico dos homens experimenta

¦ a influencia das leis, que governão o dos animaes ,
. nossa população deve ter alcançado vantagens da

mistura das differentcs Nações; temos evitado a

desoneração, conseqüência dos casamentos entro as

mesmas famílias. Os cszamentos sâomais numero-

*os . c mais fecundos nos Estados Unidos do que
em outros pai».. O Doutor Fianklin estabelece

que entre nós ha dous casamentos por cem indi-

viduos, coito filhos por rada cazamento, doa quaes
a metade chega á idade viril, llu.n estrangeiro disse :
" Que nos Estados Unidos nonlium obstáculo embaraça

a ,-eproducçáo , e que os filhos ali cobrem o ler-

reno como os insectos espalhados sobre hum campo

fértil. ...
A"Naç5o Americana he composta quasi- intei-

rnmeute de descendentes dos emigrados vindos de

iodas as partes da Europa ; poucos homens des-

cendem de uniões entre os brancos e os sbonge-

ne* E-tes últimos, que se chamão Índios, oc-

cupão districtos que lhes tem sido reseivados por
tratados com o Governo; não são comprehendidos
nos recenseauieiitos feitos por ordem Jo Congresso.

Estes selvagens , dos qunes perto de 60,000 exis-

tem «inda nos Estados Unidos , decrescem com

grande rapidez; adquirem todos os vícios da civi-

lisação, c nenhuma de suas virtudes; geralmente
são victimas dus do.nças ocessionadas pela inleni-

perança , e appresenlão o quadro mais deplorável,

que n n.ture/a humana nos pôde oflerecer. .
O Governo dns Estados Unidos lo. o priui»'1*

ro que prohibio o trafico de negros. A escrsvidSo

dos pretos lem mui poucos defensores eu. nosso

paiz , e sem embargo ha muitos obstáculos quo

empecem á sua emancipação geral Os escravos st»

tratados com menos rigor que dantes / sao -uai»
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bem vestidos , r- sustentados com mais abundância.
ü trabalho, que delles, se exige he menos oppres*
tsivo , e mais proporcionado á sua força. Sen. iu*
leressiiulc obicvnr os effeitos deste melhoramento
de sua suite «obre t> seu augmento. Os pruprir*
tarios terão maior numero de regressos. Ate aqui
os escravos erão pela maior part.*- homens capazes
de lanar a terra. Poucas mulheres se empregavão
neste mister, po.que hun, calculo alumbicado linha
ensinado nos senhores . que cinta menos comprar
escravos já feitos do qne cria-los ; lie provável que
pura o futuro n razão do incremento dos negros
seja o mesmo, que o di. população negra.

Do Commercio dos Estados Unidos.

Historia geral do commercio dos Estados Unidos.

Ainda que seja inmossivel disputar a influen-
cia das perseguições reiigios^s sobre as emigrações
pira íiü po-.se i-ò.-s lüiitanuicas na A.ne.icr i4-r-.fi.-
trii.nal , !,t" igutilmenlc ceiío que o Governo In-
giez li,.l.a f in «islã estender «'. .•omn.ercio «l«- sem
subditos , antliirisaudo o connnercio destas colônias,

. lndepen .'lento «ias vi-la« do Goven.o , e porque os
primeiros habitantes Europeus destes piii/.es por*
tencião á nação .uni* coinroerciiinle etc então co-
iihecidn, circunstancias multiplicadas provarão bem
depressa que o commercio formaria hunia das pi in-
cipaes oecupações da nova nação. As costas n.aii-
tima? lão extensas , os grandes rios quo cortão o
paiz em todo- os sentidos gri.n.]» nur.i»ro de
excelleutea potlos e bahias , a variedade do solo
e do clima, forão as primeirns garr.ntia- rio lu;'i.r
que os Estados Unidos devião oecupar hum dia
entre as nações comme,cianies.

Em 1700 , «> valor total «bis exportações da
Grã líref inha subio a 7,691 ObJ libras esterlinas.
Em 177§ o valor das exDortnções do mesmo paiz
para as colônias, qnp l'....i,ío ..gora os Estados
Cniilos , se eleveva n l,('7n,íiii I. st., e formava
assim o quarto do seu cominerciu de exportação.
Na piuneira época o valor dos objectos que ns
colônias rccebiío da metrópole, não passava dc
Sl^.SÍS 1. st., e tinha assim sextuplicado em seten-
Ia e dons annos. Tal foi o augmento que o c«m-
mercio da Grã Bretanha consesiiin em s,,ns rela-
ções com hum paiz , qne em 1581 foi comp ehen-
«lido em huma patente concedida a Si1, W-.lther*
Raleigh pela Rainha Izabel , debaixo de clennn.i*
nação de paizes pagãas disconliecielos , »(7o habita/leis
ainda por C/iristãos, e para cuja descoberta sc lhe con-
cedião siis aniiiis.

Sem embargo da evidencia dos factos , existem
escrilores que se tem divertido em appresentar os
Estados Unidos , debaixo de hum falso ponto de
vista depois <ji." a InglatPrra reconheceu a ma
independência. Lord ShefHeld he hum riebm: elle
affirma grnvementc que " os Americanos não teu.
interesse em ir a Cai,tão, porque não leu. nem di-
nheiro, nem permutaçõus que alli maii-lem. ,, Em
1S0G treze embarei.çõ-s Ameiirnnas chegarão de
Cant.io so no «i-oto dc Pliilalelpiiia : esla- e">b«.r.
cações fazião l,-e\:i . -fidas, «• cada hum,! .iellns
trazia hum-, cau;., ;'.r.ci..s, Os r«. goeiiir.tes lugle-
Z'.m mais bem >.;:;r
muitos annos ..- A
iilifiro pare ii í'!,i
(irá Bretanha. No
zes temn« folio ,:¦;-.
naçõ-'S Eu.'0|i'«;.s. v.
•ias oito embircucõt.

U..Í..S s.i! e... c.nio nós qo«3 lia
¦¦-:•; ican:¦-, tem mandado nia.s di*

a , e paru Eei.gfln do que a
r. lumercir. cr.'." e-l"s •' ">' ['".:¦
giv-sn-i in.-: . ,.:J'.-ü d., que ..s
.o 1717 ns lngle-es li' h".« ap;
s , e us Holliindoíes seis, <'tn-

pregadns no enmmercio da Chin». Em 1789 havia
em Canlão trez embarcações Portuguezas , cinco
Ilollandesas , huma Dinamarqueza , quinze dos Es*
talos Unidos, viole e huma pertencentes á Compa-
nhia das Índias Oricntues , e qinrenta perlencen-
tes a vassailos Inglezes , que residem nas linhas.

Os documentos impressos em !81'i por ordem dos
directores dn Companhia das lttdi:i3 Orientnes provar»
<)Ue extensão havemos já d ido uo nosso commerciii
con. as índias. Segundo aquelles papeis as nossas im*
pí.rlaçõ.-s iiuquellr |iaiz subirão ern sois annos, de
1802 a ISO?- á somma de 4 543,062 1. st. em dinhei-
ro ; o as nussas exportações do .resino paiz á de
4,803,283 I, »t. Pío-i .hhs.i.os aiiiins, n Companhia, das
Índias Orieniacs, os Officiaes dos navios da Companhia
e os particulares Inglezes importarão ás In,lias o
valor d.» G,515,965 1. st. em dinheiro, ou 1,742,682
I. st. mais que os Americanos. As exportações de
Grão Bretanha para a Índia não excedem eu, mais
dp hum terço as dos E-tados Unidos. A experien-
cia provará que as outras predicções de Lord Shef-
lielii tem sn!.. igualmente enganosas : se este nu.
thor soubesse julgar nossa situação em suas rela-
çõ?s com o continente, as índias Occideutaes , o
a America Meridional; se houvesse p. rcebido a ex-
tensão e naturezr de nossos estaleiros . o a abun-
danciii d ¦ todos os objectos nece6sari' s para a cons-
trucção , e armamento dos navios , n habilidade de
nos-ue construetores , a intrepidez «le nosso» m*-
rinheiros . e o espirito emprehendediir dos nossos
negociantes , não somente teria evitado os erros ,
que procurou propagar, mas teria .econhecido «|ue
o nos?o clima , nosso terreno , e nossas producções
nos tornão inteiramente independentes cos outros
paizes.

Das exportações dos Estados Unidos.
I

As exportnçõ"" domesticas dos Estados Unidos
consistem principalmente em materiais brotos ne-
cessa ri.is ás tiüçõss manufuctiireiras da Europa , e
eiu (1'lVerentes artigos de subsistência.

Me huma maneira falsa de julgar a prosperi-
dade commercial de huma nação pelo valor rias ex-
portações em dinheiro. A itiinti tem sido muitas
vez.-s o resultado de hum grande commercio de
exportação ; como provas desla verdade podemos
citar as enormes bancarolas accontecidas em Ingia-
terra, depois que despachou hum numero immen*
so rie car.egações preciosas para a America lies-
panh.ila e Portuguesa. Muitos dos nossos Cidadãos
foião acabrunhados de perdas , que seguirão suas
expedições pouco prudentes no Norte da Euro-
pa, emquanto durou o systema c .atinei,tal.

A quantidade dos artigos importados será mui-
to mais própria para fizer conhecer a intelligentf
industria da nossa população do que o firia a sua
avaliação em dinheiro; os mesmos artigos tem sof-
frido em differentes annos huma variação de vinte
e cinco por cento do seu valor. Os mappas das
quantidades de mercadorias exportadas são enviada*
Iodos tu tres mezes á Repartição do Thesouro pe-
los Cobradores dos portos. Os Cobradores junino
a estes mappas os preços dos objectos nos portos,
eu. que sâo empregados, e as avaliações «lo The-
souro são feitas pelo prpço médio uos principaes
portos dos lí-tados Unidos.

A experiência nno nus tem provado que nos--
sn« faculdades «te exportação adquiráo hum augn.en.
to annual , proporcionado ao de nossa população.-
Em geral quando as nações se tornão rica?, t,ia
actividade diminue , e cllíis consomem mris; nsriai

et
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o resultado que offerece nrãsa Patriâ, nao deve
affligir.no», nem assombrar-nos.

Em 1790 o vulor total das exportações foi na

proporção de 4, 84 dollars por cada habitante.
Em 1800, os productos naeionaes exportado»

eobirão nS,92, as mercadorias estrangeiras reex-

portadas a 8, 76 dollars , e o lotai da» exporta-

çòes a 17 , 68 dollars por habitante.
Duiaut» o anno que começou no l.° dc Ou-

tubro t e 1806, e acabou a 30 de Setembro de 1807,
o commercio de exportação chegou ao seu mais ai-
to guio noa Estados Unidos, loi «Je 108,343,150
dollars ; se adiuiltirmo» que a população subia a
6.300.000 indivíduos , o total das exportações foi
de 17,19 dollars por indivíduo.

•mmüZS &&$*&**»< as»—.'

Subscripção de João Agostinho Sttvenin.

Veja-se o Diário N. a 38.

2." Artigo.

No 1° artigo temo» tratado das utilidades ge-
rae» do projecto, que »e relatão á industria Na-
cionnl ; agora vamo» deitar hum golpe de vista so-
bre suas vantagens como especulação particular dos
aceionístas.

O lodo da» acções monta a cento e cincoen-
ta , desta» o mesmo Author do projecto fica cora

quarenta.
Cada acção he do valor de LOOOUOOO rs. pa-

gos cm trez pagamento» iguaes, no espaço de dous
annos. ...

A» acções, conforme as bases do plano, devem
oar lioiu prêmio de 20 poi 100 ao menos , a con-
tar do terceiro anno, pois que o Author do pro-

iecto re obriga a appreasntar, em assncar, ou oo-
tros prodiictos, hum rendimento igual an valor de
vinte , a vinte e cinco mil arrobas de assucar ca-
da anno, a contar do terceiro.

Como , por outra parte , a propriedade com
todos os «eus pertences , escravatura , e iMigmen-
tos, no fim dos 15 annos, pertencerá á suciedado
dos Subscriptore» , e que tanto o caracter do Au-
thor da (Subscripção , como o numero de acções

que ficão sua propriedade, penhoráo a grande se-

gurança, e vantagens extraordinária», que elle ain n-

ça se devem tinir de estabelecimento , nao tem-
mui sermos urgindo» de temeridade pur Limos iti.
to que hoje riu dia seria d.iiicii achu hum empre-

go r.iais seguro, e lucrativo do dinlitiio do que
na dita Subscripção.

O trespasso das acções he outro comnmdo de
não pouca consideração , visto que assim não ha
capital empatado, podendo-se a cada momento di*.

por do valor deilas, e tem duvida com lucro logo

que a porção do rendimento reeervado píun amor-
tisaçâo daquella» acções que se pozerem em venda,
as tornará sempre mui raras no mercado.

O jus que cada acção dá ao assignante para
mandar' hum apprendiz á escola gratuita , he de

persi hum attractivo capaz de induzir os proprie-
tario* a que assignem; quantos d'entr' elle» não
darião contos de ióíb para ter hum administrador
com as luzes e instrucção indispeniaveis mesmo da
antiga pratica ! Que diremos pois de administrado-
res formalmente itutruido» na lheoria e pratica doa
novos methodos !

A forma da administração parece-nos hum no-
vo penhor do bom andamento do estabelecimento.

Convidamos pois os Capitalista» e Proprietário»
a que estudem o prospecto, que com maior par-
ticulariaade os inteirará de toda» a» circunstanciaa
desta interessantíssima especulação !

NOTICIAS MARÍTIMAS.

ENTRADAS.ir
Dia 15 de Janeiro.— Mangarutiba ; 8 dia»; L.

Senhora da Penha , M. Antônio Rodrigues , equipa-
cem 5 , rarga caffé , a Manoel José de Andrade :

passageiro José de Mattos. — Macahé ; 6 dias; L.
Flor da Virtude, M. Manoel dos Scmlos, equipagem
4, carga cafté, a João Luiz Torres: conrtnz José
Joaquim Pena Penalta , Leonnrdo Nunes Corrêa,

que erão passageiros du Correio da Ruína Sete de
l Janeiro , que foi aprezado 9 legoas eo mai da ia*

za no dia 31 de Janeiro pelo Corsário Niger. —

Dito , dito , L. Alleluia , M. José Francisco Mar.
tins, equipagem 4, carga dito, a vario»: pa»sagei.
ro Francisco Pereira de Souza, que hia igualmea*
le de passagem no dito Correio.

S A II 1 D A S.

Dia 15 de Fevereiro. — Em commissão , C. de

guerra Maria Isabel, Com. o Cap. de Mar e Guer-
ra José Ignacio Maia.

AVISOS.

A Junta do Banco do Brasil participa aos Srs. Accionists» residentes nesta Corte, e ao»

Procuradores doa de entra qualquer Provincia, que do dia 21 do corrente em diante podem compa*

recer na The.ouraria Geral «io dito Banco, munido» <!«<» competentes títulos , para receberem o que
a cada hum cempelio do dividendo do anno findo de 1827; assim como para receberem o juro venci*

do das icservaa dos annos anteriores. Rio de Janeiro 15 de Fevereiro de 1828.-0 Secretario da Jun-

ta Jacinto Ferreira de Puiva.

O professor do l.° anno da Academia Medico Cirúrgica, não podendo dar ao prelo os «eu»

eomoendios . sem hum certo N.« de subscriptores , roga a todas as peu»oas que queirâo algurn exem-

X mandem o aeu nome á rua da Misericórdia em caza do Sr. J. Gro.uian , ou na loja do Sr. Veiga e

Companhia , e na Typographia Nacional e Imperial.

RÍO dé JANEIRO ba IMPRENSA IMPERIAL i NACIONAL.
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Artigos i-jam Officiaes.

^frtiíVjirir:"!::
lem sido nosso empenho entreter a a.ltençao do Ul-

L, , ioctos di-no» da sua sisuda contemplação,
tor com objecto, wgn üaiia C0|u

9 . i„.i« o fio da» noticias e.tatislicas, qua,se-
P,in*os os No" precedentes par. oppresent.ro.o.
g in mos nos í-i-» Rover-Coliard na Aca-

í"e ft.èr £st"." «os merecimentos de seu .Ilustre

°aToCqPue "àelta 
K 

'Só 
.'««e. da liberdade.

Parece'portanto que será digno da attenção .io Le .
larece . uodus do de hum dos ulti-

^^TTcln.maonul , que temo. emv.st.

(14 de Novembro),

NOTICIAS ESTRANGEIRAS.

FRANÇA.

Academia Francesa.

Rectpção dc M. Roi/er Collard.

„_,£,. íS^-r=rí.--.^í
=K.v."'s: tr»»,r-.r. ?{.:;..£
5 sul taeçiio tana.ic» e >ervil, a Academia -

codio o jugo, e **>¦¦»'¦«¦ *£**™<^£á.
da liberdade foi a nomeação de M. R^M1",
Demos os pa.abeus a. esta companhia da havei

wmodo á verdadeira dignidade das le ra* ; <elic'

temo-la por huma resolução, da qual . '*?«"»

a recompensa. Huma mu, 
^f/^.^'^

tinha insensivelioent. desacreditado; eis que• e i»

se tornou popular. NVmtro tempo os talentos

Ip.ndo.ite* íarecião .flaita..». de hum corpo su.

ieito ás meza» de hnma administração aviltada,

Í"Jnão b. hun, homem de letras que nao

Cloriasse do sentar-se com M. Royer-Collard, ao

lado da flor dos litieratos Fsancezes.
A escolha de hum Orador pol tiro pela Aca-

«Uniia , he huma hou.eu8gem rendida a nossas ms-

tituicões. A eloqüência da tribuna, gênero novo,'
que pertence á nossa regeneração constitucional
toma a .pp.roeer na Academia. Esta talento d»
Orador parlamentar, que para ser comp eto .deve
ter tanta litteratura como política , ei-la cíhcial-
mente posto no locar que lhe he devido. Esta
classe das Bcienciaa morae* c políticas, outr ora
¦ upprimidn por hum despotismo invejoso, ei Io re-
lesuseiUd. no seio da Academia Francesa. D ora
e„, diante as (Ilustrações da tribuna ten, seu In-
c.r marcado no primeiro corpo litterato da trança.

He inútil duer que a sessão da recepção do
M Royer-Collard brilhou cor., o mais vito esplen-
dor Nunca sotemnidade Acadêmica Pttrahio mai.
•ssómbrosa afluência. Apenas M. Royer-Collard en-
trou na salla, cativou toda» as attençoes; tr-ipli-
cada «alva de applaueos llic testemunhou toda a
sdmiiação, que inspiráo «os Franceses os Rrr,„dee
talentos consagrados á defeza das liberdades pu*
publicas. . „ . __-. ,

O candidato , convidado por M. Conde Ua-
ru Presidente, a tomar assento, começou, no meio
do hum profundo silencio, o seguinte discurso:

"Senhores, chamado por vossos votos a to-
mar assento no meio de vói , no lugar de huns
dos vossos membros mai. ülustres , nao devo ne-
aar-me ao respeitoso abalo, n que inccntinente me
lança huma honra tio disticta, e tão imprevista.
Com effeito o que ha entre a Academia Francezai,
e eu ? Esta grande nome recorda toda a gloria
lilteraria da França; vós a fazeis reviver, Srs.,
a-iementando-a de continuo, e entretanto eu care-
Co dos titulo, do homem dc letra., esses títulos ne-
cessados, que nunca faltrerão a nenhum de vos.
Nenhuma composição, nenhum ramo de litterato-
ra cultivada com algam proveito , tem attiaIndo
6obre mim as vossas vistas. Até ente, ultimo» tem-
nos. minha vida, estrangeira a vossos trabalhos,
tem corrido longe do nosso commercio, estetilmen.
te consumida lias agitações de nossas desordem ,
ou escondida no retiro. Alguns esforços tentado»
na sombra das ejeotas, pura reanimar os estudos

filosóficos, não chegarão uo vosso conhecimento.
Estão longe os tempos , era que podieis considerar
como huu, mérito digno de recompensa o amor da»
letras. a admiração assídua dos nossos grandes ei-
critorè», e o estudo da lingua, que elles nos crea-
,*o Este» gostos felizmente são vulgares hoje,
InSo bastão á eminente di.tincção que neste roo-

mento consigo. Logo he manifesto, Srs., que hum

novo pensamento vos dirlgio cm huma escolha ,"ue 
nao vos era indicada por vossas tradições, a

que s.a authoridade oõo parece confirmar.
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£< Do seio da lilterntur» , de.se mundo inlel-
lecttial, em que a Academia resido, ella lançou
t.s olhos e.n roda, e vio que através de huma pro.
funda revolução social, a deliberação publica so
knvia tornado a lei do nosso governo, a tribuna
se elevou no meio da Fiai'., attcnla , e a paia-
vra presidio o<»s n gocios. Os negócios, Srs., não
são somente interesses [.ara debater ; são também,
são principalmente direitos pari! estabelecer e defen-
der. Neste nobre campo aberto á palavra, nós ve-
mos os triunfo, da justiça e da liberdade, lentos
talvez e laboriosos, mas seguro.; a vós pertence,
Srs., vir alti lambem os trabalhos da eloqüência.
Enquanto nós celebramos em nossa curta immortal
ii restsurisçáo da dignidade nacional , u penhor in-
violável da concórdia e da felicidade publica , a
vós , Srs. , pertence descobrir huns progresso da
raião , hum exercício viril de nossas ma:» ullas
faculdades, e por conseqüência hum auginento da
littemtura, Feliz o homem publico, se vos digna.»
tes distinguir suss palavras , e associa.Ias á floria
das letras ! Infeliz , se se tetn proposto a alcan-
çar estn recompensa ! Porque seus pensamentos suo
muito graves , scih deveres muito santos , pura
admittir esta partiIlia entre o cuidado ds bem fa-
7-t , e & de bem dizer. Sem duvida, Srs., eu re-'cebi 

c--\.\ vivii rcconhsciiiiciito o liivor, que me ha-
veia erneedi io , este favor que Bossuet e Montes-
quieu procurarão , glorioso mormente de espalha.
Jo d» tilgun.H insurira sobre os Camille Jounian ,
ti« tie S. rre , os Foys, nobres companheiros , illtis-
lies amigos que huma morte prematura roubou á
pátria. e aos vossos votos. Mas hei mister dizer
perante vós , e eu estou seguro de que exprimo
Vosso próprio sentimento : qu", se eu não sou in-
teirainente indigno de huma t»! lionra, be porque
pu não aspires a ella como a hvm prêmio, que
se alrança.se nos combates da tribuna : he porque¦ -*:',?. ia,, .ii- diflruhin hu.n iiis!»nle. da única mi-
fciçio , t.ue d«v« animar o Is-al I). pulado , a de
servir o Rei e a Fiança. Este testemunho, que eu
me atrevo a dar a mim mesmo , lie neeie inomen-
to o conf..to de minha fraqueza , e elie realça
tuiobs.il. , Srs. , a dignidade dos vossos volos ; já
se não trata de mim ; per mais imperfeito, que
sejão os meus tituios , vos approuve ver nelles,
por liiitua licção indulgente , os tia tribuna Fran-
ceza ; e adoptsndo me, contrahis com ella, era. no-
me das letras, huma alliauça solemne.

" Ninguém se admire , nern aceuse a Aca;ie.
mia ile estender o seu impei io além de seus li-
n.iíes nuturaes. A litterntura não he hum terrilo-
rio certo que seja li.nitndo por muros territórios,
p que n"o possa engrandecer-se senão por huma
invasão. Nada do homem , nem do Universo .'a
be estranho ou vedado. A moral estuda o bom :
a philosophia procura a verdade ; encoslantlo-ite
em ambas, as 1*1 ras tem por objeeto o bello. Mas
o bello'está em tola parte , em nós , e fira
de nós ; nas perfeições de nossa natureza e nus
"maravilhas do inundo sensível ; na analogia inde.
pendente do pensamento solitário, <• na ordem pu-
blica rias sociedades ; na virtude e nas paixões ;
no prazer e nas lagrimas ; na vida e na morte.
E st i natureza a vosso grado he avara, vos he
dado mubiplica-la pela imaginação , pro.ligalisaMa,
aohropujnr a verdade pela lieçío , e a historia pe-
Is fábula, l.1-' a diguidsde , eis a universalidade
das letra" ; nascidas tio bello, não tem limiles se-
não os das faculdade», pelas quaes o possuímos e
-mzaihos.

" t> bello «* e,.;i(e, não se define. Chamem.

no, alternativamente o sublime, o pathetico,
nobre , o gracioso ; sempre lhe faltarão mais nt
mes do que elle haverá recebido.

" Artes ha maravilhosas , que exprimem o be
Io por fôrmas, cores, sons; ellas lera feito deli
hum objeeto dos sentidos, ou nules se servem dt
sentidos para o revelar á al-ma. As ledas exprime"
o bello pelo instrumento intellectual da linguagem
por isso o estilo fs!/. pai te tia lillei atura ; e pi
isso também ha huma sriencia do estilo, e niesm
das palavras , que parece representa-la ainda qt:
não seja mais do que a cua auxiliar.

" As leltras nào são de todos os tempos ; tei
precisão lie ânimos r.iuilo (empo exercitados n
contemplação do bello , e tornados muito sensivei
á sua presença pura o discernir rapidamente pr,
esse inslineto severo , que se cha.nu ijosto. Ond
o gosto náo está formado, poderá conceber-se, di
zer-se cousas admiráveis ; mas não haverá litters
luta digna deste nome. Também anão haverá coi
línguas pobres * incertas.

"' Ainda que a natureza do bello Sf ja immu
tnvel , a lilteratnra não l.e sempre a mesma. Elh
segue a religião, o governo, as revoluções lenta
ou súbitas dos costumes, o movimento dos animo;
suas «(Feições inconstantes e suas inclinações divei
sas , e lie deala sorte (pie ella he a expressão nc
cidenlai da sociedn.de. Entre us circunstancias , qu
lhe são n.itis faroraveis, a liberdade politica dev
sem duvida contar-se no primeiro lugar. Ile isli
somente, Srs., porque n t.ibuiin augnienla ;t litle
ristura lmm novo gênero èí> eloqüência ? O seu po
der vai muito mais longe. Hu ua liberdade, comi
vós snbsjis, hum profundo e bello sentimento, don
de saliâe . como de snn fonte natural os grande
pensamentos , assim conto us grandes acções. Est
sentimento pertence a Ioda a Literatura ; ainda
h« pouco dizer , ell« lhe he necessário. Sa ell.
não s-fliveste nos ânimos , debolde a liberdade es.
tariti escrita em nossas leis, debslde ella retumba
ria de continuo nas palavras e nas formas do go
verno ; a litteraltnn desecada na nua raiz definha
ris ; produziria apenas fruetos insipidos. E peli
contrario, onde elle tlnrece em todo o seu esplen
flor, estejamos certos nue se a libeid.de não es
tá nas les, ella vive todavia nus almas: cila hi
presente r-o, c-pr ¦•=, que delia tem saudades, oi
que a rha não.

" Não l.e a antiga Roma que respira nas pin
tnrns da Tácito? E sem sahir dn nossa bella lil-
teratni'". , o sentimento da liberdade fallou acasc
aos que foião seus pies , e que ainda são seus
me-sfres? A Descartes, quando libertava para sem-
pre a rnzão da authoridade ? A Corneille quando tão
pomposamente assoalhava sobre nossa scena nascente
com a altivez rios senhores dn mundo sua politica e
a uris pnixjes republicanas ? A Pascal, quando viu-
gava tão vivaaiente a moral e o bom senso conliü
poderosos adversários ? Ignorava R.cine os santos di-
reilos tia humanidade, ou fali.vão elles fracamente
ú sun alma generosa, quando pela boca sagrada
da hum Pontífice , dictava a aquelle Infanto-Rei
eisas sublimes lições que as melhores instituições
não podem exceder ? E se o púlpito he a gloria
iminort.il das lelrns Franeey.ns, não he também por
qne o Orador sagrado he sustentado , elevado pe.
Ia aiithnridadc do seu miiii-lstrio , c que para a
inspiração , u authoridade ha o ineanio qne a li-
berdade ? Mus eisaqui talvez, Srs., o exemplo mais
tocante da força prodigiosa dessa sympathia entre
a liberdade c as letras ; he que ella triunfou do
vosso fundador. Esse espirito sublime, mas que
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i_ .1!. i,.,1,. ¦ vio aue em vão elle destinava
•°r'í.«f \ mmortalitdade, se lhe não desse a
•Aífí "'d 

raaòde Richelieu recebcte, como o,
jiberdadr.Da -«» . ek>i(;5„ e a .gual*
Pra.lef nação boè goza delle; mas só pe a na-

J.íe.a d." cou,a.J vó, o. havei, gozado prime.ro

que »rnrfh, 
a vantagem do. tempos em qu. vi*

V',' pelo beneficio de hu,, Monarca , do
vemos , qu teVerenciará a memória , a li-

£'c-7. -"rrt-:7.x,^r:.:
e|la, serae puras, g.aves , a. ^

phia, a hirtona «/'vês' 
,* 

* 
„. lih..d.dr ba

Ilhas, espalharão a* lu*e* , <*J« |e 
„IÍB„t.,

mister. Huma g*ração ..ria e *o ^ 
^^

B> qu,i ,.,u,s de ';;;;»;**;,.;;,,;,; 
, 0F me.tr.-. d.

cldo, havei, animado.. - ,,.

huma e««.la uno u.ene c lei e ^

ca:» que por seus ,erv.c,o, "' p0,que não
c„jol espirito sobreviveu todo -- o 1^ 

^
wÍ ÜU!" CCJIV""cr./.-P. tUpor..du aos
C""' ° ° 

relle engrandece. O século décimo no-
e,tu..o» q»e elle en ra. ,„-„„», ,.rm .. ..-
nou4ü lutar, «ont» 

e ^U-e^uisste.á.suatra o décimo oi.vo, ^^ ^ 
--, „ ,,,„,„

phy,ioiiu.i.m i;'Ji'n' 7;,;. ^...posifõe» de hum ue-
abrir-se por ;'a"^ .";';,[,.,;„,-ut4 novos: o Genh rio
urro cíiíiií-<-"t|í - 1 '"Ul ... * . ~
CAri-ZÍ^"»»» . É " t-i"',ür"f1:;.,

_>„ O author <i.i pnnie.r. ......1

ía. Elo,ia, quecre.ee çoi.nnus
seguiula, na m.dur«a da sua,

f'ü S/ss-í-i-í. .'o A/w»-
i i t'7-i felizmente da

[rVcnte : o aulhor da
fui roubado ás scien

^'^-7A«-;-::^::

r7..h,t»-:,»'—d.-.-..
nela exposição liei MU» Academia, qu-por
,01o de elogio pertence a ou ra ^ .^ .

cincoenta anuo. fo. ° 
^rUt. digo. delle. Nio

.Ui elle acha,, hum paueg «•«« B _( n „om.

me he dado, nao me-ta. i«npo _ Lei.

prehende-lo, 
nem abraçado todo. 

^ >m„I03 8a.
Uili, Eontenelle o »ecomi*«' ^ Je
bin, estrangeiros bons aos 

£tr ^ Br(.ficio ^
empregar a cerca de M. de «^P^ 

ôe< Q„erem
tudo nelle esta liga. o Ho Mull,i0 c0.
considerai' a Lx.osiçno do S> necewario

mi.huma oh.a plenamente 
m• «« 

; „ „um „.
».!'  Fi":; bmo:ro9beiogo levada
celleate estilo; n,a, -« ,Ml|0 (lo e„.
Blct» deste .^evaemeno, 

po »e .^ 
rf

critor r.5o faz ma» q«< «J^' M. de Lapla*
gopho. Esse »y-:-'.i..« vsrd«de 

qoe elle o
w nos dá em especUe «Io , 

,,<,, , e Pn.
não achou, porque <¦»""¦. 

manpi,_ . he elle
tretanto p..^n-e- he dc aIgu ^ .,„ e

(a voz ^.Europa 
, .bu 

- ^ de .acerto
dc imperíe.t - , pofl - eer,„,,
e precário que era, u' e,ev" 

f,lze«,i0.noS conhecer
4 habilidade ; de .nrte ^ gpm cet.
neste estado a que «11 efc > 

;bettas , de ,ua,
S11. o luitoriadoi 00 »ua»

••'"t-p:;.,.,.,..!!;...;"!','?.'-:;',:
:r.~i!r7";'.;7, ¦*.«-« • —

do moral, de quo facemo, parte, e o mundo fi.ico ;

qu. «.te não tendo intelligencia , nem hh^ad. ,

sr-Jíii i-,pir.,"A';.rq'r.'..: spi

¥>:.:.-.dr;.s.";-i.^"i«fveis, pre»enieí nu descobec
"'"' He • 

r7"'s;ur«rd:d.?elmo cr... New-
tas dos, filoso es Se he .^^ 0,
toa, qu.- alei ,ecuIldidade deve a cada ins-

do- uró.heii,.*lo.em hum futuro .em limites. Quan-

d„' N«- o„ deu á luz es.e g.atade P^«mei.to
."iád.i eu. huma geometria nova e sobbme, a a,-
'12,1 

. mudou de face, e oa «oi parecerão con-
, íeu bUthor. en-

l:;,^:": eona^o Íl..ha desempenhado, ainda

J ei's;Í.t»v. bem longa, phenomeno. impor-

!„.,•',.. escu.vfio; excepçôe, assombiosa,, desor-

\ ¦ v,li,.veis a pertorbavão; a le. mal eegu*
<i"", "èc* 

C :ezPdcsco..cerUr.se, e contra.i-
FJ 'Tinha 

co rido bom século depois da publi-

rTão'' do Pincptòs Mutheniaticos da_ PiiVosophu,
r,,çao noa ^ < K.-rações de gran*íí-^rrr;''...-£; ¦;"-:•;¦• s
^ri"i.';---Srr,"ií"r;ri"::
;':;Krri:,LÔ"V:;.í;rfcX
".'eu 

m ue -"a neeei.ario qu. • «- -'

r/endor a. èlua.-e Para r.pôr o syslema¦«

c^íil",• „„c-Q «rs ¦ não, par. repõe
N-wten .e engana a -r,;_;I,',r^0 

da mFio
,yMrlll. 

^.T^toN^M. de Lapla-
' rV" 

. 
' 

_ ZV-e iminenso. t.abalho., pelo
C7C,ToVrecu? 

ósde ieu gênio , • a.Uonor... ,
Pl' "da 

a hu» problema d. mecânica, nao d.s-
' 

, ,,, C o, .ubmissos, que o cumpum.n.
cub,emais . C«o -avei8. jUpiter e .eus
to n.ath.-malic . de leis .„ do„,ado, 

em to-
.s.ellite,, Saturno .Lua sao h_

des os -u;e;^raVo,0;')eOpaqreciaP desordem, he huma
„ ...e.-,* regra, o q 9implicida.
ord.,u ».h -«b«l PO' «"li^S^infinita^os.f.e,n mais ..* 1 V" ]"Z°\\c^0 infinita' do, et-
de d, cosa triunfa 0. u - • P 

^° 
.. de II. de

feitos. En.fim, e he o cun. f . ui

WriZ'"[.to abCoria divina, dessa ta.
do Uu.verso 1. to ie in)potíneia 

, em que

,„, duração .imperturbável. 8g ^^^
" EU d'S,e 

» tnr revelou o filosofo , este se
PUí„de8ecom Te ometral porque .11. não podi.
coníunde cora o preblem.s senão pela mais
.l.var-se a Uo difcceia Pr PorUnto M. de
„bia e ma., en senho,, geom Desca__
Lap,r 

Le^hz Ne^h f.zendo a geometria
te, de L«'bn.tz, g 

-obtando.a a

?Ín,t,T a, leis T naturesa; cr.sdor quando
indagação das le» U(ldo, de 6eus _eslg„,os,
cumpre , nias poi»

1
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í-So p»ra o prazer oo ostentnçao da d.fficultlada
vencida. Assim concorrem nesls grande homem, de-

mos-lhe este titulo', que a poBteridade não ha
de apagar , o geometra , o filosofo , o escritor;
o que faz da exposição <io systema do mundo, onde
eslá impresso este triplo caracter, huma obra tal-
vez única. Geometra, ouvimos nomem M. de La-

place com Eeler e Lag-ange ; filosofo, elle está

inscrito nos Ceos eom KepNr, Galileu, Nt*vvu ;
escritor, elle oecupou tambem o pt inteiro lugar
na lilteratura das sciencia'. Bitlloti lie eloqüente »

magnífico ; Bailly (que doloroso nome eu prontin*
cio!) ho engenhoso, brilhante, variado. Con, um-
nos esplendei' , M. do Laplace tem sobre hum a
ouiio a vantagem de huma precisão e de hun.ft
simplicidade antiga, e a isso ajuntou o meiecimen»
to lão raro dessa serie, dessa progressão, dessa
correspondência intima de todas a» partes , que he
a arte da composição, e o segredo das intelligen»
cios superiores. Nesse tecido perfeito, imagem do
enendeamento natural dus causas e dos elFeitos,
tudo he necessário, e cada palavra, como cada
idéa , occupa o seu melhor lugar , e attgmenta o
valor do qne precede e do que se segue. O es-
critor se eleva entrvtanto , mas com o seu assina»

p!o, naturalmente e sem esforço; se o bello nas-
ce debaixo ti» sua penna , elle não o procurava ,
-encontrou-o. Poder-se-hia tambem dizer d<-ate esti»
lo , qne elle lie indecomponivel , porque he ornei*
mo homem.

" Eu não filio, Srs. , senão da exposição do
systema do mundo, porque he hum titulo eminente
de M. de. L..pl*ce nas lettras. Elle tem outros
muitos nas sciencine , que todas abraçou , e quasi
todas adiantou, quer por seus trabalhos, por suas
direcçôea, quer pela emulação , que sua presença
• xcitava , e que lhe preparou «irccesiores cheios
do seu talento. As sciencia» forSo a oecupação de
*oda a sua vida, e n única paixão que a agitou.
Elle via en. seus progtossos o das luzes geraes ,
e nts*as luifs h guraiititt (ia felicidade publica ;
garantia, ai ! insufficie.iíe , e que muitas vezes ne-
cessita , nos o vimos, de que huma pouca devir-
tilde venha a seu auxilio contra b« paixões inimi.
gas da ordem e da liberdade. Mas a sciencia geo-
métrica rio universo diflere da sciencia moral do
homem; esla tem outros princípios, mui roisteiio-
sos e insis complicados, perante os quaes estaca
a geometria. A viva preocupação de M. de Lapla-
ce em favor de seus altos estudos será a sua des-
culpa , se a tem mister , de haver atravessado si»

NO T I C 1 A S
E N T R A D A S.

Dia 16 de Fevereiro. — Cabo Frio; 4 dias; L,
Senhora da Guiu , M. Simão José Franco, equipa»
gem 5, cnrgu farinha, e agoardente, a vários. —
Manuaraliba ; 3 dias; L. Bom Jesus, M. Francisco
Fernandes de Castro, equipagem 5 , carga caífí , e
agoardente , a vários : passageiras Bernaida Ange»
lica Victorina , e Francisca Angélica.

Dia 17 de Fevereiro.—Monte Video ; 14 dias;
B. Amer. Presidente Adnms , M. Alberto P. Deua-
iengen , equipagem 9, em lastro. — Richemond; 76
rlias; B. Amer. Plant , M. Mansfucie, equipagem
10, car^a farinha, ao M. : passageiros o Mestre
da Galera Cometa, Nicholas Bicker, o Piloto, e
I moço que vinha do Rio Grande e foi tomada

pela Escuna de Buenos Ayres o Presidente no dia
23 de Janeiro, e disse que tinha tomado o Ber-
jjiiiitim Fortuna , e duas Sumacas , todos do Rio

lencios»mente nossos bons e nosnos mãos dia*
sem enthusiasmo e pem cólera , e con.o superior
ás iiossan esperanças , c uos no-rns receios, Sen
pensamento confiado chamava erros do grande nu-
mero , e falins de hum só, ti civilissção illnstrad»
do nosso século, e elle se persuadia que illustra.
lo cada vez iiiüi,:, e de dia ( n. di», era pairar no»
bi «mente sua divida á humanidade. A -evolução o
tinha poupado, ou ignorado; o império, que vi.
via de gloria , não podia deixar de o.net-se com
a sua. Em fim tendo vindo sobre a )• rança o di»
da restauração, M. dc Lupluce foi de pleno direi-
to sentar se na Camura do? Pares i-oire as iilus.
tim,,,;* mais brilhantes de todos os gêneros e d*
todos os tempos.

" Eu nüo tive a fortuna de conhecer M. de
Lsplsce : não pude admira-lo de perto : apenas o
vi, O nobre orador que v..i lemar a palavra, vntre
tantas oulras viintngens, tem » dc se haver sentado
ein seus laiea , como e'!e iiieauio o disse ; a elle
toca fttllar»iKs do Acadêmico, do houirtri privado:
essa voz . que foignis de ouvir , será o órgão elo.
quente (i« vossas religiosas lembiança», Quanto a
mim , na distancia cm que estava de M. de Lapla»
ce, o que posso unicemrnle letteiniinhnr com to-
dos os espectadores , he (ine atr«ví-s! de sua glo»
ria, nos apparecia siinjirs. modesto, díisinteressa-
do de tudo que não era rie.Scobf.rla du huma ver»
dade novtt , superior em fim aos titulo* r ás linn*
ras, que seu nome realçava , que eile não linha
procusado , c qu. não tinhão nelle poder. Assio»
gozou muito tempo úo respeito publico e da filiei,
ção dos asiia. Hunia motte lr-n.qt.ilIa terminou,
aquella bella vida, e sutis ultimas vistas forão ps-
ra as sciencias o as lettras llorecenteg debaixo dr»
scep.tro protector de hum Rei, que herdeiro dos
sentimentos populares ca st;a ascendência , so ap-
praz naturalmente n^qniílo que exalta a nação ,
que governa. Seu nobre coração correspondeu ao*
iiobsos votoB ; sua." esquudms victorioses passarão
os mares clássicos da Grécia ; hnma gloria pura
cotíia nossas artros, Briügião respiro, a humanida*
de eetá vinga'*», e a Academia Franceza dá gra.
ças a Carlos X. de que sob sua r;ii-íe , a pátria
das letras sahio finalmente da sepultura, e vai re»
nascer para aciviii-uçío , que he ávida dos povos,.

Errata, — "No 
Dierio precedente na 1." pag.

col. Ia lin. 12 em lugar de — inimigos — lêa-se —
indivíduos.

MARÍTIMA ¦**.
Grande.

S A II 1 D A S.
Dia 16 de Fevereiro. — A cruznr, C. Amer.

Boston , Con,. o Cap. Ten. B. V. Huffman. — Vai-
pariso , por Monte Vidro ; G. Amer. James Bire.k'
he.ad, M. James Curtis, equipagem 19, carga fari-
nha de trigo.

Dia 17 de Fevereiro. — Mangaraliba; L. 5.
Domingos Enéas, M. Joaquim José dos Santos, equi»
pagen. 4 , en. lastro. — Dito , L. Senhora de Pe-
na, M. Antônio Gonçalves da Ro%a , equipagem 5 ,
carga vinho , e louça. — Cbaluba; Canoa Santo
Antônio , M. Manoel Corrêa Ijtile , equipagem 5 ,
carga sal: passageiro Antônio Januário da Silva,
com Passaporte da Policia. — Antuérpia ; B. físh
Union, M. Hiekmeres, equipagem 7, carga catVé,
e assucar. — Martinica ; G. Franc. La Jeune LaU-
re, M. Dachosêll, equipagem 17, em lastro.
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Antigos de Officio.

CARTA IMPERIAL.

I) A.So do Rio ria Prata, do Meu Conselho de Crer-
¦ra Almirante Comina_d..ií»e em Chefe das Força., >«.

«e, do Rio d» Prata.- Amigo: En o Imperador Cons»

ti uciomd , DdVnsor Perpetuo do Brasil vos Env.o mui-

r«.udar .«mo .quell. q«. Amo Julgando 
^.o^.\t- mm stãn Mi .tar. de une *ois rresioeme

~ 
lindada crear pelo UeC-eto de vn.te de Maio ri

ml oiloceu.os e vinte coco para julgar os u.div.duos des-

Esouldia, incursos nos crime, declarados .... me .cor«4

,U De reto fique de nenhum effeito por nao ter elle

t do até ao 
'pre 

ente exercício algum , e tornar-se acf.al-

£ » dcsuecessar.a a visia d„s disposições ria Carta de

1 .de tre.e de Outubro , e do Decreto de quinze de

Novembro ultimo: Houve por bem is..* Determina-lo

pòr Decreto da data de hoje, de que se vo, reroetterá

Ci- uthen.ica: oque Mo Pareceu Painc.p,,,vos pa-
w vossa intelligencia, e devida execução. Escrita uo Pa-

acio do Rio 
"de 

Janeiro aos dezesete rie Fevereiro de

,Uoit. centos e vinte oito , sétimo da ludependenc.,
"do 

Império.-ÍMPEUADOK.-Üiogo Jorge de Bri-

t0 _.p».a o Barão do Ro da Prata.

DECRETO.

Con.ider.imlo que a Commissão Militar, .cresda pelo
Decr.,ò do v.n.e de Maio dc mil oitocento. e vinte cinco nrj

IWincia Cisplatin. para julgarem os indivíduos da Arrnad

Nacional e Imperial, incursos nos ma.es declarado. <

« ,: Deere,,. , não te» ..d, ate oo presente exercie

«risum , e actooknente ce toma desnecessária a vista dUS
aiguu. , ae 

treze de Outubro, e <lo
disposições üa V. oria ,ue L.e. «^ "*- ,
Decreto dc .,ui_.e dc Novembro ulti.no; He. por bem

.ne » referida üooiuiisrto Militar fique de nenhum et-

feito. As competentes Authoridades, a quem o conheci-

mento deste pertencer , o teuhão assim entendido , e

tçãT executar. Palácio do R.o de Janeiro cm deseje-

te de Fevereiro de mil oitocentos « vinte oito, sétimo

da Indepcudencia e do Império. — Com a Rubrica io

Sua Magestade o IMPERADOR. - Dtogo Jorge de

Brito.

Artigos mão Ouiciae*.

Considerações sobre a importância cias maltas, e so

bre os males, que resultará? do lotai
abandono deüus.

Em todo o tempo se reconheceu » importan-

cia da conservação das maltas ; em todo» os pai-
.ti bem rc^iaes elliu ioda cooperadas .qu»si

sempre como hum bem ào Estado , administrar!»*
em seu nome, e Conte inesgotável de nua rique-
ia i a Religião mesma a» tinha consagrado , tom.
duvida para d»fcnder por meio de ven»ração , o
<jue devi», conservar-se para utilidade publica. As-
sim esta matéria, a mais pr«CÍo.a c necessária ao»
usos da vida , foi ao principio Minimamente abun-
dante; mas á proporção que a povo.ç.o dos pai-
les segmentou , <> niiuiero e exten. ão deilas dimi-
nuio, por isso qne crescendo o numero de bafei-
tanles, devem crescer a cultura. Os Governos pois
reconhecendo que huma maior povo.ção supõe hu»
nm maior cultura, e que por conseguinte ot" ge-
neros de consumo devem ser propoicionaes ao nu-
mero de seus povoadores, tratarão de promnve-la
ainda á custa das niattas, que se deixarão em total
abandono, e que mór parte se destruirão com gra-
ve prejuízo seu , sem se lembrarem dn grande ne-
cessidude dellas, e de que era fácil adiantar huma,
adiantando ao mesmo tempo outra. He desta sur- '

le, que a Inglaterra se vê,obrigada hoj»> em dia
a queimar tanto carvão de teria , e a Hcllanda
tanta tutfa ; a França mesrco não foi isenta deste
mal , como o proveu na collecção das Memórias
da Academia Real da» Sciencias a Memória de
Heauiuur em 1721, e a da Buffon em 1739, re-
clamando conl.a b grande ruina das mattas , at-
tenta a careza das lenhas, e excessiva raridade das
madeiras de conslrucção. Foi então que apparcce-
rão diferente» ordens tendentes a impedirem rate
mal, e ©Governo, independente destas sabias pre-
cauções, convencido d.« que a vigilância publica he
a melhor depositaria dos direitos da posteridade,
fez bordar todas as grandes estradas de longas fi-
las de arvores , para estas serem , quando fosse

preciso, hum regresso necessário ás gerações pre-
sentes , e ás gerações futuras. ...

A importunei» deste objecto foi então aprecia-
da mais que nunca , o que se prova pelo grande
numero de Lei. , que a esle respeito se promul-
garão em França; mas este mesmo numero pro-
vou sua insufficiencia , e ceio que tal ser* a sor.

U de todos os regulamentos econômicos. As Leis
*ão fixas de sua natureza , e a econoinia deve pre».
tar se á mudança , ou variedade das circunstancias :
Iium Lei econômica pôde prsvenir delictos e abu-

sos , pôde mesmo castigar a má fé , mas não ina-

truir a ignorância.
A' vista dos males accontecidos aos frstados ,

de que acima failei, males que não só podem ser-

vir-nos de lição , mas também redundar em provei-
to nosso pelo grande commercio de madeiras, que
houvéssemos de estabelecer com os pai .«s, ^u«
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mas carecem , * , <J« «mos «adorei.das ter-

,.. mais farteis, que ainda possuímos vastas e

'„ 
s uTCeíto ialo descuido eondemnavel das

.utl.orid.de. constituídas das diversas Capitania*,
_ ouem cumpria velar-sobre a conservação de ramo

ã 
"oZL 

nós, que possu imo. asma de.ras 
£,.

raras e preciosas pela sua cor, densidade , e dureza ,

. oôr Uso mais própria, ao. diferentes move,, de

fuxPo iue teu. voga na Europa, nós, que possu.-

no, 
'non'» 

de calca adstringente, e própria para

cur ume , e outras para tinturana , devemos dei-

ÍJi, tudo, .nem se quer tomar as med.

da,,Pe «.bia. precauções, que tomarão outro, fcs-

tadòs, como a França , e Allemanha , &.«.., para

•vitar a ruina total dos nossos bosques? Será ta*

taSíade, .e assim .contecer. He para¦ deaperfr .

vie-il.ncia do Governo cntia hum mal , que assas

Z graçado, he para lhe fazer ver o p»,c,,c.o,"que 
se desp.nha commet.endo as mesmas tal a ,

l?e o» piles citados , he nara obviar a 8e,e,a 
•

Ide deite mal no nosso B.as.1, , hn.l.e e P«-
™ tar nascimento a hum novo ramo de riqueza

Nacional, e Real , que n,e .balanço a propor o

bcíos maia ad.qi.ado. à conservação, . melbo,*-

mento d»- mata" restantes, a criação de novas, e
"o 

estabelecimento de bosques Reaes , «po«lande
"sloca«s, 

que com preferencia deveu» .er escolhi-

dos o numero, o qualidades dos empregados, os

2eve'res a qua são obrigados, * tudo o oiais , que

for conducente á este mister.

| 2" Meios para conservar, t augmentar as malas

¦existentes, « para dar nascimento a outras.

mais decisivo cuidado na observância da Lei, relativa
á conservação dos pães ienes; 5.» que mande bur.
dar os aai-iinhos , ou estradas de arvores-, usquaej,

pausado algum tempo, além do serem hum tliejou.

ro indispensável ái graiuics povoar.".^ em caso de
necessidade, «ão demais htim beneficio iiiipagiircl
ao viage.ro, que, utravessandr- no-tioí eaiiiihhos,

goza ao mesmo tempo da verdura, e ds belleza
de paizageu». Si» estes regitlamentos lã.» ujust»du9
«So necessários paia as matas em geral - «'orno "ão
serão paru aquellas, cm qne lu» arvores própria,
ao curtume, e tintura ria ? De*;ta art.* nao so ci.n-
servão-so, e mel-aoião-se os bosqu-s actuaes , mas
até criíí».»e novos.

-íi cilalias.

Como o Governo , olhando simplesmente para
aB necessidade» da povoaçáo actual , cuidou mera-

Lute em promover a citara, deixando hum» ¦

herdade illimitada, digna de todo o reparo, aos

proprietários de terras , os quaes , tendo todo o

Teu filo nos proveitos, e interesse» presentes , as

derribarão para reduzirem suas fazendas em ter-

ías lavradia- , e nellas plantarem aquelles gêneros
de exportação , e consumo , que mais valem , que
tem huma extracção continua , e que monos tem-,

po demandão para o sen nascimento , proib.cçao,
e colheita , efeitos da avareza mal entendida do

•eral dos povos , quando este. nâo sao «Ungidos

nor Leis sabias , e acommodadas ás circunstancias,
«ne « regulem ; como de mais os bosques devem

merecer à attençao do Estado em razão desua uti»

ji-lade «jeral, e por que deites carece ern todo o

tempo; hoje que o Governo vai vendo com grave
prejuis-o seu. e da Nação os resultados desta li-

herdade illimitada , cumpre, I.'que mande por em

MMiKãn * Otd. L. 1* t. dos Vereadores^, pe.a
ooal se ordena a todos os Conselhos, aemeem os

tP„a brtltiios , e determine aosCoircgedores a maior

vUiUn-ia possível «obre este emapriraonto , como
¦Ho «ca a..mü Regimento lhe he expressamente

\i eus. íbiiln ; 2' porque estu só medida não baeta

nua c»n""'iir-*e tão util fim, cumpre, <pie man-

de cnot-ervar em reserva o quarto nas florestas das

comroankl-.de. Bcclesiastioas , ou homens íe mao

werla, «. oita-vo na» do- particulares; 3.' que aquel*
ie r,,," for encarregado da im-pecçSo suprema das

maA»s- não deixe ao capricho de particulares o cor-
*p da» madeiras de construcção , que lhes ptescre-
va « ten»,po, e o>»do de «s cortar, mandando reservar

dei arvores per cada geira , e me*mo ponha re-

«gr-zas a« -corte da ie«l»a miúda; -4. ° <l>w íwiJm *

§ 3." Necessidade de matas reaes, hc.nl p,

Como o Estado não deve limitar meramente
suas vistas ao ben» ser interno, mus também ao ex.
terno, já defendendo sen cemniercio, já defendeu-
do seus portos de qualquer invasão inimiga, he tle
to.la a. necessidade, que elle tenha hum». M-umlia
siifliciente para este» lins. Mas como para a ter nao
basta, que pnssa dispor pslas Leis do Remo de
todas as madeiras reaes pertoncentes á particulares,
porque nem estas são suficientes , c porque snul-
limite direito não poupa as muitas despezas de traua-

porte , e estas augmentadas pelo péssimo estado
do. nossos caminhos , he por ta-ito claro, que de-
ve estabelecer as suas mata» á borda d'ago. em
local apropriado para erecção de estaleiro*, e ou-

tros edifícios , com hum bom porto pura embarque,
e desembarque , e de feição , que o transito delle

para o porto principal de cada huma das Capita,
nius seja de fácil navegação. Huma vez adm.ttido
hum si.nilhante methodo, vem o Soberano a ser

Senhor de diferentes matas , á ter no decurso da
tempo huma Marinha cmn pequeno diapendio , pot
isso que fabricando-s; as embarcações uo mesmo lo-

cal d*s mata., evitão-se as despezas de transporte,
e por ultimo pó !e tar armazéns tle d*posito , para
madeiras, as quaes vondendo-se á particulares, que
delia» precizão , fornecein hum novo rr.nio de ri-

queza , augmentão a .missa das rendas reaes, e dao

por conseguinte ao E*t»do o poder de acudir me-

lhor á outros muitos encargos , a que he obrigado.

(j 4.o Se ha matas naluracs , e quaes as que devem
ser escolhidas.

O estado actual dos outros paiz**, o destro-

ço quasi absoluto dos seus bosques, dificultai ia por
cetti» hum siiiiilhiiiile estabelecimento , attenta a ne-

cessidade de criar matas artificiaes, que demandao
muitos gastos , e tenifo , c 'ó porisso homa tal em-

preza seria quasi impossível ao no-so novo Esta-

do , se estivara nas mesmas circuns.tanc._trs , que
tendo por hora minguada, rendas , e além duto

tendo de aceudir ás precizões mais urgentes , se

inhabilitava para estas ; ma. co.no file possue
ainda malas natun.es nesta Capitania em d"

versos porto» da Marinha , pôde aproveitallas,
furlantlo-se por este meio á lodo o trabalho ,

gasto, e tempo, que deroamlãn bs «itificiaes. As

naturaes, de que pnr hora me lembro, "">'''-

ribebra de Iguape, as do» rios Parigucrnçu, ta-

riguémirin., Joq*.ia , Taquari, e outros, no b.a-

ço do mar , que wi de l^.ape até Cananéa, a.

do rio Sabauna*. no mar de Aranaya, braço oe

R..r entre a Hha de Canamía, e terra firme. ,, ns

Am .4os, qw» nelle desagi.So; na b«h-a de Supe

rigui -das Larauseiras, e ^ilar, as «.atas em ¦»"
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.,. rilM nw rio», que a ella" vem ter:
•• ' ° 

1, ba .« divarsa. parle, da nosU «lo-
i*""* . ,Cauitania. Creio qne nas outra» Ca-
Mtw des a Ca» »« *M 

naUl,,é/á borda

S:^mí;;iie6eren,a;p.icJda.p-o.,,9s.
mo u*°.

* 5*° 
S"í IZcão ths Lias rcues, quaes o,

-tS. 
.-^orarem-se ::-::r 

n«t,r,rde

qBe ora abunda a nossa Ct,.oa wj ^
e o devido P;'"v,'1,?;,oU";1' ,iri ,,, ,k c.,1.. ...•!•

pulí de ter ri.u»«oado 
^" iil(, ,„ pa.

em »^\l-°DVe,Utt;;i- Jròpiado pu» "^"">-

e mai. perteao» , « '«'« A, strP M„e„
huai Adiumufador p cl-ui.i, |„.„.et .r
;:: ficando to-,.,. su on ,,..dn -.*»« » «. 

(,.,.
tkral, que deve W-»»^ V„l,v.lec.<nent »»

pitania. Como • h... de loJo ou

Uis consiste eu. combina »' ' 
is,„ so0

veitü com a maior eco-m ' 
^f^ «.

d« parecer que os Inte..denit ^
A.V í-i Se':,d" 

.X .. ctoresCeraes das refc*
yitauias, M»*!1;'*,,, despezas, e mesa..
Tidas matas, a fim d; . 

^ ,., Je Aro-*.
Piu .02ao de *S. A. d madeiras,
j. 1797 os ter «^f^^ Conservação , bom
,e doutras «b»?7;jn, iento das madeiras com*
estado, e t**."'»" «•"'* . raaB §eiá bom, que o
potentes de hn». "»¦» ' ™a„te 

a intendente.
Estado escolha de hoje toiicorre-

de Marinha aquelles l.omen., %„;„ á boa«¦°.s c->*cTi K ^«•«"*" • a'ue\lefi
adiniai-traçao , de que bset¥Bdo muito,
Uomens, que t.vereu, -.£ ^ 

qW,l8 ^»o qua loca a matas , § d^ a(1, ,.
U, para nao **•%«££ "nlcerem 

" «¦»"*• da
Mi.,raçan. qua fim «^n, 

faict executar ante.
Batnccaa, a fim de nn« ,pirir«, for*
o espirito, do que a letra das „ con.
^ecndo-se-lhes os recur- m 

J-.-. ,#
docentes a f»U( P««l,w^ MeHlres Mateiros, bas*
„„ de rin»f«-» í"'„t. o conhecimento, pr.et.co.
ta qne te.il.ao somente os ^ ^ ^^
d*s.. cuUura o, d* o >r 

U(M .
ire» do Brasil, »"»""- r„icM, c„mo d.re.
„,0, e outros ma.»¦ noço • P^ ^^ q ^
•»' ^"'ínir-a* r^lW-re», pn-q... «¦".

ou exigências do tempo

V G

eiW9 p«ra ««Iklx**-, e eonservada* em Be-po..Io pa

das as peça., «nt.-m.ro, n *an..nh» , « * «

«chão nos referido» «rmasens ;*.*«- .

^^".stíaS:*: B.r
ssr-sàr"™. ~.w:,::
as atravesse*, -on separem , hum» ,l*U'1.",^e,ci,u

^p-eili^ie, ao mesmo, tempo ° '° 
,le cre*ci*wímmim

,.a feito» e conseguintemente das despesas,
M:V,ços feUO., « 

j 
- 

ou coatcU.\as, quando
E"Brí,K ?S.. 6.o utl finalmente obrt-

So ív i anualmente, ou quando muito de;* -js "."".;.rrs\':rr. 7...,-
níateiròs Tar. po ella, verificar a verdade ou

f ..dade da Tua asserções . promover o melhora-
í 

t se õ houver, ou evitar qualquer deter»,
"ün ' 

nMindo o que a causa, e dar outro, mm-
"' 'iu? 

oue o estado da matta, a ...specçao

IV s°uaí ocalXdes0, . actualid.de do «empo, e ou*
„;. rircunstancias assim exigirem. .trUS 
^AdStÍdnor , ou MeStre8Ma,eiro ?rj 

«¦

defecVivelment. obrigado a cumprir a. , r.lens acm.a

ÍS-idas do Inspector Geral, e oti.n.s que j.or 
•

f forem determinada,,- 2.» alé.n rh-tn será obr..

J ilimoar a sua matta de todas as plantas mu-

S! è 
' 'das 

a, arvores d. madeiras brancas

Z moHeV, á limpar a. arvores de m«de,r.s verme-

Z ou duras de todas as plantas p.ra-.t.cas, que
í III» sua ve^etaçãn, e crescimento e curai as

Cela. enfermidade', que cos.umão acon.n.e.e-

Im aònl cando os methodo. mai, accommodadoa a es-
W, appl.c^ u3r fXtingllir todos o,
te ii... , J. ,ra..;ü8 ao crescimento
animas pern.c osos , e c^'8»» . hun9 ,og
da: leMaLP 

ado p'or coXcer a irTimiz.de e'op-
outros, fa»eB*'0| PQ'n-i ha. 4.0 deverá podar, ou
PÜ?ar^;ra v es a fim de .. remoça^ e da lhe.
'«„«« 

sua vegetação. Buffon observou , que por
PT Z o a eTba demorada pela suppre.sáo do
esto me» a »e.o fortemente so-

T:e*V& e a'«ncr.Uva ,',a terra, onde .chão
bre as raízes , brotar renovo, ma..
hum 

T M« Tor* £* •«• remoçamento
v.gotoso.. Ma. por g urf| ^ #
mn.to rePet,d.°..a"e,d\ arTore : de mais este recur-
¦"T.-.íní'"^ituXpor quanto todo o «er-
88 ,"n .erta profundidade; além da qual nSo pe-
reno tem aertajpro.i»» ,; ,ar raulta3 vezes

ret,t%"orT.e .ppreSTmomento, em quede,
huma arvore ne 

JV fa coníUmll, em esforços
ve começar á perecei dÍ8to h(, hu.
todas as torça» da n.tu«a.. ^ .^

mtt aturada ob5ev çao .o ^ 
^ ^

n0\ft,la more, quem deve prescrever o tempo
mento da «rvore ,q nunief-o rfè mM fi 6

^m0d° íividir a sua .nata em folhas segundo .
Devera dividir _a «n nufl)!4 ft tji>_
w. extensão, e dei moao, «* ka|t

. - ?, r»ÇB-rtor Gwfl/, edoAdnúnn-
.'.Obriga^ do I spetor ^

",' 'dUri o década matta, •*****•
Demarcado o d..meto nt0 ( 0lh.do

ta no verdiide.ro pe <** aP' 
lado„ os estaleiro»,

g porto para embarque. mâ prec
e mai» edifícios, que »O0.lB"*? . vista8 do Ins*
tio, tudo debaixo das •"•«¦«•^" »,*V" 

miindar
P-tor Geral , -r.. . 

J 
*?tadei^i. 

necrss.ria.
proceder ao corte <*J£™ havendo '¦ prévio cm*
«o f^rico das embajwgor. , 

^ dorei
«lido de enviar a c8<la " 

„ as comp5e, ps-
lilin„ lista de '«das *s peças, ^»8 ,*da^ , e ...
ta e.-tes as cortarem j.no«ito . reservadas, ou . e de moao Mu^ ..   --
manhos.nns ^'\cmJ^ t. 6'erem vendidas a w• "^.Ver sempre folha 4 cérter, qne basta¦su-T^-t-S £ rs;?.1- ríir. rír.'« ír?- - tt'""a"
2,o á. maudar t>rosede.' ao co.i* «« ?»
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os Alleruáei do seguinte methodo bem simples: qua-,,do a acibu íobe em abandoneis , descarcão.ap
arvores, o que entào ee fun com muita facilidade
o asaiinVfcdeixáo por espaço de hum anuo; Clnj*
gado o tempo de us cort..r , abatem-se , e dão hu.
nm madeira muito melhor, quanto á duração. S».
gnndo as experiência, de nuirnn , o alhurno dej.
In;! arvores assim desr.aiiciidu , lornu-se tão dura
como o cerne, o iiugmeiitii de intensidade, e for.
ça ; c por conseguinte devendo aulas ser perdido""- "¦' ''¦ 'o capaz -' --' " '

proveitu do seu terreno, conservar, e mesmo en-
tienicar as arvore. , que tirao o seu sustento do
fundo d., terra, com a» que o tiião da superfície',
consultando para isto o terreno, • deixando as que
lhe convém: 7.* deverá conhecer o pezo, a don*
.idade, dureza, e forças dos arvores, que sua ma-
ta encerra , para no códe das dinetenlcs peças
prefeiir aquella arvore, que po.suir sm maior g.áo
as qualidade., que cada huma das ditas peças re*
quprer ; 8. ° deverá nas niadeiras vermelhas iipro-
¦vetar o albumo , redusi.ido-o a hum estudo de du- torna-se por este uol'i.1
feia ignal ao do cerne , endurecer a» peças depois
de cortadas, e livra-las de podridão pelo. molho-
dos mais seguido., e que a experiência (tio mostra*
do ii.nia proticuos; 9. s devirá finalmente corta-las
em tempo appropriido, reflectinrio previamente no
feu estado de crescimento , lempo do corte, e na-
tiiri-7:i du leiieno.
Ç. 7." Jlrnras, ou conhecimentos praticas, necessárias

ao bom desempenho dos deverei do Administrador,
seguindo a ordem do parágrafo untecedcnlc.

As nrvorca brancas , além du se bem dbtin*
gaitem dus vermelhas , ou duras pela sua molleza
comparativa , e p.-lo nenhum cerne, ou lenho, que
emitem, crescem muis rapidamente, e mais d, pres-

d« ser trabalha.
do, como o cerne, ou lenho. As peça.'depois (je
cortadas , enduri.-cem.Ke uiolhati.d, ns com aieite
on gordura, cohrindo-a. cr.ui tolhas da bannneiraj
« nitteuuo-n. debaixo de cinta quente, e ahi dei-
xando-i'í i-ís absorverem toii.-u a< paitr.i olnosas
ou pus.ando as some.ile pelo f>go : om ambos co.
*os ellas se toniiio mnis duras, porque no pritrri.io mibslitiic.se lia pari -g aquosa. do páo a .ubslan.
cia goriiumsa , quo lhe |i(. uinis análoga , e (,ue
lhe,, rotieliega as fibras, c no segundo o fogo iiie»
muda a hmnid.de, causa em parte da su;i molleu.
Pari livml usporém depudiidão, bastará passal-aa

uma dissolução do vilriolo , ou dc aliinir-n fpo
e depois alcatroel-us. O tempo de cortar aa mailei.
ra. deve sei no fim, ou p.incipio da eeiba , que*
ro diaer, no fim, ou principio das luas , altenden.
do á regularidade da tstiiçâo , e bom tempo, por.
que no primeiro caso vstá o çuuio dellas ruma tir-
me para coilflituir madeira , « no primeiro mjsís
fluido para evaporar-f.e. Como poréul huma arvore
não está peifeila , emi|iianio ntíu chega i»o eomple.
lo eslado de crescimento, he portanto huma obri.
gação essencial do administrador conhecer este ma*
xiiiiuin de augmento pura então corlal-a. Huma

a i se iiperfciçnao , que as segundas. Se o terreno
tem fundo , a. arvores, que lirão seu alimento do
fundo da terra , devem-se conservar com a. que o
tirão da superfície , porisso quo o ciescimentu de
huma não obsta ao da outra , e he obter por esle
jaodo o maior proveito possivel ; se poiém nào tem
fundo, devem arrancar-se as primeiras , porque de
certo não inedrão. A densidade, dureza, e pezo
varia nas diversas arvores, e ate nas da mesma es*
pecie, qua crescerão em terrenos differentes, ou em _, .... ,
climas diversos. A densidade das madeira, tem .em- arvore, nos primeiro, annos rie sua vegetação cresce
pie huma certa relação com o tempo de seu crês- cada vez mais; chegada a certa idade, esle. augiuento
cimento! as arvorts, que crescem mais lenta meu- diminue alé que fieu u'hum estado estaciona i io .em
te, tem a madeira mais dura , e pelo contrario a. augmentar o seu tronco de altura, egros.ura ,• então
outras : por (.tes dados se pode facilmente entre deve cortiir-sc : ou por oulro methodo ella devo
inuiia. arvores conhecer aquella, que possue com cortar «o, quando as folhas das poetas amarelecem
preferencia estas qualidades. O pezo he a sominn e caheni, quando parte da casca se desseca, e de.pega'
das partes inaleriaes, contidas em 1,uai dado volu- ou se separa de distancia en. distancia por greta»me , e por conseguinte em dou. lenhos de igual transversaes , ou finalmente quando morrem al<-uns
volume o mais denso srrá o mai. pczado. Huma ramos de cima , porque então he signal , que a
madeira lie tanto mais forte, quanto maior pezo arvore principia a envelhecer, e que o lenho do
sustenta seu, se quebrar: he o conhecimento desta centro principia a alteiar-se.
furça, que mereceu a attenção d;is olhos filosofi. Todas estas con-ideraçõe» não dispensío da
eos do sahio acadêmico Buftbn , o qual depois de Bttenção á natureza do terreno , porque no» bons
muita» experiências, cujo d«talhe se pode ver nas ganha-se em espsrar mai« alguns annos e nos
Memórias da Academia Real dus Sciencia. dc Pa- terreno, supeificiaes he melhor cortal-a. antes do
ris , nchou que elia he proporcional ao pezo , tempo, isto he, mais novas,
não ao volume. Para endurecer o alhurno, usão (Continuar-se ha )

NOTICIAS MARÍTIMAS. '
ENTRADAS. gem 0 , carga milho , e farinha , ao M. Diz •

Dia 18 de Fevereiro. — Cnbmda,- 31 dias; E. Mestre que no dia 17 do corrente aa meio dia
Mercantil, M. José Antônio Ferreira, equipagem 20, foi roubado ao pé da Ilha d'Ancora por hum Cor-
carga 1G0 escravos, deste» morrerão 32, a José saiio, o qual lhe deitou a bordo Antônio Joaquim,
Antônio Ferraz Guimarães. Du o Mestre que esta da tripulação do Bergantim Golfinho , que vinha
manhã encontrou ua altura da Ponta Negra o Bri- de Ambrix, e João José d'Oliveira , da Sumaca
gue de guerra Pampeiro, e o Commandante disse Aurora, que vinha do Rio Grande para a Bahia,
que andava ajuntando o combui , e seguio hum que o dito Corsário tinha apresado : passageirosnavio qua r.gi.íou, e disxe ser o Paquete Inglês José Baptista, e Maria Magdnlena. — Monte Vi'
Hape. — llha de. Surtia Helena • 22 dia.; E. Ing. dro ; 21 dias; B. Sardo , Senhora do Carmo, M.
Alexandcr Adam, M. Alexanlcr Peter, equipafiem Jeronymo Escasrelas . equipagem 17, carga aias.a»,
7, carga vinho. Diz o Mestre que no dia 10 do e vinho, a Brinhorff : passageiros Manoel Lope.,
corrente encontrou hum Brigue E-cuna Corsário, José Ferreira, e 2 Francezes.
que o mandou hir a .eu bordo, e disse ter apre-
sado huma Galera , hum Bergantim, e huma E«- S A H I D A S.
cuna Brasileiro». — Benevenle,¦ 3 dins; L. Constan- Dia 18 de Fevereiro Falmouih ,- P. Ing.
tina Conceição , M. 'Jacinto José Marques , equipa- Ilope , Com. Wright.
~ - '—¦ 
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Abtioo-s oe üjficio.

Tteparlição des NegociosJjim Marinha.

AS Ua Masestade Imperial , Querendo por todos
' 

«,. modos Dar plena , • conveniente prova dos be-

/nianos sentimentos, que Professa, Ordena que V.
' 8 fuça instar a todos os OHiciues prisioneiros de

«úerra da Esquadra , reclusos em a Nao i.incipe

4 Real, oue o Mesmo A uf-usto Senhor lhes I ern.tt.

(/te liberdade, e homenagem sob fiança. t> t lador

deverá ser pessoa respe.tavel , e segura , quer por
seu commercio , quer por algum outro considera-

do empreso; suieitundo.se o ...esmo t indor pe.an-
te o Auditor da Marinha por Termo socado , «

firmado na devida lórma a ser recolhido a pri-
«So no caso de se evadtr o respectivo afiançado.

Os priaioneiroa em gozo de liberdade, na forma

acima dita, deverão no primeiro Domingo de ca-

da me* apüresenlar-se pelas nove horas da manha
Vn„ Arsenal da Marinha ao Auditor, encarregado

destas visitas , para verificação da existência dos

,',«a. prisioneiros , e cm caso de falta proceder-
se-lia lo'o contra o iiadnr. As bancas tor-nar-ae-

hão nulfas, logo que se. faça a pa/., ou antes per
troca de prisioneiros.

Deo* Guarde a V. 8. P-ç« f'» 
20 de rW

reiro de 1828. - Diogo Jorge de Brito.-br.-Le»
da Cunha Moreira. 

Artigo» nam Officiaes.

MINAS GERAES.

Exlracto da Universal de 1 de Fevereiro.

processos. Similhante falta se.ia ainda mais nota-

vel e digna de reparo , se não me persuadisse ter

nor causa o muito trabalho de que estaria pensio-
„ado nos primeiros tempos do exercício do sen eos-

prego e na oceasião da remessa dos sobreditos

presos, e nunca por esquecimento, huma vez qua
áquelles erão enviados por hum Magistrado, que
ha pouco fora Relator das mesmas Juntas, fe.ro taes

circunstancias pois tenho a determinar-lhe , que será

demora remetia ao Doutor Ouvidor desia Cornar-

ca os »ut»s, que são relativos aos prezos indica-

dos na dita relação , ficando advertido de jainaia
enviar algum, que não venha accompanhado doa

competente» processos. Imperial Cidade do Oura

preto em 18 de Janeiro dc 1828.-João José Lo-
Ls Mendes Ribeiro.-Sr. Doutor Ouvidor da Co-

,„arca de Pyracalú do Príncipe.
Está conforme. — Anlonio Eulalio da Rochtt

Brandão, Otliciai Maior no impedimento do Seeie«t

taiio do Governo.

Tendo resolvido começar as Sessões das Jun-

»as de Justiça nos princípios de Fevere.ro proxi*
mo futuro, e determinado ao Doutor Ouvidor des-

r Comarca do Ouro preto, Relator das mesmas

-Juntas, providenciasse o que fosso necessário para
«ão haver demora no andamento das Sessões , a tim

de serem sentenciados todos os piezos , que "

achão na Cadeia desta Capital , e dar a cada hum

delles o òe.tino conforme as Sentenças que oW

verem, acabo de receber hum Olf.c.o do d.to Ou-

vidor, em que me participa aeharein-so prezos ha

mai, «le quatro mezes na Cadeia desta CapitaI os

réos constantes da relação Junta, ass.gnada pelo
Official Maior da Secretaria do Governo, e que
furão enviados dsssa Comarca sem os competentes

Chegando ao meu conhecimento em representa-

cão oue. acaba de tne ser dirigida por pessoas, quo
dizem achar-se presentes na salla anterior da lhe-

.ouraria menor na oceasião de se fazerem os paga-
mentes, que alguns Officiaes da Contadoria , cujos

nomes se menciona.» na dila representação, latgan-

do o trabalho que está a seu cargo, se appreseu-

tarão naTl.esouraria coui muitas procurações para
receberem ordenados de seus constituintes, e quei-
sando-so deste procedimento, concluiao que Louves-

se eu de dar as providencias , que me parecessem
convenientes para não progredir similhante abuso.

Ainda que eu não dê maior cred.to, e le a dita

reprecentação pela falta de assignatura , e ma-

neira-com que ...e cheirou ás mãos, e mesmo por-
nue os OHiciae» mencionados me merecem todo o

crédito , pareceu me com tudo acertado participar
isto aV. S., parajque procedendo aos mais esciu-

pulosos exames , e achando verdadeiros aquel le.

factos , o que não he de esperar, haja de decla-

ri- a todos oi Officiaes da Contadoria em geral ,

e .em que similhante advertência se presuma po-
.itivamente com algum, que nio sa incurobao do

neaocios , a que não podem satisfazer, se.n faltar

|/,oa. obrig-ções, •assídua residência, que de-

vem ter nu Contadoria durante as horas do tra-

hX Deo, Guarde a V. S. Imperial Cidade do

Ou o Preto em 18 de Janeiro de 1828. - João Jo*

2 Lopes Mendé. Ribeiro-Sr. Manoel José Mou*

Jeiro de Barros., Deputado Escrivão da Junta da

Fazcuda.
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Dito de A de Fevereiro.

D« Sessão ordinária do Conselho do Governo em 17 de
Janeiro de 1828.

Appreséntahdo o Sr. Francisco Pereira da
Santa Apollonia a indicação seguinte: —Por bem
da Lei de 20 de Outubro de 1823 , artigo 24 N."
7. » cuidou o Conselho do Governo em formar o
censo, e Estadistica da Piovincia , cujo resultado
foi remettido a S. M. o Imperador, ou á Assem-
bléa Legislativa. Pela Secretaria de Estado da lie-
partição do Império se expedio em 1826 o Elan-
cbo da EstRdistica Geográfica , e Natural, e da Es-
tadistica Politica, e Civil ; cuia execução se re-
commendou aos Ouvidores da Província pela com.
mum presumpção de maior intelligencia. Nomeando-
se na Câmara do Rio das Mortes huma Conimis-
são pelo Ministro encarregado da Vara, para o
desenho, e execução do Elencho, .econheceu a dif-
ficuldade, cujas razões forão expostas a S. M. L,
e ceo recommendar-se differentes arbítrios. Da
Portaria expedida pelo Conde de Lages ao Tsnen-
te de Engenheiros João Baptista Monteiro de Bar-
ros , e Omcios concebidos em execução, não pare-
ce limitar-se a Geographia e Estadistica natural,
quando o Elencho começa pela situaçã* Geogra-
fica da Província, sua extensão, superfície , e ob*
aervações da longitude, latitude, e limites. Segue*
se a observação do clima, e estações, aspecto, e
Naturena do terreno , Serras , Montes , FonteB ,
Rios , e suas ditecções , Ilhas que incluâo , ou dif-
üculdade para a Navegação, e commodidade pu*
blica, Lagoas &c. ; o que tudo obriga ao Inspec-
to local, e calculo dealt-jras, &c. &c. Nesta cer-
teza cumpre designar os objectos da sua Commis-
,ç5o ; sem eximir aos Ouvidores da Estadistica Po-
Jitica e Civil das suas Comarcas para se conseguir
e facilitar huma e outra execução?: e ponderando-
se que convinha declarar com individuação os ob«
jectos, de que dtviâo ser encarregados os Ouvidores
das Comarcas, visto que havião da Estadistica Po-
Jitica e Civil vários documentos na Secretaria do
Governo, assim como também da Estadistica Na-
tu. ai, e Física, se resolveu que o Sr. Secretario
.fizesse huma Lista daquelles objectos, de que ain-
da não havião informações, ou erão inexactns as
existentes, para se fazerem as precizas incumbências
ás diferentes Autlioridadcs da Província, e ao mes-
mo lnspector, ficando de nenhum effeito a outra
indicação do mesmo Sr. relativa a este objecto. Pro-
poz o Sr. Bernardo Pereira de Vasconeellos a in*
dicação seguinte — Que para execução da Lei de
20 de Outubro de 1823, e dus Ordens do Governo
se exija., da Junta d. Fazenda os esclarecimento*
seguintes. 1. ~ Que declare a importância annual
de cada hum dos Impostos, que nesta Província
se cobrão, especificando quanto eíFectivamente en.
trou nos Cofres da Fazenda Publica o anno pas.
«silo , quanto se despendeu , e o Orçamento da re-
ceita e Despeza do unno futuro. Na conta das ren»
das deve contemplar-se a do imposto sobro o ouro,
não só o que nesta Província foi arrecadado, mas
o que o foi pelo Erário. 2.° Quanto custa a ar-
recadaçâo destes impostos, se he preferível o me-
tl.odo de arremataçâo , ou de administração , •
quaes são oa inconvenientes tle cada hum destes
n.elho.los. Quaes le... sido os resultados tias adn.i-
nistrações dos dízimos na forma das ultimas ordens,
se tem sido feita no devido termo a entrada nos
Cofres Públicos dos proibidos dos dízimos adiai-
«listrados; e que leuietlu copia das ordens sobro

administração das rendas publica? , que a Jllm!t
tiver recebido. 3." Se a Junta lem alguma ordem
além da Lei de 22 de Dezembro de I7C1 paia «
pagamento adiantado dos ordenados dos Emprega.
dos Civis ; porque razão tem pago aos Srs. Dei,*u.
tado» ordenados adiantados dos ueus empregos ,
sendo certo que vão receber no Rio o subsidio,
que não podem accumular com oulro ordenado p,,.
Ia prohrbição do Decreto de 11 de Fevereiro de
1823. 4* Qual foi a causa da demora dos puga.
...tintos de soldos, e ordenados no passado anno de
1827. 5.° Porque Lei se regulou para ...andar pagar
aos Srs. Deputados as Congruas , e ordenado» doi
lugares, em que estão empregados desde o dia 4:
de Setembro de 1897 , e não do em que principia,
rão a exercê-los, dando-se assim a prolub.da aceu*
mutação de ordenados , e Subsídios, (i. 3 Porque
razão passou a dar p»r Administração os Qflir.io.1,
que até agora se arremata vão. 7. ° Que envie Im*
ma Lifila dos diversos processos pendentes para a
cobrança das rendas publicas ; quando forão inten-
lados , e os motivos que tem ob-tad.» ao andamen-
to da maior parte da/* execuções : esto trabalho se
rá fácil á vista do livro que o Procurador da Fa-
atenda tem na conformidade da Lei de 22 de D",
zembro de 1761. 8.e A ordem ou Lei pela qual
a Junta da Fazenda poga ajudas decu«to aos Ma-
gistrados, que vem servir nesta Provincias, cuja
proposta depois de examinada por todos os mais
Srs. Cutiselhoiios, foi approvada.

Dito de 6 tit Fevereiro.

Tendo determinado ao Doutor Ouvidor desta
Comarca do Ouro preto, na qualidade de Relator
das Juntas de Jusliça, que eBtas devem começar
nos primeiros dias do mes de Fevereiro próximo fu-
turo , e que com anticipaçâo providenciasse o que
fosse necessário para não haver demora no progres.
so das Sessões; o mesmo Ouvidor me dirigio hum
OlT.iio, no qual me expõe acharem *e recolhidos na
Cadeia desta Capital os prezos constantes da rela-
ção inclusa , assignada pelo Oflicial Maior da Se-
cretaria deste Governo, enviados dessa Comarca
sem os competentes processos , o primeiro ha trez
annos, e os outros ba dous, e como nada .eme»
deie em entrar nn origem, que deu canza á dento-
ra que houve na exigência e remessa dos ditos pro-
cessos ; para serem sentenciados nas anteriores .1 uu-
Ias de Justiça, o que muito, e muito me magoa,
e afllige ; observando , que por simelhante falta se
tenhão conservado na Cadeia aquelles prezos cheios
de misérias e necessidades , achando se talvez en.
circunstancias de se livrarem , ou de se lhes dar
melhor destino : resta-me só ordenar-lhe , que sem
perda de tempo remelta ao Doutor Ouvidor desta
Comarca os processos relativos aos mencionados pie.
zos a fim de se julgarem nas próximas Juntas do
Justiça , ficando na intelligencia de nunca mais en-
viar Réo algum sem o competente processo , como
já lhe adverti em Ollicio de 4 do corrente mez e
anno. Imperial Cidade do Ouro Preto em 18 do
Janeiro de 1828. — João José Lopes Mendes Ri-
beiro. —|Sr. Doutor Ouvidor da Comarca do lt>«
das Mortes.

Está conforme. — Antônio Eulalio da Rocim
Brandão , Official Maior da Secretaria no impedi»
mento do Secretario do Governo.

Dito do Universal de 8 de Fevereiro.

Sonio preseute ao Comejüo do GuTeruo huma
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representação do Capitão Mói das Ordenanças do
TVruio dessa Villa, accompanhada da copia de hum
Olficio, que essa Câmara expedira directamente aos
Cominandantes aos diatrictoa do mesmo Termo,
sobre a ar.ecsdaçiío do subsidio , que lhe fora in-
cuinbida por Provisão da Junta da Fazenda, e quei-
xando-se o dito Capitão Mór do procedimento do
Juiz de Fora, por havei expedido com a Câmara
aquellas ordens ans referidos Commm.dantes dos
Districto», sem que lhe fosse con-municndo , como
devia ser , pata melhor ordem do serviço ; resolveo
o mesmo Conselho, que se officiasse a essa Cama.
ra para ficar na intelligencia de qne em .imilhan.
tes diligencias apenas lhe caba deprecar ao Capi-
tão Mór os auxilio» que forem necessários para o
cumprimento das ordens, e que a Câmara não tem
o direito que presume, e consta do documento apre-
senlado , para impor aos Cominandantes a pena de
virem á Capital, para responderem perante a Jun-
ta sobre motivos de seus descuidos. O que tudo par-
ticipo a essa Câmara para sua intelligencia e exe-
cução. Imperial C.dade do Ouro Preto 22 de Ja-
neiro de 1828. — João José laopes Mendes R.bsi-
ro. — Srs. Doutor Juiz de Fóia Presidente, e Of.
ficiies da Câmara da Villa do Príncipe. — Imt
Maria da Silva Pinto.

Recebendo o Officio , que me dirigio na data
de 8 do corrente , accoinpanhndo da copia de ou-
tro, que a Câmara dessa Villa aliviara aos Cora-
mandantes dos Districtos desse Termo , sobre a ar-
recadaçno do subsidio, que lhe fota lacumbida pela
Junta da Fazenda, e sendo presente ao Conselho
do Governo o seu dito Officio, e documento, que
o acompanhou ; resolveo o mesmo Conselho , que a
irobredita Câmara se officiasse (oomo na data deste
se officia) para ficar na intelligencia de que so lhe
compete deprecar ao Capitão Mór do Termo os
auxílios de que necessitar para cumprimento das or-
dens, que tiverem do ier executadas, devendo o
mesmo Capitão Mór em taes casos fazer cumprir
pelos Comn.andanUs dos Districtos tudo quanto for
necessário para em prompto se executarem as de-
terminações, que co.npetei.temcnte lhe forem expe.
didss. O que tudo lhe participo para sua intelli-
gencia , e execução , e para que cessem coi.flictos
entre as Authoridades Constituídas , nas quaes mui-
to convém haver a mais estreita ...não para a boa
orde.» do Serviço. Imperial Cidade do Ouro Preto
em 22 de Janeiro de 1828. — João Josç Lopes
Mendes Ribeiro. - Sr. Capitão Mór das Ordenançss
d«, Termo da Villa do P.incipe. — «L«is Marta da
Silva Pinto.

Monte Fidéo 9 de Fevereiro.

Passeio Militar.

A 20 do passado nossa columna de observaçl.0
na linha fora da Praça sahio a dar hum passeio
...ilita, , meaosprea-ando todas as tentativas de op.

posição, mie oir inimigos, sabendo a «ah.da, t.nhao

preparado, e pozerão em pratica. ASO sem orne-
nor obstáculo os lu.pe.iaes chegarão a Canelone..
Antes de entrar na Villa, dou. Membros da. An-
thoririade. Civis em nome dos moraoores se appre-
sentarão ao Chefe , olferecendo-lhe sua devida sub-
missão. A colum.ia na melhor ordem entiou na
Villa com repique dos sinos da sua Igreja; es-
luada a tropa na Praça, bradou Viva o Imperado,,
cantou o hv.nno Nacional , e com enthusiasmo re.

pciio novos tivai a Sua M»ge>thdt Impeiial ac;

companhados por todol o. concorrente.. Na rae*.
ma boa ordem, e observando as instrucções do Su-
perior Governo da Província, saldo situa.ido-sa
¦as vizinhanças da Villa, onde descançou ; e a 31
regressou em igual bom estado á sua antiga po- .
sição.

Os inimigos procurarão incommodar a colum- '
na queimando Os campos do transito ; porém ella
seguio sua marcha sem fazer caso de todas as ten-
tativas, que praticarão , tocaudo o extremo de
seus recursos. Na retirada sob.e as Pedras se em-
penhou huma pequena guerrilha , que deixou ai-
guns Officiaes e Soldados da Pátria mortos e fe-
ridos , segundo affirmão os moradores do campo ,
que entrarão na Praça. Da nossa parte houve só
hum Sargento morto em (Janelones por haver ex-
cedido as ordens de seu Co.i.mandaote; sendo di-
gno de Indo o elogio o comportamento da disci-
plinada tropa Imperial, que com a maior sereni-
dade soube soffrer as inconslancias dus tempos ,
tanto no excessivo calor, que foi augtnentado pt Ias
queimadas, quanto pelas chuvas que se experimen-
tarão em sua marcha. O bom Official faz valente
o Soldado.

Os exaltados Patriotas de Canelones havião in*
timado aos moradores não só a exportação do seu
gado, e todos os bens da Villa , mas o abando-
no de seus lares , espalhando voz que a checada
dos Imperiaes causaria hum estrago immenso entre
a desordem e o excesso , sem respeitar vidas , fa-
zendas, nem pessoas; porque como diz o sdagio
Cuida o ladrão que todos o são. He certo que pe-
lo direito de represália bem podião os Imperiaes
ter feito experimentar ao pnvo de Canelones os
vexames e crueldades, que os Soldados da Patri»
o anno passado tiverão soffrer aos pacíficos povos
da fronteira da Provineia de S. Pedro ; porém ba
grandíssima dinerença entre huma tropa subordina*
da com toda a disciplina, mandada por dignos Cha-
fes , e beneméritos Officiaes, que só aspirão á «>b-
servancia das benéficas intenções do seu Impera-
dor, e os revoltosos, viciosos e indisciplinados
Soldados da Pátria , que sem leis constituídas são
mandados por Cabo* criminosas e cruéis anhelando
somente ás voluptuo.idades , e aos roubos, segun-
do a experiência tem manifestado. Todo o Mun-
do que comparai quão distineto ha sido o con.por-
tamento dos Imperiaes em huma Villa, donde tanto
se tem fulminado contra os Brasileiros, com o
procedimento dos Patriotas no pacifico povo de
Bagé, diga imparcialmente se sempre deve prtfe-
rir-se o Goverao monárquico constituído ao despo-
tico revolucionário, que na sociedade tudo assola'
e transtorna.

(Do Semanário Mercantil.)

Fim das considerações sobre a importância das mai*
ws» e sobre os males, que resultarão do total «•«»-

dono delia» continuado do N.9. antecedente.

l. 8. ° « ultimo. Necessidades dt hum manual mateiro,
estabelecimento de escolas praticas, utilidades ,

que resultão da execução desta Memória.

Eu pudera continuar com a explicação dè ou-
trás regras pratica* necessárias a hum administra-
dor, ou mestre mateiro, com a deseripção da* en-
fermidades, que etacSo as arvores, e os meihedoa
próprios de as remediar ; mas a natureza; e bre-
vidade desta memória o não permittem. Com tu-
do como ellas são de absoluta precisão, mormen-
te aos primeiros admini.tradoies, que apenas ten

:
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t». conhecimento fl da- prorlu.çSe- vegelaes do Bra-
ul e mai. alguns outros práticos de mera rol.-
na, não poderá eximir-se o Estado de lhes man-
dar dar munuaes mineiros , escolhendo d'entre os
Allemáes os n.elhures , pois ha muitos, e excel-
lentes, os quaes dever-se-hão traduzi, para esle
.fim, -em se lhes fazer alteração alguma, excepto
..aquelle» rasos, que tiverem appl.caçao as arvo-
ie. do Brasil , e sua cultma , ao lempo do seu
nascimento, e florescência, que forem lambeu, ap-
plicaveii ás eslações , e clima do Brasil &c. , por
que então deve o traduetor fazer as mudanças que
julgar necessaiius. Deste modo industr.áo-se , e
aperlèkoão se os primeiros administradores, e en-
ninando estes no local das matas todos os conhe-
ci.nentos práticos, já por meio de lições, ja pelo
exercicio, observação, e experiência, i.osdive.sos
moços, que quizerem dar-se ao estudo deste rumo
de cultura tão interessunte , foiruáo se para o fu*
turo oplimus mestres mateiros.

Se o Estado a.luptar todo o indicado nesta
memória, mio só obterá as utilidades acima men-
eionadas , mas até conseguirá hum maior conheci-
mento da Botânica deste pai*, no que tem l.avi-
do hu.n descuido summamente condemnavel apezar
dos exemplos contrários dos Hespanhoes , e Ingle-
«es , que por seus grandes trabalhos, feitos com
o fim de ampliar us conhecimentos botânicos das
diviireas colônia» , que possuem , a isto nos convi-
davão , e dos quaes desgraçadamente nos temos
esquecidos.

F-R A N Ç A.

Academia Francita.

Fim dn recepção dc M. Royer Collard, continuada
do _V.° 41.

Fallão os (ermos para expressar o effeito, que
produziu esle discurso , lido com energia , e iu-
terrompido a cada phrase por applausns unanimes.
Hum enthusiasmo electrieo se havia comiiiunicado
da assembléa Hté o lado direito da Academia. Nós
vimos applaudit M. deLally, ainda mesu.uM.de
Pastoret.

O Sr. Conde Daru respondeu ao candidato.
He pura sentir que o discurso deste hábil escii.

NOTICIAS
__ ENTRADAS.

Dia 19 de Fevereiro,—Gandacarbeljf; 138 dias;
G. Bus. Finlàiid; M. P. JA Eschelson , equipngem
22, carga madeira, a Bicerburg. — Ue cruzar , C.
ri» guerra Maria habel, Com. o Cap. de Mar e
Guerra José Ignacio Muia : sahio deste porto no
dia 15 do corrente. Diz o Commandante que o
combni que sahio para Campos se achava defronte
da Copacabana. — Monte Video ; 21 dias; B. lng.
Jíercules, M. José Mendele , equipagem 9, em las-
tro. — Baltimofe, pela Buhia; 45 dias; E. Amer.
Fevreta , M. Isac Fortes, equipagem 11, carga fari-
nJ.a , a Birckhead: passageiros os Portuguezes Luiz
Antônio Barboza, com I escravo, e Joaquim Gre»
•-«rio, os Brasileiros Antônio Ricardo Rodrigues
da Silva, Vicente José da Costa, e Felicíssimo
Manoel, 1 Itlandez, 1 Inglez, e 2 Americanos.—
Parati i 7 dias; Canoa Nova Aurora, M. Manoel

tor, lido com huma vez que parecia annti.iciar o
eoffrimento , não fosse igualmente ouvido em Iodas
tis partes du salla. Esta circunstancia empeceu hum
pouco ao effeito que devia naturalmente produzir
huma peça escripla com simplicidade nobre e to-
cante , abundante em reflexões ingenhosas , e cheiu
de pensamentos, cuja (orça e alcance se disfarçava»
debaixo das expressões ila mais exquisita sensibi-
lidade.

A primeira parte do discurso do Sr. Conde
Daru era consagrada ao elogio de M. de l.nplnie,
do qual elle analisou rapidamente »" obras mais
importantes. Ainda que elle se rodeasse continua-
mente das formulas de modéstia , allegando sua in-
.uff.ciencia sobre matérias extranhas a seus estudos,
M. Daru deu a idéa mais clatn dus descoberta»
i..imensas de M. de Laplace , de seu vasto gênio,
da profundidade do seu e.pirito como geometra ,
de sua poderosa observação como astrônomo. U
orador (bi tocante quando fallou desses bellos jar*
din. d'Arceuil, onde elle vio Monge, Delambre,
l.agrange, Liiplace reunidos, enlrctendo-se das
mais altas questões da filosofia, como esses filoso.
fos Gregos , cujas sombras parece ainda errarem
sob os bosques de Academus.

Depois de pagar o tributo ao illustre prede*
cessor de M. Royer Collard , M. Daru entrou nu
detalhe dos titulos deste, traçando em poucas pa*
lavras sua vida publica , que tem sido a do ho-
mem de bem ; mustrando-o á frente _a universida-
de, e levando á insttucçáu da iiiociilt.de essas ma-
ximas sublimes e livres, de que huma administra-
ção, se l.e liberal, nunca deve apartar-se. M. Da-
ru fez ver depois M. Royer Collard deixando o
seu emprego com us mesmos olhus com que o lin-
via oecupado, e ab.imlo-se mesmo, por sua degra-
ça , huma nova carreira d* glo.iu e de serviços
não menos úteis, e ainda mais brilhantes ; assou.-
brando a tribuna com a sua eloqüência enérgica ,
porque escapava do coração dc hum homem vir*
tuoao, e dando a seus concidadãos o exemplo de
hum grande talento consagrado á defeza da mais
nobre das causas. Notoi.se particularmente nesta
parte do discurso do Sr. (.onde Daru , huma es-
pecie de digressão muito engenhosa sobre a neees-
sidade de conciliar os trabalhos assíduos das scien*
cias com o munejo dos negócios públicos.

Imn.ensos applau.os acolherão particularmente
a segunda parte da resposta de M. Daru.

MARÍTIMAS.
dos Santos , equipagem 4, carga caffé , a vários :
passageiro 1 escravo. — Mangaratiba ; 4 dias ; Ca-
noa Santo Antônio e Almas , M. José Francisco do
Nascimento, equipagem 4, carga caffé, a Luiz da
Silva de Carvalho, — Cabo Frio ,- 2 dias ; L. Bom
Jesus, M. Bento José da Silva, equipagem 4, car*
ga milho, a Joaquim Marques da Crus.

SAHIDA S.
Dia 19 de Fevereiro. — Suntos , Santa Cttthari-

nd, e Monte Video; F. lng. Tlielis, Com. A. B.
Bingham : passageiro o Tenente Coronel do Esta-
do Maior José Manoel Rodrigues Ponsadilha, com
Passaporte da Secretaria de Estado dos Negocio»
da Guerra. — Hamburgo; G. Hamb. Molij, M.
Michael Karms, equipagem 18, carga assucar, e
caffé : passageiro o Aliem5o Guilherme Masle, com
Passaporte du Secretaria d'Estado dos Negócios
Estrangeiros.

RIO üí. JANEIRO *__ IMPRENSA IMPERIAL ¦ NACIONAL.
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Artigos de Officio.

DECRETO.

J__Or justos motivos, que Me forão presentes, e

se fiaeião mui digno» da Minha Imperial Consi-

deração: Hei por bem dar por rxtinctas as Com-

missões Militares de mar e terra, que por Deere-

t,, de vinte de .Maio de mil oitocentus e vinte sin-
-cu Mandei fazer entensivas a todos o» puizanus
eompiehendido» na revolução da Província Ci-plali-

na. Lueio Soares Teixeira de Gouvêa , do >-•»<»

Conselho, Miniitro e Secretario de Estado dos

Negócios da Justiça, o tenha assim ei.ien.lnto, e

faça executar , expedindo para esse fim as oi.leas

necessárias. Palácio do Rio de Janeiro em dezoito

de Fevereiro da mil oitocentos e vinte e oito, seli.

mo da Independência e;do Império. — Com a R<i-

bric» de Sua Magestadfi o Imperador— Luciu boa-

res Teixeira de Gouvêa.

Para o Presidente do Provincia Cisplalina.

¦ Illustrissimo e Excellentissimo Sr. — S. M. o

Imperador Manda remetter a V. Ex. a copia in-

«lusa assignada pelo Ofiicial Maior desta Secretaria

de Estado, do Decreto da data de hoje, pelo qual
Houve por bem dar por extineta, as Com.uis-oe»

Militares «le mar, e terra, que pelo de 20 de Mau»

de 1825 Mandou f»z« extensivas a todos os pai-
zanos comprehendidos na revolução dessa Provin-

cia, afim de V. Ex. lhe fazer dar a devida execu*

cão' pela parte que lhe toca.V 
Deo» Guarde a V. Ex. Palácio do Rio de Ja.

neiro en. 18 de Fevereiro de IS28. - Lúcio Soa-

res Teixeira de Gouvêa - Sr. D. Thomaz Garcia

e Zuniga. ... „
Nesta mesma conformidade se participou ao ba*

íão do Rio da Prata Almirante Cominaadantc em Ctie-

fe da Esquadra Brasileira, ao Presidente da Pro-

viRcia ,loH Rio Grande do Sul , e ao Visconde da

Lacuna Comuiandante em Chefe do Exerc.to.

Repartição dos Negócios da Marinha.

O comboy para Santos, Santa Calharia», Rio

Grande doSiil, sahirá impreterivelmente desteJ -

to no dia vinte cinco d.» corrente: todas as euibar-
-cações que se quizerem aproveitar do mesmo com-

bov deveráõ no dia vinte quatro ticar em ran-

quia', dV."Zdo..e com antecedência o» respectivo.

Cresâo Commandante da Corveta Jurujuba,

q.ue lhes distribuirá a» lustrucçue».

Socrctaiia d'Estado em 21 de Fevereiro de 152$,
--Joaquim Francisco l.ml.

Artigos kJío OrFiciArs.

Continuação do exlracto dos Anmes Eslatistiem dos
Estados Unidos da America , continuado

do I\.° 40.

Moppa do valor das exportações dos produclos r.acio.
mies , e da origem da sua proditceãa, nos dez ttt:nos,

que começão no primeiro de Outubro de 180* , í
acabüo a 30 de Setembro de 1S13.

Valor total
em 10 annos.

ProducçÕes domar.. 2I,243,4?3
 das maltas  44,019,466
 da agricultura..278,7 j0,í!62
 das fabricas.... 20,9(30,000.

Valor annual
medi.

2.li', 3':*
4 10:,9 li)

. 27,875,025
2,1)96,000

Em 1790 o progresso da cultura de algodão
Americano era ainda incerto. A extensão , a que
depois chegou a producçãi» desta matéria bie.ta,
enriqueceu a Nação , e tem contribuído poderosa-
mente a diminuir o consumo de escrav s. Em 1791
fez-se a primeira exportação do algo. ã.> America-
no; subio a 19,200 libras. O pi. ço dos algn.iõf*
em rama, exportados dos Estados Unidus, em 1809,
chegou a 93,361,462 libras, e 16 uiilliõe» gae-
tarão no mesmo anuo as nossas fabricas, Calco-
lado *obie a media de seis annos, de 1806 a 1811,
o algodão importado anuualmente dos Estados Uni-
do» 

'na 
Grã Bretanha se levanta a 34,568,487 li-

bra». Em 1811 a importação foi de 46,872,455 li-
bras. Em 1755, as fabricas de algodão f.»'io cia»-
sificãda» na Inglaterra entte as artes domestica»
menos importante- ; nesta época o» produclos deste

,-amo de industria servtão somente para o consu-
mo interior: em 1797 esto mesmo ramo se poz á

frente de todas as manufaeiura» em Inglateira;
em 1809 emoregou 800,000 indivíduos , e o seu va-

lor annual 
'se 

estimou era 30,000,000 sterlmo». -(a)

Mappa do valor dus mercadorias de producção nacio.

ml e eslranixciras exportadas anuualmente dos
' 

Estado^ Unidos paru o estrangeiro.

(N B. Os annos começão no 1." de Outubro

do anuo indicado, e acabão no ultimo de Setembro

seguinte.)

(aj A quantidade toiai dealgodã» importada annual»
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>I790a
91 a
9áa
93 a
94 a
95 a
96 a
97 a
78 a

1799 a
IttOO a

Ia
2a
3a
4a
5a
6a
7«
Ha
8 í

10 a
1811 a

12 a
13 a
14 a
15 a
16 a

96
97
9S
ii9

1SU)
[
2
3
4
5
6
7
8 CO
9

10
II
12

14
15
16
17

Segue-se
ex.
dos
guns. e

Producçõe. Extr.ngeira. Valor total
dos E. D. reexportada. das export
oi  19,012,041
qo 

20,753,098

o-,  26,109,573
04 '.*.'.'  33,026,233
g* 

47,989,472
"Vo 

764,097... 26,300,000.. 67,061,097
29 850,206. . .27,000,000.. 56,850,206
88 527,097... 33,000,000 ..61,527.097
33 14-^,522 ..45,523,000.. 78,665,522
3L840.903....39,130,877.. 70,791,780
47 473,204.. .46 612,721.. 91,115,925
S6 708,189.. .35,774,971.. 72,483,160
4* 205,961... 13,794,072.. 55,800 033
41,467,477...36,231,597.. . 77,699,074
4?,3S7,002... 53,179,019... 93,566,021
41 -253,727.. .60,283,23".. 101,536 903
48,699.592.. .59,643,558.. 108.313,150

12,977,414.. 22,430 960
20,797,531.. 52,303 233
24,391 295.. 66,757 970
,16,022.970.. 6U'!6,8.'i3
. 8,495,127.. 88,597,231)
. 2,847,843.. 27.853.997
. 145,169..
, 6,583,350..
.17,138,556..

19,358,069.

6 9 7,441
52,557,7)3
81,920,452
87,671,569

mui circunstanciado da

Gêneros.
Peixe salgado seco

salmoura
Velas de espermac.
Alcat., pez, resina
Carne de vae...,

9,433,546.
31,403,702.
42,366,675.
45,294,043.
30,0 "3 >, 109.
25.008,132.

6 782,272,
45,974,403
64,781,896
68,313,500..

•jc^a..,-.,.. hum mappa

portaçâo annual (de 1802 a 1SI7) de cada hum
is gêneros. Extrahiremos somente a porção de «I-

^jns, e tomaremos a media dos trez ennos de 1815,
1810 , e 1817 , e a máxima indicando o anno res-

pectivo.
Médio. Máximo;
196,077 quint. 567,825
39,515 bar. .. 89,482

210,308 1b.... 312,064
88,453 bar... 174,583
28,086 bar... 134,896

porco  14,227 111,532
Presuntos  522,302 Ib... 1,904,284
Queijo  519,839 .... I,¥99,878
Manteiga  730.170 .... 2,489,954
Flor de farinha... 1,023 663 b... 1,479,198
Akodão 83,531.727 1b. 93,261,462
Cera  300,587  481.801
Velas de seb.  557,285.... 2,239,356
SabSo 1,797,512 .... 2,796,982
A;oard. de melasso 191,763 can. 1,259.060

Segue-se outro mappa dos gêneros importados
dos ptiizes estrangeiro, em embarcações Americanna
desde 1801 a 1815.

Entre outros nos escolhemos o. seguintes.
Melasso». — A quantidade importada nus pri-

meiros quatro annos foi de cinco milhões e meio
de canadas: de 1805 a 1807 passou de oito milhões;
decresceu suecessivamente nos seguintes dou* : tor-
nando a subir até o máximo que foi de 8,389 922
em 1811 : em 1813 teve o seu mínimo que lie
354,389, e pouco cresceu no ininic;:ialu ; mas em
1815 subio a 3,516,851.

Chi. — Excedeu alguns snnos de sete milhões
rie libras a quantidade importada, como no anno de
1810 , com e guerra diminuiu como iodos os outros

Anno.
1804

1815
1811
1804

1803
1817
1810
1815
1801
1804
1806

gêneros, mas em 1815 excedeu de dous milliõe. de
libras-

Caffi — Em 1801 importarão 50 649,955 libra.;
mas em 1815 não passou de 17,841 754.

Cacáo. — Em .1807 imporlaiãos. 8,103,998 li-
bras ; nos outio- annos tem . do moto irregular o a»,
damento , a ultima entrada considerável foi em
1811 de 1,982,238.

Assucar mascavado. — Na anno de 180/ impor,
atou-se,' 161,095,223 lib : no de 1805, 140,161,322;
nos mais annos a entrada variou muitrt; no ultimo

(1815) não passou de 33,750,357.
Sabão. — Máxima importação foi de 2,SGj,355

lb. em 1806; em 1815 não passou de 73,587.
Tabaco mnnufaclurado (excepto em pó e rijar-

io). — Chegou em 1802 a 168,778 1b; e apenas 19
em 1815.

Anil. Houve onno ( 1808) em que importarão
95!),870 lb. , t-ni 181.3 não mais de 95,180.

Algaidão. Importarão 2 a 3 milhões de lb. até
1808. em i|iie chegou a 4,219,083, desceu com o
augineiito d-, cultura; e em 1815 apenas entrarão
112 893 lb. &c. &c. &e.

No niai.pa de valor e destino da« exportações
dos Estados Unidos, n s trez annos de 1815, 1816,
e 1817, notão se parucularmente.

Paires Baixos. — Gêneros domesiicos 9.000,432
d.illars Kxlrangeiro« , 4,641,653.

Inglaterra, Man,eBerwick. Domésticos 53,523,886.
Extrangeiros 1,316,831.

Costa do Brasil e outras Colônias Americanas.
— 910,654 domésticos, 478,826 • xtrangeíros &c.

Do inappn das exportações domestica. , expli-
ca.ido a soa origem, extrahireiiios .ómente os ulti-
ni is anno. , em dollars.

Anno.. Producçõts Producção D» ag'i
ninrilinias. de mata», cultura.

1812.. 934,000,.2.701 000. .24,365,000..
1813.. 101,000.. 1,107,000.. 23,119,000..
1814.. 188 000. 507.900.. 5.613,000,.
1813.. 9l20.i(). 3,901.000..38,808.000..
1816.. 1.331 000.. 7.293,000.. 53,334.000..
1817.. 1,671,000.. 4,681,000.. 57,222 000..

Não espe-
cificiidiis.

, 4í;i, on 1
8S.000

164 700
791-000

1,0-19 ''00
731,000

triente na Gri Bretanha de todus ns piitaiü da mundo >
foi avaliado em 1800 , etu 69,181,885 libin»,

(ü) Este anno fui n dai em/iaijú geral.
(c) Os 3 antios de IS11 até o fim dc )Sl4 furít)

o» da. guerra com a Inglaterra.

Das iv.r.a-'íições nos Estados Uniés."Nos-as iinportsçõcs se compõe principalmente
de lOij-ato-i , r;.i" o hiibito e a moda nos tem tor-
nado iinces.iiri >«; mui pinico, servem ás nossas ma-
niifictiiias e ,3» nossas artes. Nus mappas de im-

portaçües a-1 mercad rias são especificadas ei» du»?
cla.-ses di.tintas, ai que pagão huni tributo segun-
do seu valor , e as que pagfio hum especifico,
ja-to he , conforme n quantidade importada. Os re-
lütiiios não faz-m menção dos gêneros , que nao

pajã:. direitos d« entrada.
Oi direitos segundo o valor são geralmente

impostos nos artigos manufactunuloa, que compõe
a massa do nossas importações ; em geral vem .-»
Europa , e particularmente da Grã Bretanha. O»
Ritisr-.s manufiicttirados pagando hum direito segun-
do sua quantidade, como o» vinho» e grande par-
te das frutas , vem igualmente da Europa , mas o
rum , o melaço , o caffé , o assucr.r , o cacao , *

pimenta e o algnilão, todos os objectos que pa£aO
huma taxa especifica , nos vem quasi todo. dai
colônias pertencentes ás nações Europeus ; o. cha!
são importados somente da China.

Em 1791 as importações aos Estados Unidos
e.ão avaliadas em 19,823.060 dollars. Segundo a
media des trez annos 1802, 1803, e 1804, «üa»
lubirão a 75,316,000 dollars por anno ; paia 1800 -"



, ( 175 )

• ittHTtftlfl dollari e para Nação tinha exportado hum valor mais consídcr^

fcrfo estimada, em 138 «4,816 
Jrtlari 

, para «eç. .H o 
^ ,,. ^ ,11a se ha-

•¦wwn-^siíís•c3:;.,,rrr;«.: saras. ~ *»«*.•-r.^*.'1:
r^p^0^ü,"r;'e *«»«p-^r^ooS =io° 

v ,M"
#!<s -!-,*i 000 doll.r» por anno, dos quaes 39,98,000 «-•ml.a.io.

Xs pertence... 
'ás 

exportações das producçoe. Neg«

Em geial accoutece o

de5 05 por habi.ante. Em 1S02 , suppondo a po-

ÍÚlíS de 6,300 000 ala.es , as importações lerio

CTíSa doííars por indivíduo; ora a população

5„ha'crescido 63,03 porcento, .mq«s- to as u
„ ,,-,„ 0711 qq nor cento, e-sto angu,eu

rrl-^Zr dev ido provavelmente . prós*

ir .ie 
"do 

nia.0 commercio com o «tr.»£«.,
.• i ...lírios ria-a a u.ao «> •>"'•• lloa tJ"

uriffldi0: •."*: a**» *¦•»•— e,n
toda a parte duvão ao povo.

7o exporia-las, calculadas sobre amedta dc de, an-

nos dc 1803 a 181Í ambos inclusive

MercadorinSquepagãodireiu.sc„,,^rneo»eu
valor (e) -Valor annualmente importado j3,3- -V

d01' 
Dito exportado 7 980,523. Excede

á exportação 27,549,46*. .
Gêneros. Qmnt. impo.t. D.taexpj.i

annnolmente.
Vinhos.... 3,834,844 c.
Licores dist. 7,519,415..
Melassoa.. 7'oSS!]'^7 Vu
Chás .... 5,0t7,0;4 1b,~ 3 

332 442Cacro .),•>*.-,-»+-

1,437,812
679,322

34 539

JC.IR.'.".'... 40,142,(384.
Assucar... 120,013,131.
Anil 530,180.
Algodão(ram.) 2,005,764
Sal (/).... 4,09*).,3olJ.

2,706,119
2S.983;931
06,243,661

388,075
1653,151

206,87

Da Balança do Connnercio entre os

e us NaçÜes Estrangeiras

"Negociantes 
Francezes , Americano. , Inglezes

conheceu, que seu paiz lem necessidade dr huma

mercadoria, quer f-elurada quer h «ta. Man-

dão na busca? eu, nav...<- I" "»a Nação; ei. aqui

hum valor creario pelo transporte par., os propne-
lar,os desse» navios. O- negociantes ven em «'«"

lucro a mercadoria importade.; elle» se enriquecem •-

não á costa dos que tompiarão a e «I ns , «que nw-

so igualmente ach.i.ão proveito.; comprarão porque
tinhão necessidade do objecto importado, y- p*"»
seu coi.summo, se he fabricado, ja para «ceres-

centarlhe o valor d, máo d'obru , se he mama

bruta como algo lão , ferro, madeira le construc-
.ão Neste ulu.no caso elles .¦¦prnve.taü duplica-

dan.ente. Huma Nação não pó«le evidentemente dei-

xar dr enriquecer se por similhantes operações. _
Ouando pelo contrario a e-peniUao fo. ma ,

o„e o negociante fez importar huma mercadoria,
1,7,. „¦-, . t-r extra- "a"¦., que elle por con-

T\Z hnX^dó ei. i, .a cia. parda" elle se

.Xina. e , importação não fui van.ajo.. rara o

O me»'"" raciocínio se applica as rn,..' -v 8-

Hum espe.nlado, Francez manda eo extrange.ro

v„,hos, obiecto» mannfactu.ados en. seu p»i*- »•

¦ viagem ie folia, »e auas mercadoria» achao boa

venda8, elle ** e,,ri',..ece , * massa dos capitães

e*ece porque o seu cresceu, e a exportação foi

lorav-b Se pelo contra. i„ seu navio naufraga,,

ou soas mercadorias se vendem com perda, o es-

pêcolador empobrece ou se arruma , e seu paia
nerdeu na exportação. , T' 

Estes factos são provados pelo exemplo da In-

glaterra e dos Estados Unidos. A prime.ia expor-

mais de que importa, e principalmente
ilJ. ,|a naz geral. Entretanto nao se ve que

eis cap ae creação , nem que o povo se adiante

importação

Exces-o da
import.

1,737.002
6,833,193
7,354,916
3.445,9.-;2

626 323
, 16,158,703
. 54,390.470

14--, 121
353.613

Antes de entrarmos nos detalhes , qae pro- " 
'C^%lfnto8^^^1^.^' 

estabelecer, huma 6«-

fi"rc\^^^^ ??•&=k9imeiraÍBte opp06ta8 a vet*
dinhei.

^^^__  se deve julgar uos »w. 
^ ^^ con_1ÍCet a

lU as antiga, idéas soore . balança o 
Ei(ado8 p^^ ^ 

r 
^ expott8ç3e8 e importações

Unidos fg).
falsas as antiga. "•"¦--— ciJ
,,óde haver duvida qua d««leWJ q riqueza e,tre
lem sempre avançado em prosp torl.aao mais f«>r.
I.Dte as importaçoe. sempre 

^e es(ar se ___,__, fei.
«es, e isto |.e1a raíae de q»e »

<« ninis geral. — í6' •'' „.opro. Q»e pagão direitos se-
„, O calculo para o. gene o. , ajt 

i9()4 a ,,„
j-uiide e seu valor he para
inclusive. . f„nj|,.se na media dc 10

,/*, O calculo pnra « »°> fun***a se

auaoi de 1799 * 1308 inel"""*

t 1 Até aani he do hah',1 traduetor Francez Schef-
(9) !„.?.» ..rincipio. da economia pol.t.ca mais In-

ir, qne adnptalW^P^ ceder fc ,iagea-
«..noso* que o, do Anta 3o ^ eoUo muito |p
gem hab.t«at de hum p ^
Cora esta precaução se acvi. «u » o

fe
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Os resulta doi seguintes tem sido observados f o-
l.tivameiate ao nosso commercio com o estrangeiro
desde o começo de 1795 até o tim d. 1801 ; neste,
sete annos nós gozávamos de muitas vantagens pe-
lo monopólio do Commercio com as Colônias da
França, .Ia Hollanda, o da Hespanha.^

De«te período as importações nos Estados Uni-
dos , da Rus»ia, da Suécia ; das posse-sòes Hespa-
nhultas, Francesa», Holiandecas e Dinamarqucra*
na» In lias Occid.ntaes, das Colônias Holiandecas
mas La .ias Orientaes , da Grã l.retiinltii e de suas
Colônias, dus Cana.ias, dus ilhas Phalippinas , da
America Meridional, de Portugal , das ilhas alua
Açores e do Cabo Verde . da Costa do Brasil ,
d. China e das índias Orientaes, excederão as
Bossa* importações nesses p-is.es.

No rwsmo intervallo, as importações dos Es-
tad«« dudos nas possessile» Suocus , nas Índias ,
Occdeniacs, Dinamarca, Noruega, Prússia, P«l-
les Baixos, e algumas Colônias lnjl>"_as, na Al-
lemanha, França, Hespanlia , Luisiana e ns Fio-
lidas, Itália , África en, geral, tem excedido as
iinpo.taçõss feitas distes paizes nos Estados Unido».

Tomado collectivamente o valo, importado nos
Estado» Uni'1» nos sete annos mencionados exce-
deu «« valor exportado em lü-,_09,3__ dollars , ou
15,299,909 dollars por anno.

Por meio do nosso Commercio com as índias
Orientaes e Occiderttaes , as Coloniais Americanas e
e China, havemos náo somente satisfeito ás exigen-
cia» do» nossos mercado», mas temos t a ai bem for-
necido a huma grande pa,te da Europa prodaacfões
preciosas das Colônias Hespanhola» , Ftaucezas , e
Hollan ifzris. As sobras reexportadas produzirão hu«
ina actividade geral em nossos portos de mar : nos-
sa tonelada cresceu com o numero de nosso» inari-
ribeiros. Sem as nossa, relações cnmmerciaes com
as Colônias, e os paizes acima designados, não
teríamos podido estender nosso commercio sobre os
mercados Europeus , nem levar carregações ricas
ao» portes da França, da Hollanda, da Hespanha,
da Allnmanha , e da Itália , e dos lucros deste
commercio foi que nós pagámos nossas enormes di-

tidas na Inglaterra. Além dos lucros alcançada
sobie os mercados estrangeiros , as teelportaç. >,
n_i"*der._o t.ansportes duplos em conseqüência de.
restricções postas pelas potências .belligerantes .,,.,.,,
a navegação das nações neutra». As cargas viu.a.
das Colônias erão descarrega 'us muitas vcs.ru p0p
formalidade nos portos dos Estados Unidos ; erão
carregadas outra vez iniuaediatr.ii.ent_, o transporta,
da pa»a a Eu,,,pi». <\ tonel.i.i.i Aioeric.na enspregs.
da ma Coo.ine.cii» Estrangeirai desde o começo de
179.1 até o lim de 1801 sul,", cm totalidade a 4,5-14,314
toneladas , ou (ji.., I. 7 toneladas nor anno, o lucro
desta tonelada calculado a ria/so d. 50 dollars por
tonelada , por valor m«-dio c annual dos transportes
nas viagens de lodo o gênero, devo ter produzido
com.» beneficio» o- s transportes sós a somma de
32,450,350 dnllars por ar.no ; e ainda não adoptá.
mus neste calculo senão o lucro inuis módico para
os faetes; negociantes experimentados os calculão
e 7(» dollars por tonelada tui viagens dc todo o
gênero.

Logo se, para nos servirmos das expressões an.
tigamente empregadas, a balança animal tem sido
de 15,229,909 dollars em nossa de_a\e.ntagem , esta
somma se acha mais quo compensada pelos lucros
das cargas. Alias he evidente que nosso commercio
estrangeiro nos tem sido fnvo.avel, porque o he»a
estar i.o povo tem sempre ciem»!-» , e. Cuia -• -?
em todo* os Estados da União to leui enriqn.-ci lo
e augnientado , e o paiz inteiro tem ai. to crescer
sua prospeiidade. Além dos lucros percebi lis por
nossos negociantes sobre os transportes, elles tem
recebido snmmas consideráveis pura n-a coinmi-si.-í
e cargas , e alias provou-se que se tem tinido ,.»,.. u-
des benefícios das mercadorias nos mercados do con-
liii-iite.

Erratas.— 
"So Diário N. ° 42 1." pag. col. 1.»

lin. 28, em lugar de — para julgarem — léa-se —

pura julgar. No Diário N. ° 43 , 1." pag. col. 1.»
lin. 4, em lugar de — conveniente prova—lòa-ee —
convincente prove.

NOTICIAS MARÍTIMAS.

ENTRADAS.

Dia 20 de Fevereiro.— Balda; 13 dia»; S. S.
Jnsé Corrêa, M. Joté Joaquim dei Silva, equipagem
7 , carga sal , louça , amarras , e cera , a João
Gomes fietto: passageiro João Manoel da Silva Ma-
jiailio , com .tu» mulher , e 3 filho». — Ilha Gran-
de ; 6 día»; L. S,.nlo Antônio Flor elo Mar, AI. J/a-
noel Antônio de Queiroz , equipagen, 10, carga cafté,
a vurios. — Gttaruliba ; 2 dias; Canoa Senhora da
Conceição, Aí. João Alves, equipagem 4, carga caf-
fc , a tíeillkaSar Reinçel — Cabo Frio ,- 2 dias ; L.
Conceição , M. Munoel Ferreira Talaia, equip-gem
4 , carga assucar , agoarilerite , e milho , a Jorge
José dc Sousa: passageiros Francisco José Vieira,

prezo renfttido ao Quartel General , conduzido
pelos Soldados de Milícias Jc-sé Barboza, e Lau-
rindo Fernandes : Alarmei Joaquim da Fonceca ,
Mestre do Bergantim Golfinho , 2 Pilotos, e 5 ma-
rinheiios dn dito, Aiitono d'Oliveira, Mestre da
Sumaca Aurora, e 2 marinheiros da dita, que To-
rão apresados por lium Corsário. — Arribada, L. S.
Sebastião, M. José Antônio ele Andrade, sahio para
o Rio de íi. João em 11 do co.rente , e vem com
agoa aberta.

S A II 1 D A S.

Dia 20 de Fevereiro. — Em commissão , C. de
guerta Maria lzeihel, Co,», o Cap. de Alar e Gueí>
ra José Ignacio Maia, sahio por Ordem Superior,

RIO be JANEIRO ma IMPRENSA IMPERIAL s NACIONAL.
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Artigos nr Officio.

Repartição da Intendcncia Ge, ai da Policia.

A Esta lntendenci. se queixou D. Maria Joa-

^^e^co. a' a'vo.í.de, e sua decidida op-
de posse , co...u qualidade de Com.
pos.çao aux l.a o por Vm.¦ effeiu, ,„.

^^^^rtirvioleUs-^-eSie^
"S 

C.£ S3Í o" gl pàra^^sr a ü».!-"-J'f^"L''rií='p.;,v"'"»-
Seu desforço, como sre oa Rm.

#" ea°Vn,:b:,st co^-a^ua resposta ao re.

qUeX^aíes"eSroLdido com cggressáo ar-

lnad. ò 
"direito 

de propriedade, d. b.pphente

que a Constituição do Império lhe S«»n,e • e

cujo uso ella não podia ser privada , senão nos

des na mesma declaradas. fcmDora ,

religião pareça ler an.ni.d. >Vi,,, 
^a 

tac

que entrou neste attentado; esU deculpa , «

de-minorar o crime, mais o »S«»" P1'' 
^ da

feita á mesma Religião que en -^-P^ 
das

nrcí:íse: treceltos6 por'Vn, . *eus cúmplices

altamente attacados. ezE T:;0t,i°r rüdes^biLas. ,,.».
empregou eu» oppri.nir »» tjelender, nao
áJ, que lhe oiiconü.do p as Ue.. .
-merece ser depo Mano do «n J!^^ 

de Po.
meu officio dimitt.r a vm* "«

liei. desta Intendenc.aun.co defe.io.ento c q

posso remediar á Suppl.cnte o ,««me, 
^ p>.

lhe tez com o .po.o , q«- tem 
^ c

;re: vr,»-» ™r« -"*¦'«•> -
seus direitos. „<_, pevereiro de

Deos Guarde a Vm. Rio ]kt_

-1828. — Josú Clemente fcreira. &>¦ ,

So Coelho Machado Fagundes de Mello.

Anricos nam Officiaes. ,

1110 DE JANEIRO.

Havendo a Commissiio de Marinha e Guerra

da Câmara dos Srs. Deputados proposto que sepc

dLcn ao Ministro da Guerra certas .niorm.çoi*

!m requerimento de 25 de Maio , *PP'e9e°<atin°,"»
.e„So de 8 de Junho do anno passado, respondeu.

o r pectivo Ministro en. 'lata de 26 e sendo es-

ta resposta lida na sessão de 28 , to. ren.ettida

Confissão de Guerra. Niio havendo publicado
este Officio , que ainda agora chegou a nossa

mão , o comunicamos hoje ao Leitor , esperando

que lhe seja grato o seu conhecnento.

III ¦• e Exm0 Sr. — Tendo feito presente a

S. M. o Imperador o Officio , que V Ex. me dl-

rigio da parte da Câmara dos Deputados em 6

de Junho corrente, ped.ndo .Ilustrações sobre os

seguintes artigos: 1.» Quaes suo as Praças de

Guerra, Fortalezas, e üatenus, em que devem

existir Estados Maiores, e quaes aquel.ee, que
noúcm ser governadas pelos Commandantes das

Suarniçóes ou destacamentos : 2" Quaes sao a, Pro-

vincas, eu. que convém estabelecer Arsenccc Mu

tares em grande pé, e quaes aqucllas en» que
ao sufficien.es pequenos trens de guerra: 3" Qoa»

,ã as Provincias, em que se fazem indispensável!

Iraiida» hosp.ti.es Militares permanentes, e quaes

íquèll.. enfqn. os enfermos devem ser tratados

T h,.' pitaesRegimenti.es, 
ou por con.. d. F.zen*

da Publica no. Iu.spiti.es da M.ser.coid.a ; 4.* Quaes

são as Províncias, eu. que devem existir Depar-

tanientos do Cn.missari.do, e qual a exte.uao

deste" estabelecimentos: 5.» Quaes aqucllas Sn.que

devem haver Academia, ou escolas theor.c.s MU-

ure. e qual a extensão de ..es estabelecimentos r

6 e Finalmente quae» aquelles , em que devem ex.s-

,i'r era.des archivo» .Militares, e qual a extensão

décto i-.i.uiçõrs: recebi Ordem do Mesmo Ao-

ISo Senhor 'ara responder da m.ne.ra seguinte â

nuanto ao 1-= artigo : que ..das as fortiücaçoes

Sermaneius devem ter Estados Maiores proporem-

naesTua impor.ancia, e muito convém que se-

U_f effectivos , e não por destacamentos: para que

Csão os Officiaes estudar bem as vantagens e de-

Jeitos da forliiicução , a do terreno c.rcumvis.nbo

e preparando d'anlenii.0 o seu plano de defeza,

«ossão fazer bom uso de huma arma, que se lhes

Ltrec. da qual devem ter , alem do conhec.men-

Z thUico o pratico , qne somente cen, o tempo

e adquire: quanto ao 2.» artigo ; que associando

¦^J.
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-*c,te ca.o idéas pnlUi.a. ás .dia. nublarei, julço* 

Go-oroo que o grande Arsenal M.l.tar deve ex,-.

Tirn.Ua Corte, «stabeLcendo-s. nas Prov.nc.s

pequenos tren, proporeionae* ás guarniçoes decat»

Eumo, exceptuando Pará, e Monte Vídeo, ao de

esse. tren. devem ter maior dnsenvolv.menlo, v.n-

do com tudo á primeira idéa que somente na Cor-

ta devem existir as jrrandes rei.iv.i de arii.a.uen-

tos , petrecho. &c. : quanto ao 3 - artigo : euten-

de o Governo que eu, todas ns Províncias, onde

houver mais de hum corpo de P''">;"« ll""a ü\

limiião d-ve hav.r hum h.«p.l-l Militar; onde

pnré.ik houver i.i.icam nte hum c-.rpo, podem os

Lentes seT cür litf.J. em e„t.r.na«H*s JUg.ra.oUe.-,-

ou nas ea»i de Misericord.a onde este. estabe-

lecimentus e-liveiem bem regulado,: quanto ao 4

• digo: que e,n «od ¦- «s Províncias devem »llt.r

departamentos de '..«-sana.).. , sendo acc.deuUl

a extensão destes estabelecimentos, que depen1.ni

do numero de tropas , que existir em cuja huma

d.s Província», o qual, segundo as vistas do Ge-
•verno. In de sollrer rápidas alterações: qnunt» ao

5, <- artigo-, que a nossa Academia Militar <la Lor-

te"he muito apta poia a i.istrucção e educação dos

Officia _ A.tiliieiros e Engenheiros; mas conviria

generali.ar os conhecimentos militares para as ou-

trás armas, «tobcleccado*M nas Prov.nc.as C.spla-

tina, ePsrá escol-- militares, onde se ensine An-

thmetica, princípios de Álgebra e Geometria , co-
-nhecimeuto* , principalmente práticos, de castra...*-

tação e fortificaçfio de campanha, tactica , elementar,

e idéa-. gerae» sobre a strategia , e historia altga

e moderna militar e desenho : quanto ao b. ° arli-

go, finalmente: entende o Governo que., devendo

continuar a existir na Corle o grande Archivo Mi-

litar, deve haver em todas as Províncias do lm-

perio hum ou mais Officiaes Fnganhetros corres-

pomlentos do me.mo Archivo, e lá de accordo com
os Commandantes das \rmas devem archiv.r todos
oi mappas Topostapbicos , rlydrograph.cos , &c.
defortal___s, e edifício» militares, memórias • pro.

jectos de defeza , planos e orçamento, sobre aber-
tura de estradas, canaes , pontes, e calçadas, &c ;
e de tur!_ remettereni copias ao Archivo da Cor-
t. ; podendo também emprehenner trabalhos sobre
a Siati.tica da respectiva Provincia , como já ficeon-
tece na de Matto Grosso, onde litimOflicial Euge
nheiro encarregado desta commisíãn , a va. desem.

penhand» s<ili raci.oriauientt. O q "" me cumpre prt-r
licipar a V. Ex. para o fazer presente a Câmara
dos Deputados.

Deus Guarde a V. Ex. Paço em 26 de Junho
de 1827. — Conáe de Lages. — Sr. José Antoniol
da Silva Maia.

Monle Vidéo 26 de Janeiro de 1828.

Corre vo„ que LavalUja caminhou pura o Ja
/ rtnrão. Se be verdat'e, não tardaremos muito em
'/ 

saber, que o valor dos Imperiacs lenha humilha-
f do o 

'orgulho 
de siinilhnnte De«potu : pois «abe.

mos quekos lia1)itsrntos da Piovim-ia do Rio Grau-
de do Sul estavão cheios de e-nlhnsiaBnío para es-
carmentar os inimigos do Iiiip."rio.

Santa Tbereí» fni livremente occnpnda , e eva-
cuala por armas Brasileiras. Ofíenv-Si- militar, que
manda hum General ; e .s„i,-.i não tt:.i lugar o
espalhado boato de estarem .iti.Joii os l-i.-ileiros
naquelle ponto.

Escrevem de Santa Catliarma ler ciiegado a
aquella Ilha mais de 70 prisioneiros patriotas, que
«s Impei ís.b fizetão no encontro tido com Senaii.o.

_--- i

raasorão de Buenos Ayres ás Vacas 250 re.
crutas Pontano., (fi) que «nndu-iáo desarmados. I'a.

gou-e-lhes hum mez de seu soldo, e muitos dei.
l«a «e provarão de espadas. Amotinado» atarão a
seu Conuiuandante por nome Quesada , a que»,
«uspirão e escarnecerão a seu s.bor. Depois »«.
con.panhados de outros da sua mesma class» , (,,.
rão a saquear as cucai de vários morador--.. Es.
tes peiliiào soecorro ao. partidos imimsdiatos, En.
tretanlo aquelles, d.pois de coiumetterem |ví,.i.j
exc*8sos, so i-ligi-irão tm huiiia Ilha, otina ;,.|.
laçados por f.iça . utieiior , que tinha acodiiln p.
ra conte-lo» , e mortos y alguns na di-put- , ?«
renderão. Elles allegao o d«-cunt..itann*n.u *U ii.-im
cha \iolnit., com que <•* t-m ãFrancsd . nas-..,
lares, para engrossar » Exarei to da Banda Gr. „.
t.,1. a ,jue n'á" íinbão vontade devi'. Estes ?;..-„.
«ffeiios da desinoruli-ação dc soeconos de l.ue.
nos Avrn : que os lialntantes de.ta caiu) anliu leiu
silo o. piiin.ir.s era experimentar úa de „ua con.
duc'.-*.'A- noticias du America O-i-üfnlirl sao, que a
niisert, succelentt'. ti abundância, e a anarchia ao
coii.liluido (! nerno monárquico, í«-¦¦' gemer a
aquelles infulizes Povos em hum pslago ile oeigra.

ças. Oi partidos t,t devorão huns aos outros, e
reina hum*. confl.giíição nsqualles Pai.es. Peru «
Chile te sclião e*i igual estado, e o mais felií
da America, com razão, deva chamar-se oBra.il,

que tem á frente do Governo ao nosso Imperador
Constitucional o Senhor D. Pedro L da Augusta
Caza de Bragança.

(Do Semanário Mercantil.)

Remellido.
Sr. Redactor.—.Interesso-me *pe1a causa da mi-

nha Narão, e dexejaria que no reu Periódico pit-
blicass» o seguinte 

'artigo 
, p o extracto de .uai.-

carta fidadigna, vinda de Burnoi Avies, que eu

li, e extrahi : que cite favor lhe ficará obrigado —

Hum Brasileiro não fingido.

Auxílios, e rtcrvtamenlo para a Marinha de
Buenos Aijres.

Brewn , viato o estado'do impossibilidade em
«e radiava o servir;, dos navios da Republica

/pelos muitos mortos , feridos . o inntili.ado.., e
deseição continua, pedio ro Governo gente par»
gnamecer as embarcações di st-n manda. O Guver-
no recorreu ás Províncias, o eorn particularidade
aSmla Fé, Corrientes, e Entre Rios. Estas dtial
ultimas nem hum só homem reniellerão, e a pri*
meira pôde ajuntar 80 entre incorrigiveis , facino-
rosoe , e ass.ssiuos. Condu.idns estes para Buenos
Avres em hum navio do guerra, na viagem se le-
-vaVtaián, mataião o Commaadante e cutros , e «¦•

batlcrão rom huma embarcação , qti« acodio ««

motim. Obrigados aceder á fi rça, fugirão em In*
ma lancha , e ficarão só 25 homens. A Província
de S. João igualmente Pt*, a remessa de 12 homens

julgados e sentenciados como iros de graves deli*
eto*. Este he o grn.nds auxilio exterior, que pôae
conseguir Buenos Ayres, para guanierer suas cm*
barcações de guerra. Hum dos nossos prisunieiros,
que ultimamente pôde osrapar se de Buenos -*-y'ef*
diz ter visto o« indivíduos recrutado- para a Ma«
rinha naquella Cidade, e nfVirma que e.a imposel-
vel acha-los pela grande t«l'.a, que ae experimen-
tava de gente desta classe.

/

(a) A Pouta de S. Lui: dá este nome ao» seus h»-

bitantea.
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Extracto de humt enrla escrita tnx Buenos Ayres a
13 dt Janeiro de 1828.

Amigo. Por «ua carta de 29 do passado vejo
ou.... alrazado se acha de noticias verdadeiras a
respeito desta chamada Republica. Esse reeonhe-
cimento da Divida Nacional por tod is as Provin-
cias, li» falso; assim como são quiiner.co. oí au-
xilios de tropas, dinheiro, e artigos de guerra jm-
ra sustentar a actual , em qu-' se acha empenhada

mo depressa se acaba o prestigio.
Todo. sabemos e principalmente a Campanha

está certa de que essa contribuição violenta de qua-
tio centos ...il pezos , tirada dos gados vacuna e
cavallar, e a reunião de milícias ás ordens de D.
Juan Manuel Rosas, tem por objecto falso a de-
fuza da fronteira, e formação ds huma linha e for-
talei,» da iial.u Branca ; porque o fim verdadeiro
he o de conservar o mando do i.pprertor Dorre»
go , que já vai accu.nulaado «abed es , seguindo ..»

4„m tanto ntrazo e prt-juiz« «lo- moradoras .lesta pegadas dos seus antecessores

Província. De que maneira <|uer V. que fi.rneçào
dinheiro e gente luiuias Provi>iciaa qu.s. t.i . dc-t.

povoadas e miseráveis romn ns ilrser.os ria Ar»b..i?
lsnorã V. «_U^ a ultima gUeTra civil, e IiuiImim
e*sordida administração «.... outras , ie... í"« 11 • .es-
apparecer homens e dinl.c-.io ? Lê* os inr-ii.oi

periódicos mininte. iaes de Buenos Ayrs? tiesdu Aaos-
lo do anno passado , c verá <> fastt.noso quadro
de suas desgraças.

As únicas Provincias, q.» oferecerão cont.n-

gente para reparar o chaitraio exceto, forão Oor.
dova, Santiago, Sun Juan, Mondo» a , eS*nLuií;
e isto com a expresr-a declaração, qoe Buenos Ay-
res devia pagar em moeda aietallica o _.».é •• .1**-

pezas que oceorresseni ; e as°iiii ine-n..) Mentlo/a
declarou que só pouco, homem podi« .e.iiftter ,
por falta que delles experimentava para conter ,,»
índios, que continuamente n iinieiiç.iváo rle Ini.ra
invasão. Santiago expressamente confe.-a achar -e

anaiqitilado tinto pela «uerra civil, como pela op.

presr-ão dos índios, já senhores Oa i.rtiarie da me-
Ihor parle ds sua campanha , quanto p«d-> temor
da invasão ..o restante; além do receio fundado no
o tio vingativo das outras Provincias visintias La
Rioja absolutamente se negou a toilo o socrorro ,
declarando que o seu estado era lão deul..r«v> I

quo não tinha gente , nem dinheiro. Cria ¦ arca
e Toc.insn de.ão igual resposta ás requisições rio
Gua.ti.eo Dorrsuo. O Governador de Sn lia foi to.
mar ares para a sua chácara, logo que soul.e n
chegada de hum Deputado de Buenos Ayres. A
respeito de S. Fé, entre Rios eCorriwites he b.-.ii
sabida o estado de guerra civil , e revolução em

que se achão. Resta só a Província de C-.nl. t ,.

E aca«o não sabe V, que liastos seu Governador
vitalício e pr< pi.etário, o qual se hcIi . < -¦«> camp->
«outra Rivadavia, hoj ¦ tem enganado a Do.rvg». por-
qut- só lem por objecto o anniquilanieutu de iWr...*
Ayres? Bastos q.ie, conduzido por seu amor pro-
prio , transpatsou os limites do orgulho, tocando

já os da soberba , não -e comenta de não sei ex-
cedido , quer dominar absoluto.

Daqui póle V. collijjir a possihilid-.de de reu-
nir a convenção, para a qual ha 7 mezes que se

finge trabalhar , a fim de dar á Republica huma

fóiina de Governo. O disparatado Dorrejo, decla-

(Dc- Semanário Mercantil)

-—OI««'i*i©|<0^»líí''»l,*l*IS»---

C O 11 K E S P O M ü E N C 1 A,

Sr. Redactor.
Tendo lido nos Jornaes Fraí.cezes publicados

nesta Corte h.un etstupen lis-in.o absurdo , qual o
c!o tempo de trez anãos de e«lu'lo rle rlesenho ua-
ralisar a. mais classes , ds que se co.i>_,õr; i Aca-
demia Imperial das Bsllas A.tes do Bio de Ja-
n*iro , vou transcrever o qua se encontra nos li*
vros Clássico» da Arte, e outros, a fia. de que,
illostrados os que não são dados a esta matéria ,
se. conheça a ignorância , ou a malícia da ue* ar*
ticulista» , e seu* sequa2»g , e se aprecie o traba-
lho, a que se dão os amigos da prosperidade do
Brasil , rt-ftitando-os.

O desenho he a base da. trez Artes Libera»»,
a Pintura, a Escultura, e a Arquictetura ; i.to
li* tio manifestamente sabido , que são ha hum »ó
E-critor Mastro de Arle , que não o diga, * o
reco.nmende : o mesmo se deprehende dn» Diccio-
n,oi..* Históricos d»g Artes : no. primeiro, he a
si.,, doutrina , que não ha Artista completo sem
pprf-ilo cuiihéciniento do desenho; nos segundos
iê.-e , «pi» .3 imperfeições üo< melhor*. Artista.
,,r,.i—|e.n da faliu de desenho (1): logo deve de-
iln.'.<r-«», qu* sem hum completo, e perfeito co-
nVcimento , e Bssiduo estudo desta piimordial e
,... .,,.!.. principio não se pôde alcançar a prima-
? « n-tisiica.

y-jinio* agora se os articulistas Francezes do
Ri . !« Janeiro ohrão de boa fé. Estes Senhores
vi;-..«-.-i d, su» Capital, ou das Cidades ma.ilimas
de França, não he possível ignorar, que actual-

xando que nesta convenço* tolas as Provincias ti.

(i) VejSo-se os seguintes exemplos.
Giicrcino... fei l.nriia quantidade prodigiosa de dese»

uhos , que sã" simples esquicios , mas estes mesmos sã»
muito |>r eu ralos pelos curiosos.

Giuinlai ("Lucas)... vendia muito caro os seus «lese»
nhos e p»:.«iici»9.

Jntvsnet (João)... formou-se somente pelo estudo da
natureza, e pelo gosto de hu.n desenho valente, cor-
recio . e sh.mo.

Julic Romano... admirou pela valentia do seu estilo,
represem o"ã«t, e que se t.ataria de e pelo seu grande gosto He desenho, kc. &c. &c. Ei»nhãn _  .

igual a igual , fer. dar a seus Deputado, instruc-

ções despóticas , a quem devem Buje.tar-se os De.

pulados das outras P/ovincias.
Entre as muitas íouci.rus o reconhecimento da

divida Nacional exigido ua convenção, repreueiita
a forma legal de hum saque kito por Bueno» Ay-
res ii outras Províncias. Em tal estado, que pr.»
duzirá de utii este simulacro de Representação Na-
cional , se ci-.egu a reunir-se? Accrescenta-se a isi<»
o poderoso partido de lÜvadavia, que tem em .1
asluies eo uii.heiro. V. din que Dnrrego esta su»

a .... o que faz a intelligencia e o gosto do desenho ; ve-
janios agora o q.ie faz a falta deste estudo.

Lairtisse (Gerardo)... NotSo-o de ter feito as suas fi-
guras muito curtas , e pouco í»raciosus.

Lanfranc (João)... faltou muitas veies á correcção,
e á expressão.

Mustelleta (João)... as suas figuras erão envolvidas
em hum» sombra, que confundindo os contornos, encu-
briãn lhe t.3 inconecções.

Murillo (Bartolomeu)... huma maneira verdadeira e
picante fa/eai procurar os seus quadros; mas desejaria-
mos .nais correc(,'ãj no desenho, e nobre!* nas suas fi»

tintado nela ouinião ! Como te engana! Dorrego guras, &c. &e. &c.

So fo" mais qu. hum pelotiqueiro^t »erá V. co- ## Oi**». r°^>f <¦« *«, Ar*. Paris 1755.
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mente se scha"o as antigas Academias encorpotadas,
e reunidas uo donoir.inado Instituto de trança, c

que os seus 153 Membros estão divididos em qua-
t.o classes, a saber : l.a .ciências físicas e matl.e-

natieas; 2.- Linguagem e Litteratura í ranceu j

3, Historia e Litteratura antiga; e 4." Bellas A.-

Us. O almanack real de 18i>0 diz, que com a de»

nominaçãlo de Academia Real das &•»"*-" ».

acha se está 4.. classe composta de 14 Membros

da Arte da Pintura, 8 de Arquictetura, e ü de

Musica (Composição). . . - ,
Também não podem ignorar que existe igual-

mente em Paris li unia Escola Real e Especial dus

Bellos Jites dividida em duas secções, a primeira
de Pintura e Escultura , e a segunda ..de Arqui-

.tectura: a 1» secção he compôs!,, de 3 Eméritos,

hum Pintor, rui.o Escultor; 3 Professores Brito-

i-es, 2 de Escultura e hum de Pintura^ D 1 ro-

fesnòres de ensino de Pintura, e J de Escultora,

hum Profussoi <!e Anatomia, e outro de Perepec

tiva. Aqui temos pois huma Escola de ensino de

Pintura e Escultura, alheia e independente da Aca-

demia acima. A 2« secção, estabelecida no cães

da Moeda N.0 23, tem Lentes, que enswao a

tbeoria e a pratica da arte de construir os editl-

dos públicos e particulares, o corte das pedras,
a carpintaria , o nivelamento, a arte de plantear ,

« a perspectiva. Aqui temos também huma Escola

de ensino de Arquitectura , e suas partes, igual-

menie alheia e independente da Academia.
Não podem lambem ignorar, que alem destas

duas Escolas, ande se ensina o desenho das re.»

pectivas Aries, existe outra Escola Real gratuita
de Desenho , estabelecida na rua da Escola da

Medicina, aonde mil e quinhentos discípulos (tan-
tos erão cu. 1823) , dizimados ás Aries liberaes e

Mecânicas, recebem lições do seguinte: us segun-

das e quintas de Geometria pratica , Arithmetica ,
•Cálculo de orçamento , corte das pedras , e arqui-

tectu.a civil ; ás Terças e Sextas de proporções da

figura humana, e desenho de animaes ; ás Quartas
e Sábados de ornato e ílores : compõe se de 3 Pro-

fessores , e 3 Substitutos, 1 Honoiario, e 3 Empre-

gados.
Não podem do mesmo modo ignorar, que ha

outra denominada Escola Real gratuita de Desenho

para Jovens (existia em 18Í1), sle que era Direc-
tora Madama Prure Monttxon, e Professoras suas

duas cunhada».
Bem se vê do expendido, que além da Aca-

demia das Bellas Aries, que faz parte do lnsti-
tuto de França , existem em Paris quatro Escolas
de desenho ; logo he coasidwado o Desenho como
a base principal para se subir aos outros estudos.
Ora existindo nesta Capital do Kio de Janeiro hu-
ma Academia das Bellas Artes, onde em cada cias-
se ha só hum Lente, pôde afirmar-se , que não
sendo obrigados os discípulos a aprender com hum
delles o desenho de figura , ornato , anatomia &c,
he impossível consider»rem-se aptas para entrar nas
outras classes. Querer que os discípulos na Aula
da Pintura aprendão a desenhar e a pintar , e na
Aula da Esrultnra a desenhar e a modelar, he o
mesmo que intentar apr-ender Grammetica e Rheto-
rica ao mesmo tempo ... que he impossível , por-
quanto os princípios de huma arte fundão-ee nos
conhecimentt s da ou*ra. Logo como tão ignorante
eomo cavilosauiente propagão estes Srs. Articulistas,

que trez nnnoi' de Desenho (que vem a ser nn«f>
ò meio , por serem tis lições huni dia sim , outro
não),, sendo este u base do talento artístico, pa.
ruliía ro progresso das outras classes ! Em Pa.ís
bit" tantas escolas de Desenho , alem dt. estudo acu-
demicò, o uo Bio de Janeiro peiteudem destruir
a iinicj , que existe, e essa estabelecida na Aca.
de mia!

Ignorarão e.sles Senhores, que a pintura hís-
torica para ser perfeita deve ter regularidade de de»
unho, foiça de expressão, e belleza de colorido?
Se não o subem, suo ignorantes ; e se o sabem, são
maliciosos, dizendo o contrario do que estão con»
vencidos. Sen. desenho como expressaria o humor-
tal J.e Brun no semblante as diversas paixões da
alma ? Sem desenho, como produziria João Gougetm,
e Germano Pillnn as obras que surprchenderáo Pa»
ris ? Sen. desenho como faria o grande le Notrc
o encanto do. Jardins de Versalhes, Trianon,
Saint-Geimain , e outfos ? E não he conhecidamen-
te absurdo o dizerem, que he perdido o tempo de
tres annos de desenho ? São acazo estes os iiinigos
da prosperidade das Aites no Brasil, ou o serão
aquelles qne puguâo , e não se riubaração em se
eouiprometterem , porque us Artes se ensinem aqui
como em todas as Nações cultas ?

Concluirei esle artigo mostrando, que só com
o perfeito conhecimento do desenho se htbililão os
Artistas a serem grandes no seu gênero. Em Lis-
boa ha somente huma Aula de Dezenho de Figura
t Ornato, e outra de Arquitectura (L2). Com os
princípios da primeira sahirãs de Portugal Sequei*
ra Lusitano , e Vieira Portuense , e forão estudar
u Roma , e lá foi que pela primeira vez pegarão
no pincel , c palheta. Ã iWra passando a Londres
alli compoz o seu quadro de Viriato , que iwbre
merecer-lhe todos os applausos , lhe fez ganhar a
primazia da exposição ; Sequeira também expoz em
Paris o seu quadro do Camões no leito da morte,
que mereceo os elogios dos Artistas , e conheeedo»
les. Logo scgue.ee que só com o desenho se fazem

grandes Pintores , que rivalizão , se não excedem
os inelho.es de todas hs Nações. Só com o d,senho
sahio também de Lisboa João José , que adquirio
nome de hum dos melhores discípulos de Cnnova.
O quadro de Vieira acha-se no Museo desta Ca-
.pilai , e o de Sequeira no Imperial Paço da Boa
Vista : ora porque não aprnsentfio os inimigos do
estudo do desenho , lão gabados por estes Àrticu-
listas, iguaes chefes de obra em pintura? Se- se
der ouvislos no que se diz, lalvez se ouça, que
a impugnação provim de não poderem hombrear
com o Lente dc Desenho da Academia , se não he

(o que lalvez seja mais fundamentado) , que inye-

josos da prosperidade, e grande numero relativo
dos Discípulos deste Estudo, ou ainda paia lerem
o Brasil dependente de Artistas Estrangeiros, se

propõe a ver, se podem cortar pela raiz o adian-
lamento , e progresso das Artes , com o descrédito
e paralisação , que intvntão fazer á base principal
deste mesmo progresso.

Senhor Redactor, se lhe parecer este arti-

go digno de ser transcripto no seu interessante Jor»
nal, rogo-lhe a inserção. — ***

(i) Nssstas Aulas os discípulos ordinários tem cinco
annos de estudo; e os extraordinários quatro.

P.IO Dí. JANEIRO "U IMPRENSA IMPERIAL» NACIONAL.
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Ahtigos de Otmcio.
7

DECRETOS. [

XV do Ordenadr, por Direto datado 
J 

M

que fique sem efl .to dehde J £ 
M,io d,

Bcl.a disposto •*»•""? ue ereou aCon.ru..'
mi oitncentos e vinte cinco, u«

- *i-;i;iar ,,n Província Cuplatina, paia pu»" 7nao Militar na 1 ri»" deserção para d
ré03 coavencidos de rebeld a , 

eemdeser 
*. p^ 

Jinimigo, na forma qu*- motivos q>H
Hei por bem .gual.uet.te, po J»J »dJ
Me forSo presentes, eque se nsarao 8

Minha Imperial Contenipluç.o Den* r » J^

tudo quanto se acb. disposto no Dec

m data da dezenove de Maio_ de m

e vinte cinco, e mais ordens, relat.vaa-

^"^''^'sTi^o^l-l/r^teniesAu.

;'«",;:"Je««;.-r tf -r£» ^r."-,"
BA DOR. - fl"".» Barroso P-reiro.

Tendo por Decreto de das-noM 
£ 

M«o 
£

mil oiiocento. vinte c.nco, mandado 
çe 

r na

vincia Cispla.tna huma Con.™i-ss M.1.'- P ^
niI os réos convencidos de reb-J» « 

y incorpo.
^^ Cff" r" - ao° LÜpeS do Br-.il.' .
ração daquelle 1 ov.nc e bem
á Constituição polit ca do «J H pste cri,ne
assim aos desertores que P*rpiir ()a ^
depois da publicação do Decreto oe

ferida data, c que f°»«m """"Ü'e„,ai, declara-
desertado para o inimigo ; c™*\„„vot 

justos
Ç5es alli exaradas: He. ora.por bem, P 

^
motivos que Me forao p'«*•»»•¦' *g 

Ordenar,
dÍ*7 

í: sÍ^Í^UoPed'eas eC rtumdo,85usntOrseacba

são. As competentes Authondades, • «jut

cimento deste pertencer,>*£%_£:'üe Feverei-
e. o facão executa . Paço • ¦» ,m0 

da ,nde.
10 de mil oitocentos vinte oito ^ ^ gM

s;;ís:í»VSadõ';-ii.,,» *— <¦<¦
veira. "

RIO DE JANEIRO.

EDITAL.

O Desembargador Joaquim Ignacio Siheira da Mot-

ta Commendador da Ordem de Chnsto e Juiz da

Co\oaZeania e Fazenda Nacionai por Sua Ma-

geslade Imperial a quem Deos Guarde He.

"r 
Tao^dlaá pitado em proveito da Fa-

fot 
Á, Publica Rio de Janeiro 82 de Fevcre.ro

rÍ828. È Manoel Rodrigue. Franco Escrivão

que o escrevi. - Joaquim Ignacio Silveira da Moita.

Ahtigos uam Oíficiaei.

MONTE VÍDEO.

Extraclo do Semanário Mercantil

Sabbado 12 de Janeiro.

Annuncio do Consulado.

CJZ ílfíâT-SZ fJLS3

í" do corrente mez. Sem embargo que no d.to

,„eio se fiierío explicações da situação da Ilha,
annunco se tizerao «P noticias
distancia ao B.n« l«g •* 

Ç™ .^
COnVAmep" '.na 

eTevada da Ilha cuja altura des-
P ..«ri.- do mar he de 63 palmos , esta si-

de a suportem do mar g H . 4?)< ggp ,on_
U,ai,a 

o l"o Meridiano de-Cadis . 
'distante 

11 milha.

Cft d ponta saliente do Banco Inglez; de

inl que collocado o. olho do observador neste
? Tòhre o nivel do mar, pode divisar a pon-

ponto obre o n.v com_
t. cU lanterna eu.,. a Uu a ^ 

^ ^
P5- 7" 

fi de 138 
' 

Monte Vidéo 8 de Janeiro de

S» -A Lio José de Souza Yto.-T-J.
Casar». - Manuel Pombo. - Luiz Gonzale. Vai-

lejo, Secretario.
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Noticias Officiaes.

Rlustrissimo e Excellentissimo Sr. ¦>•- Tsnho a

lir.nra de pôr ua presença de V. Ex, o mappa dos

mortos e prisioneiros feitos ao inimigo pela. tro-

pas, que tem formado a linha ao meu commando

flesde Janeiro alé o fim de Dezembro do corren-

te anuo ; e igualmente o prejuízo, que a tropa da

mesma linha tem soffrido do inimigo.
Deos Guarde a V. Ex. Quartel mis tres Cru-

zes 31 de Dezembro de 1827. — Illustrissi.no e Ex-
.-ellenlissimo Sr. D. Thomaz Garcia de Zumga. —-

Da rte Guilherme Correia de Mello , Brigadeiro
Commandante da linha.

que o reforço mais tardo para o Exrrcito se j»
o, desta Província.

L
Dito 19 dc .lancho.

Artigo Communicado.

Sr. Editor. Conhecendo quão enganados vivem
os Biasileiros que ciem na generosidade dos nnar- |
quistas Poitent.os pura con, os prisioneiros Impe-
liaes, lhe reinetto huma narração, quêiuefez luint
daquelles desgraçados, a quem coube a sorlc de
poder-se escapar de similhaiite opposiçâo ; estimai.,
do lhe dê lugar eiu o seu Semanário , ao que se.
rá agradecido.

Relação dos prisioneiros e mortos , que se tem feito
tia linha do inimigo desde Janeiro até 31

de Dezembro dtste anno.

Prisioneiros.
Officiaes  10 fj ^g
Inferiores e Soldados 58 _

Mortos. |
Oficiais  

"I 
Q7 \

Interiores «Soldados 6:$ \

Total 135 I
Prejuízo que tem soffrido as nossas tripas na,

-linha pelo inimigo. Inferiores e Soldados, 5 mortos, y

BUENOS AYRES.

Pelo Paquete Inglez, Sphinx, chegado de Bue-
•nos Ajres a 8 do corrente, se tem recebido va-
rios papeis públicos daquella Capital, Seus Eli*
tores não deixão de esforçar-se em fuzer cier, que
a união das Províncias do Rio da Prata ji se

Hum acerrimo Imperial.

f 
*>.ão consta que

leiros , qualquer qu

V urrarão.
hmu 

' 
do

- fosse
Prprisioneiros i*i.r*t«i-

mia clmse , tenha

podido salvai -oa equip«ge; e se a alguns se pro
metteu em nome do mesmo B.cwn que não •-;
lhes tocaria, -ó fui pretexto paru não oc.-ulurriii
nada, e poderem deita sorte de-poja-los *'¦(¦ lu»o
sem distinção aluuma. Aos Olficiaes interiores.
Mestres e Marinheiros para que pertendesscin str
atlmittido. ao serviço da Pan ia, e são ficassem na
i-l.-i-sp de Marinheiros, pi inteiramente se de-poj -u
de quanlo tinhão de proveito, e dipoi* se lli.s bs
s .ii. r em Mailin Garcia hinna oxacta revista em
sao» pessoas, tirando-lhes então «lé o ultimo real.
Chegou isto a lal excesso, que a hum criado de
hum Olliciíil prisioneiro , a quem se havia proinet-
ido não tirar-lhe nada do que lhe pertencia, e
ra seu , com o maior escândalo , se lhe vio tirar

\% únicos ^i> patacões, (pie tinha; e para maior
escaruen tudo isto sueceden em presença do mes-
nio Brown , que taciiamente approvava similhantes

acha restabelecida ; e nós podemos assegurar aos insolrncias
nossos Leitores, que isto se acha mui distante da ; Alguns Cofflmandantes prisioneiros foião saque»-
verdade : porque da analyse desses mesmos papeis ,dos depois de estar ja nas Câmaras dus embarca-
se conclue que não só cada Província obra de per- ções de guerrs inimigas; e outros de boa lé cun-
si, sem depender de Buenos Ayres, mal também ito os protestos daquelles entregarão como seu de-
as Províncias de Corrientes e Missões se acbão pos-ito o pouco dinheiro que tinhão, o qual nun*
empenhadas em huma guerra civil, sacrificando se cu lli"s foi entregue, por mais que reclamassem,
huns ao capricho dos outros, para sustentar os S» este tem sido o procedimento, não tem t--i«
diversos partidos, que se tem formado nesses des. to ditferenç» o tratamento. Os Olliciaes oii vivem tles«

praçados Povos. Huma nova revolução eu. Entre (errados a mui larga distancia , e em lug
Rio» causa o maior transtorno a aquelles habitai.-1 recursos, ou encerrados nos Cárceres
tes, que não sabem qual será o partido domiiian-
le de tantos , que aspirão ao mando do Governo. I
Debalde Buenos Ayres procurava oceultar os ma-
les, que o affligem ; elle* são muitos, n todos d«
alguma transcendência. Extrahimos alguns artigos !
daquelles periódicos para convicção do nosso dito. \

A Gazeta Mercantil dc 24 de Dezembro, fazen- I
do relação do único continge nte que liai ião lemet-
tido as troz Províncias mencionad; s <'iz : " ao nu sno
tempo não podemos deixar de estranhar qne uié
¦a data desta uão tenha chegado o da Província de
Cordova, a pezar de estar ella tão immcdiuta, e
assegurar-se nos haver-lhe mandado o dinheiro e ves- '
tuitrio para eslr objecto „

A mesma Gazeta de 27 de Dezembro no nrti- '

go— Carln de Cordata — em data de. 14 do correu-
te. dii o seguinte. A ppzar de estar aqui o ves.
tuario completo para 550 homens, qne pedio esto
Governo , e de haver lambem recebido o dinhei-
¦ro, que também pedio para este mesmo effeito, sem
embargo ainda não está reunido o contingente , nem
ao menos expedidas as ordens , (pie são necessárias
para que elle se reuna iiiimediatamente. Temo

-es sem
de Buenos

Ayres mislurados com toda a classe de delinquen-
les. O único socorro, que agora sn lhes ministra, lie
de trez reales por dia em moeda papel , que pelo
cambio daquella praça eqüivalem a menos do Ha
rri-i de nossa moeda ; »o principio viviáo de esmo*
In» como sueceden ao Conunandante da Paulistana,
e so::uramenta todos haverão acabado de miséria, a
não terem siuo soecorridos pelo Ex ",ü Almirante
Bra«í leito.

As outras classes de prisioneiros , no vivera
sujeitos aos mui penosos e rigorosos trabalhos (Ia
ronstrucção de vallns , estradas, fortalezas, &c. : ou

pura se evadirem de lão insupporlavel soffriinente
e cmel tratamento, se preslão so serviço (Ias ar-
man inimijas de mar e terra. Hnm dus Officiaes
encarregados da custodia destes desgraçado» tem o
lirnliil divertimento diaiio de laça los, e arrasta-los
a Ioda a fúria como hum cavallo. Outro Coronel
colérico , e de gênio que pouco dista dc cruel , en«
oceasião de ter-lhe escapado liuiri prisioneiro, pc-
tendeu á força de açoites tirar a vida a outro pu-
ra que este declarasse on le estava escondido o que
tinha fugido. ^
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Dos prisioneiros Brasileiros que estava) »m

patasonica, e forão conduzidos por terra, perto
«ie 30 ficarão morto» no caminho , de cansaço , fo-

,nc e lançadas do» índios. Outros mais ben, Ir:

t.dò* achando.se enfermos, sangrados, e purgados
domes,,,,, dia, ncgando-se-lhes todo o soceorro de

hum criado, forão conduzidos,, Buenos Ayres a

encerrados em hun, quarto do interior de hum edi-

«cio a tres passos do huma latrina de dous anda-

re. onde se lhes s.ibministrava huma comida de

refritorio : sen. que os empenhes dos amigo» , nem

a9 representações do Medico , nem a offerta gene-
r„sa de hum liaJor, accompenhada da todas as me-

lidus de segurança, fossem bastantes para conseguir

licença para bum curto passeio. Uniomenie a (.-

tuli, da exercício pOda conseguir.se passear na quar.

parte de hum corredor, a ultimamente se lhes

havia permittido a vista de huma rua, pores:.por
detra.de huma .janela com v.d.aça. e grad.de
ferro, e com ordem expressa de uao se atinem,

a pezar de huma continuada sentinela a vista.
• 

ü bárbaro comportamento para com os desgra-

«dos prisioneiros Brasileiros leu, sido tr<mscenden-

te .., s'uas familia*. Huma desta. , que com l.cen-

ra do Governo tinha passado a Buenos Ayres

violenta e Sros*ei.an.ente U exoulsa daquella C-

de semoi.ro mof,', <\™**<^n™ "«*%<£

«.«> -absoluto e deítanticr, (love.no, em su.. p.nlicase ansoiuio >e ur,.uia. 
F.,ta innocente fa-

111 in ti fa il MO nue O U'* l un uiu- a

S i««"uV. e ait.rr.-W tar. que aban, ,nar

Buenos Ayres sem poder conseguir « »""• P4^

alli se havia transferido com n l.cença. 
^ntente.

Aquelles bárbaros não permitirão qt ie a Es posa tos

se abraçar -eu Esposo, e que estebejai.se, e «per-

!.... no seio »eus" queridos filhos. A crueldade a,,,-

da chegou a mais , não foi bastante a separação

nrol.ibio.se lhes toda a correspondem'.,,, epistolar; e

r p ctacnlo de huma infeliz Esposa coberta de

lutof a affo.ada em hgr.mas, nçcnmp» nha da de

,uas innoeeute. criança» , que ,m.tevJo no senti

m.„t. á sua desgraçada Ma., nao foi u iente P£

,a abrir as portas da compaixão, e abrandaram

ã,ra^s?=«^^3
:\irrr^s.:,;"p;Ti:™,";i
hum passo da prisão, en, que se achava porque

Ii?a obrigação era entregado vivo ou morto no Go-

- n !Esta he a decantada P^f "P^aVd"

trem com oa Brasileiros os que Um as rédeas

Governo de Buenos Ayres.

Continuação do extracto dos Annnes Estatísticos

Estados Unidos da America , continuado
do N.° 44.

Resta-nos considerar ainda hum ramo do no»

s0 commereio, o da Inglaterra e suas d pendeu

cias. O excedente das importações do Império, Uri

anico sobre nossas exportações para su a» d. «r

.... possessões monta nos sobredilos 7 anno» l ne

795 a 1801) a 106.118,101 dollars, ou a 13,159,743

lie po anno , que (az pouco mais o,, menos

70 166 Io oUl do excedente de nossas ,m-

, ; 
' 

õ eíe todo o mundo. E-le excedente pro-

em da compra de objecto» manufacturados , ( a )

dos quaes a imior parte he consumida nos Estados

Unidos, enala offerece para a lepn.ducçao ; l»>!í«>
•leve ser pa.ro e.„ espécies ou peto p.oducto do

nosso commereio con, as «utras nnções.
Segundo a „,e,lia ibriiecids pelos dez annos

nue começar, no I ° de Janeiro de 1803, e acabap

a 31 de Dezembro, as mercadoria» que paizao dl«

rcitos segundo seu valor, impoitades annuaImonte

no Estado» Unüos, «ubiiáo a 35 529,990 dolla.s;

desta somina 7,980,528 dollars ou 88.46 po., cen-

to , tem sido reexportados ; reslao po.» 27.54J, 02

dollars pelo consummo de» Estados Unidos , das

possessões Britânicas na Europa , mercadorias no

valor de 27.400 000 dollars. Sc adniittimos qoe huin

quarto deste importe, proporção mais forte que a

achada nos ditos dez annos , tenha ..de reexpor-

lade, , resta para o consumo annual da nossa pe-

pulação hum' valor de 20 550,000, do qual a Gra

BretanhH «anhou os lucros, (b) T»es tem sido no«-

»»» «ontribuiçÓe» para enriquecer huma nação, que

pura os m.t.ri.es brutos depende mais qua todas
'do 

estrangeiro». Nosso tributos tem servido constde-

ravelmente a sustentar as esquadras e exércitos da Gra

^""íía 
í futuro não estaremos em est.do de pa-

.ar nossas divida» em Inglaterra, »• o nosso con-

sumo for o mesmo; (d) porque noMO ~»™««°

eon. o continente Europeu será diminuído, e "T*

embaraço será augmentado pela e.l.jda dos fundo,

necessários para resgatar o principal , W' 
£

juros d» nossa divida publica aos capitalistas In-

llezes. Todavia estamos longe de crer que deve

mos interromper as relações commerc.ae, pe a ra

zão que alguma» das suas ramificações parecem"elvor.ve.s* 
A natureza.destas ramihcaçoes, ode

«nud.r, e offer.c.r benehc.os , secando_e_«P"'«;

cia feita mesmo no nosso commereio com «» «-.o

íonias a China, e as índias Orientaes. Huma na-

ção pede ter necessidade de mataria., bruto, do

estrangeiro, que cumpriria pagar em dinheiro; e.

!S e^te pagamento 
', 

o commereio destas

matérias he abandonsdo , os obre.ro» perdera »ua

êccupàeV, e cahem na miséria , emquanto no caso

Ôppo»o as' «...beta», «cão en. açtividadee¦.

obtém sobras por este meio para huma exporta-

Ç5° 
Sr^ci.ores, e em particular Beaujoure

Tallíyrand parece que não derão attençáo a est

facto/ importante, era suo» v.sles sobre "'«'^

eoi.merei.ee entre os Estados Unidos, e Gr B.e

tanha Elles exprimem o voto qne a Fra.ça nao

receba as producçõe» Americana» senão em qnenti-"/de 
que Saste Jara pagar a. producçõe. deFra •

Ça, «ue compõe as cargas de retorno. Ora oca

nio temos necessidade da» producçõe» da França

senão m quantidade inferior ao valor do» gênero»

oue ella recebe de nó»; nós lhe fornecemos ma-

?eraes bruto»; ella nos manda objecto,.de moda

e de luxo, que são consumidos nos Estado» Lm-

dos

(a) Dos 106,118,104 dollars mencionados, 92,543,760
formao o excedente do uo». commereio com a I„0U-

terra e a Eseossia , que em garal só nos fornecem objec

'^M 
T^^e^eralmente qne es matenees brutos

SI manufacturados dão hum benéfico de sete vezes

° 
Tc) 00conS,,mo não pôde ser -o .esmo logo que se

,\í nairar as mercado,ias consum.das. Os negociai,.

tf? American não mandarão vir objecto» de Inglaterra.

o «me ,5o possão esperar vende-los com ganho; e se

vendem com gani," . -'.,„re « acharão em estado do

P8S°'BÍoughím! Política Colonial, tom. 1 P. 202.
«•
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_os. Nossas rxport_çi.es, pelo contrario dão occu*

pação á população Franciiza , c lhe fornecem huma
sobra para consumo da Allemanha, da Sui.sa , e
da Itália. Se fosse interrompida a remessa de nos.
«os materiaes brutos , e ss a França não os ubti-
.esse dos outros paizes , muitas das suas fabricas
susprnderião sua aclividade , e seus obroiros sem
trabalho augmentarião n lista dos seus pobres. Os
indivíduos mais interessados neste commercio sao
os juizes mais compelenles para regular a política
de 

'cada 
estado. Os negociantes não fa_-e.ii d.fferen-

cs alguma entre as nações ; suas idéas se fundão
lios lucros do commercio, e elles estão muito mais
em estado de menêar seus interesses do que o po-
derião fazer netos de legislatura. O principal ob-

jecto, que se propunbão os escritores citados, era

perturbar nosso commercio com a Grã Bretanha ,
e chama-lo aos portos da França. Suas vistas não

podem effeituar-se por ordenanças , reelricções e

prolubições. A França deve ofterecer a nossos mer-
cantes as vantagens de que go.ão na Inglaterra.
Emquanto ella não conceder hum preço mais ele-
*ado ás nossas exportações , e não pozer menos
direitos sobre os gêneros do que a Inglaterra , o
«pominercio não ha de mudar de direcção. He pro-
vavel que o enorme capital, a industria, e a per-
feição dis maquinas da Grã Bretanha, lhe segure

por muito tempo as vantagens , que actualmente

possue. Temos razão de crer que poderemos sup-

pri"i:ir as nossas necessidades antes que nação ai-

guma possa supplantar a Inglaterra em nossos
mercados.

Dum celebro escritor Inglez, Adam Smith ,
predizia no momento em qne a guerra da iudepcn-
dencia hia subtrahir os Estados da União ao po*
der do gabinete cie S. James, que o commercio
da Inglaterra com a America Septentrional livre
receberia hum grande desenvolvimento, e que este
acconteciinentn considerado ceroo huma calamidade
pelos políticos do tempo, serie favorável á indus-
tria e á riqueza da Grã Bretanha. Os fados se-
guintes servem dc prova ás producções deste gênio
penetrante.

Oaulhor appresenta hum mappa em libras es*
terlinas das importações das Províncias de New-
Hunipshiro, Massaehussetls, Rhode-lsland, Corne*
çticut , New York , New-Jeriey , Pennsilvania ,
Maryland, Virginia , Ca.clina Septentrional, Ca-
rolina Meridional, e Geórgia, da Grã Bretanha,
do sul da Europa, das índias Occidentaes, de AíVi-
ca ; e outro das exp«.rtíições das mesmas Provin-
cias- para os mesmos paizes, ambas no anno de

. 7G9. .
As Províncias de Maryland e Virginia impor-

tarão o valor de 851 , 140 lib. .terlinus Cs tiA ; e
exportarão 991 , 401'- 1S3 6d , sendo estas a» mais

N O 'VICIAS

ENTRADAS.

notáveis, Fsle mappa he extraindo dos Annaes de
comiiercio de Macpl.erson , tom. III pag. 71.

(Continuar-st-ha.)

RIO DE JANEIRO.

Embarcaçõts exlrangeiras que entrarão e subirão no
porto do Rio de Janeiro no mino próximo pussedo
de 1827 , segundo as partes tia Fortaleza do lie
s-islo.

Nações. Entrarão. Sahirão.
Americanas  136 122

de guerra  5 6
Dinamarquesa  " 4
Francesas  42 42

de guerra  3b ..'J
Genovezas  0 1
Hamburgueza  12 11
Hespanholas  - 2
Hollandezas  24 22

tle guerra  2 3
Inglesas  216 194

de guerra  25 -5
¦— Paquetes  37 'Ai
Portnguezas  59 4:5

de guerra  4 2
Prussianas 1 ...............— 1
Russas  2 ,"

de guerra  U
Sardas  13 14
8 ti ecas  2,. 14
Toscanas  0  1

Embarcações Nacionaes entradas dos diferentes portos
(Jõra do Brasil) e saladas paru os mesmos.

Entr. Sah.
Ambriz  16 18
Angola  14 17
Baitimore  1 0
Bengala  1 1
Benguela  11 10
Cabínda  19 26
Cabo Verde  0 3
Calcutá  1 1
Lisboa  2 1
Macáo  I 0
Madeira  1 1
Ivialabar  0 2
Maldonado  1 1
Moçambique  9
Molembo  0
Porto  3 1
Quilimane  3 4
Zaire  4

Dia 21 de Fevereiro. — Benexente ; 3 dias ; L.
Victoria, M. Antônio Rodrigues dos Santos, equipa-
gem 4, carga farinha, miilio , e f.jáo , a vários:

pansageiro Manoel dos Santos. — Dito, 4 dias; L.
Alegria , M. João José de Almeida , equipagem 5 ,
carga dito. a vnrios.

Dia 29 de Fevereiro. —Monte Vidéo; 24 dias;
B. lng. Bclty, M. Henry Moirs , equipagem 10,
em lastro.

MARÍTIMA S.
SAHIDA S.

Dia 21 de Fevereiro.— Nenhuma sabida.
Dia -2 de Feverei.o. — Parati ,- Canoa Fita

Maria , M. José Pacheco , equipagem 4 , carga fa*
linha de trigo , fazendas , e vinho : passageiros o
o Soldado de Veteranos Francisco de Oliveira com
Pintaria do Quartel General , Joaquim Gomes com
Passaporte da Policia. — Mangaratiba ; L. Estrelht
do Norte, M. Francisco Dias, equipagem 5, em
lastro. — Cabo Frio; L.- S. Francisco de Paula, M-
José Continha da Fonceca, equipagem 4, carga car-
ne. — Rio de S. João ¦' L. S. Sebastião , M. José
Antônio de Andrade , equipagem 4 , em lastro.

RIO de JANEIRO ma IMPRENSA IMPERIAL - NACIONAL.
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An-Tiao. be Ofi-ício.

Repartição dos Negócios da Guerra.

T Llustrissimo e Excellentissimo Sr -Participam.

& pele Repartição do Império o V.ce-1're..denie

üeZ Província de S.Paulo, em Offiç.o deli de

Deaemmo do anno findo, a por oehberaçao do

«apeui*.. Conselho do Governo que prn.cp.andu
. Lovoer-ae os Campos do R.oClaro, no Distri-

cto da Villa de ltap«teninga , onde ja existem va-

liag Fazendas de coação, tem s.do tao frequeo-

Z as i.uur»ões dos Índios selvagens, e funestos

.eu, resul.ados, que alguns Proprietário^i ja co-

Bieção a abandonar suas Emendas ; e sendo em

Conseqüência evidente a nece8t.d.de de fixar.se ali.

hum Destacamento de Soldados escolhidos , para
manter a segurança dos novos P£«dorea . • c'í"'_

,idar outros aestabelecerem.se: Resolveu Sua Wa

leatada o Imperador, qua V. Ex. entendendo...
?0fn „ Governador ^las Armas, a rruem ora e

expedem as ordens precisas, e tendo em vista de

huma parte a diminuta força da Tropa da P.ov.n-

c"a, e da outra a uiilid.de indicada e rra.s cr-

cuns.ancias, marque a força do DestacaniHi.oque

deverá ser mandado rara ° sobred.to ponto, ri m

do-lhe as convr.ii.ntes instrucções. O que partir*

po a V. Ex. para seu conheci mento e devida txe-

CUÇSDeoS 
Guarde a V. Ex. Palácio do Rio d.

Janeiro em 22 de Fevereiro de¦ 1888. - Bento Bar-

rozo Pereira. - Sr. Thomaz Xavier Garcia de Al-

meida.

Artigos tdÍo Officiaeí.

MINAS GERAES.

A Provincia de Minas Geraes, a mais populo-
,a , a mais rica das centraes , por huma lamenta-

vel fatalidade soffre os estragos de hum mal con-

tacioso. A terrível elephantiaeis lavra com mp.de» ,

e são victinms de seus estragos muitos centos de in-

felizes. Só em hum. Villa (como adiante se ve) ex-

cedem de trezentos os miseráveis sofredores, sendo

ainda mais para lamentar que a maior parte¦ «ejao

daquelles, a quem a fortuna nega os meios de tor-

«ar menos dolorosa huma existência aborrecida. Ja"

fcavião resoado no Congresso dos Representantes da

Nação Brasileira os gemidos daquelles tristes en-

fermos, e a commiseração deu «« n aos ao dever

para de accordo piocurarero, >e não efficazes reme-

dios ao menos ccnsoladores auxilins , que modiii.

qiiviii crueli.simos sofrimentos. Porém era neees-
fiiiio hum exceto conhecimento do numero dos pa-
cientes, dn local oppc-rtuno para commodo e ap-

propriado Hospital , dos meios de obviar ás indis-

peimaveis despeüas de hum estabelecimento, qne as

cirain-tiinciiis exigem que tenha snfficiente vestidrio

para abrigar os desamparados, e retirar da coinmu-
nicação dus sãos os iscados daquelle mal.

O Governo de S, M. I. exig.o as precio«ss in-

formações, e logo que lhe ferão enviadas pelo V.-
ce Presidente da Provincia as piimeiras noções, ns

enviou ii Câmara dos Srs. Deputados em Officio

de 26 de Julho, para darem ss providencias legis-
lativas , que havia mister negocio tão importante ,
e esta re.nett.u immediatameute aquelles papeis á.

Commiísao da Saude Publica. Se a accumul.ção de

tantos trabalhos de urgência eminente roubou o

tempo ás fi/.udas meditações deste objecto : he de

esperar que na próxima se-fão se acuda compro».

to remédio a males lastimosos, e com sabias provi-
dencias a este, e a outros respeitos, se procure a

fonte da prosperidade publica , que he a popula-
ção Sem ella detinha a agricultura , esmorece a

indui-tiia, Bc.nha-se o conwiercio , e o seii progres-
fivo incremento he o thermonietro da abasdança do.

Cidadãos, e do seu bem respectivo.

Tllnst e Excel. Sr. — Cumprindo com o Impe-

tial Aviso de 19 de Agosto de 1826 , expedido pe-
lu Secretaria d'Estado dos Negócios do Império so-

lue a urgência das medidas adequadas para prevê-
nir e atalhar o mal da elephantiasis , que se es-

tende a huma. e a outras Comarcas da Província ,
se expedirão sem delonga no dito mez de Agos-
to, e se repetirão em Mn<ço do corrente anno os

Ofíicioe necessários para conseguir dus Ouvidores

as informações e esclarecimentos precisos para sa-

tisfazer .os (iun.ro quesitos indicados na mesma or-
ml ¦_!._._ J_ II.,.,. inra.ll í-nni f\ %'f* i t\

dem e pelo Presidente da Piovincia com o voto

do Conselho haver designado na sua resposta a

localidade do Lazsrelo próximo ao Sabará confor-

me a instituição rio Vinculo deJsquaro; e se at liar

reuniria a Assembléa lia dous nozes, creio do meu

Officio adiantar os documentos e informações dos

Ouvidores , e Câmaras inclusas para V. Ex. an-
nre.entar a S. M. o Imperador, e o Mesmo Au-

gusto Senhor Decretar o que Houve por bem. Deos

Guarde a V. Ex. Imperial Cidade do Ouro Preto

era 9 de Julho de 1827. — lllust. e Excel Sr. Vis-

conde de S.Leopoldo.—Francisco Pereira de San-

ta Apolonia.
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Aos vinte dias do mez íe Junho de anno de
Tnil oitocenlos e vinte sele , nesta Fidelissima Vil-

Ia do Sabará e Paços do Conselho delia, oade sa
Bchaváo o Douto, Manoel Fernandes Correia Pin*
Io, Ouvidor Interino da Comarca, o Juix, Ve-
reiidores • mais Officiaes da Câmara com os Fa-
.''iltativos abaixo assignados, abi por elle Ministro
foi dito que tendo recebido d» Exccllenlisfimo Vi-
ce Presidente hum Ofiicio expedido na data de 8
do corrente, em que transmittindo-lhe per copia a
Portaria ds Secretaria d'Estado dos Negócios do
Império de 28 de Julho do armo passado, tendei,
te á necessidade de medidas efficazes para atalhar
os progressos de elcfantiases , lhe ordenava liou-
vessi» de informar a similhante respuito piecetlendo
audiência da Caruer,. , deliberara porisso reunii-.e
a esta Corporação, a fim de que, ouvidas as ra-
zôe* de çstda hum, e conbinailas todas entre si, se
podes-e com a circunspecção c mudure/.a , ,jiie exi-
go matéria da tanto porte , dar acconimodadii e su-
lisfactoria resposta aos quesitos constantes (ia men-
cionad- Portaria , cujo theor he o seguinte. — Pri-
aieiro : Qual -erá aproximadamente o numero de
infécciouados da Ele antiasis nessa Comarca , e se
todos são pobres, ou »e entre elles se co.itãa ai-
guns abastados. — Segundo : Se existe nessa mes-
rría Coiuarca aljum prédio rústico de propriedade
Nacional',' que possa ser convertida em lazateto , e
não havendo, qual será o sitio mais apropriado pu-
ra a morada de tues enfermos , tendo-se attenção
não só á sua localidade, ms* também ás ggoas ,
ares & cedera , :, fim de ser comprado pela Na-
ção. — Terceiro : Que meios pecuniários se podein
haver para a edificação e manutenção desle hospi-
tal. — Qua,to : A quanto montará pouco mais ou
menos ,, ,ota| jaB r,e9 quintas partes do rendimen-
to _o Vinculo da Jaguara , depois de bem arlini-
lustrado , e a quanto annualmente o dos legados
pio» não cumpridos. — E logo depois de algumas
reflexões uniformemente assentarão , que o numero
rJos inf.ccionudos da Elefantiasis compteheuJidos
nos quatro lermos , que forinão esta Conrnrca , se
poderião por hum culculo de approximaçáo redrr/.ir
ao numero de cem pouco mais ou menos , n qne
pesi-i ordem não poderá classificar se homem algum
aba-tiuli, porque todos aquelles de quo se tem no-
ticia, são verdadeiramente pobre.. Quanto ao se-
gtindo quesito se pode asseverar que ne»ta Crruivr-
cm não existe prédio algum próprio da Fazenda
Publica , que se possa destinar para Lnzareto , p r
cuja razã» ossentavão que o edifício lembrado pe-
lo Capitão Mór do Termo de Caeté rio seu Oíii-
cio N. = 3. ° , lie pelas ra.õi-s ahi expendiilat mui
capaz de supprir a falta, de que se faz monção.
Quanto ao terceiro quesito , não se pode descobrir
algum meio pecuniário extraordinário, que pn.ea
servir para manutenção deste hospital ; unicamente
se lembrão, que a Décima dos prédios urbanos por
ser !iun. rendimento não só moralmente certo , e
de pouca alteração, mas porque não fiz á Fnzen-
«fi Publica sensivel falt,. , póle s.r destinada para
c i. Ijiivir a manutenção deste importantíssimo esla-
belecini.nto: por quanto o total das tres quintas
pn.t.» do vinculo da 1 aguarn !i. actualmente muito
diminuto para sustentar tão pia instituição, que
he na verdade conforme em turir» com as Leis , que
servem de regimento á quella C.sa , cujo Institui.
dor teve em vista nu sua creação o estabelecimen-
lo de vários asilos de caridade , os quaes todavia
não tem podido existir em firma regular, por fal-
Ia de meios pecuniários , os quaes serão sempre
nenhun., pata a?s;i:i dizer , com respeito á. tres quio*

tas partes do rendimento do vinculo, emquanto se na»
melhorar a formula , que contra n lei da sua ins-
tituição se observa com menos razão no dividendo
animal , quando do rendimento total da caza no
extrahem duas quintas partes, destinando-se hum«
para os herdeiros do Instituidor, e outra paru as •
Recolhidas do Rego de Lisboa , ficando us triz
restantes sujeitas ás despezas da Caza, pagamento
de ordenados, dízimos (/ tatterti, e mesmo para
salisfazerem-Be as pias intenções, que t ve eu, vis-
tas o seu fundador, quando as duas primei,,,- quin.
ti,i partes, deduzidas do rendimento geral sem su>
j'ição ás indispensáveis despezas se eutiegão aos
donos primeiros legatarios. — Ultimamente ..senta-
rão que o rendimento - dos legados pios não cum.
pridos em toda e«ta Comarca , montauí a se-senla
tnil réis pur anno, segundo o c_'culo de uppiuxi-
inação, tendo se en» vista a receita media, e por
e-ia forma, accordurão em que eu E«crivão extra-
l.is-e liuiiia cuida iinthenlica pnra se levar ao co-
nliecimeiito de Sua Magestade Imperial , pelo in-
termedio do Excell.iitissiirio Presidente desta Pre-
vincia. E para constar sissignarão e presente Acta,
que eu Muximianno Martins da Costa , Escrivão
da Câmara escrevi. — Manoel Fernandes Correia
Pinio.— Manoel de Aranjo da Cunha. — Antônio
IM.rlin» da Co. tn. — ignacio Antônio Cezar. — An-
tonio Vaz da Silva Júnior. — Joaquim José dos
Santos Brochado.

Iinporltincia dos Legados Pios não cumpridos dos dex
annos últimos.

N" nn»'» de 1816 se remetteu ao Hospital
rie S. Jo»é em Lisboa a quantia de .. 144U975

No anno de 18)9 para o dito Hospital.. 15US81
No anuo de 18-2 para o dito 3Ü822
No anno de 1826 para o dito -U33S

Importunem dos Legados Pios não cumpridos em tem.
po, rimtlitios á Mesa da Consciência Ordons,
pertencentes no ausente Hospital de S. José de
l.isbvií.

Atino de li.1t. 2311246
1-17 fi6U6G0
18i8 20UI01
!>»<).... U
JH-0 6UJ704
IS-.fl S!)U4â8
-v_2 I!
I*&-. 4U224
1S-4 81)295
1825 88U5IO
2826 U4S5

Total 305U63-!

Officio do Capitão Mór de Cnetlié a que se re-
fere o precedente.

No curto espaço de tempo , que tenho para
informar a V. S. cem o numero dos lázaros do
Termo da minha jorisdicção , e com a Fazenda
mais idônea para Lazareto d'entre as que e.láo
penhoradas pela Fazenda Publica ; apenas posso
enviar hum inappa approximado , quanto ao nume-
ro e domicilio do. enfermos, e iuiiicar era vez da
Fazenda o Hospital de S. Barbara.

Este edifício de pedra acompanhado de Capei-
Ia , e cercados paru as plantas, com agoa dentro
do pateo , e situado ua extremidade do arraial ,
em hum canto, aonde st- pôde evitar o eontacto
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íos enfermos, foi fundado á custa de esmolas, e

porque não teve outra renda que a eventual da
Caridade , foi abandonado pelo Instituidor Manoel
,{- Jesus á merco dos ventos , e dos aiiiinties dam-

ninho». Deos Guarde a V. S. por muitos annos.
Macaúba» 28 de Março de 1827 llluslrisei-

mo Sr. Doutor Ouvidor Geral e Corregedor da

Comarca da Fidelissima Comarca do Sabará Anto-

nio Augusto Monteiro de Barros. — João Baptista
Ferreira de Souza Coutinho, Capitão Mór deCacthé.

O Ouvidor da Comarca do Ouro Preto respon-
de o seguinte.

111.'"° e Ex.™° Sr. — Para cumprir com osOIVi-
cio» de V. Ex. datados de 23 de Ajusto do anno

próximo passado , e 2 de Março do presente an-

no como V. Ex. me recommenda agora em Ofli-
eio'datado de hoje, sobre a Eiefauliasis, tenho a
expor a

jado : foi comprado ha nnnos po» dous ou trez
sujeitos caridosos , applicado para hum Hospital

para nelle se tratar o povo pobre: com effeito te-
ve principio este tratamento mediando esmolas do po-
vo, e durou trez ou quatro annos, até que acabou
por falta de hum rendimento solido e seguro, que nãi»
são esmolai incertas. Hoje só serve para nellc se ur.
ranjar alguém com o onu» de tomar sentido e viciar a
caza. Nao sei se será contra o. lins e voilta.lt «tos
fuiidadoits o etigir-se .-iu Lazareto tai prédio, que
dezejavão elles fosse Ue hum u-o de beneficência ma1 .

geral como he hum Hospital para uai áa UiditH
as mais moléstias. 3. 5 ail. os meio" pecuniário»
podem s»r loteria*, módicas contribuiçõi:* , ligados,
esmolas, e vario». E«t»s ii.nu» bem dingidUJ, eco-
noinisados ao principio faz m que com menos do

que se pensa nu possa ir acodindo á humanidade

V. Ex. que ofBciei aos dous Juizes de aftbcta , euiquanto o povo se instrua e saiba ava-
' liar 

quanto imporia, e lie consoladora para o m»..«
mo contribuinte huma acção que ao mesmo lempo

que aüivia as dores, sacia a fome do enferme. Mui-
tos hoipitaes hoje opulentos tiverão principio» bem

pequenos, como principalmente o d» Edimburgo,
exemplo rar» da beneficência e generosidade do

povo daquella Cidade. 4. ° São raros o» legado»

pios não cumpridos naquella Comarca.
O Ouvidor interino do Rio dai Mortes escre-

Fó.a desta Comarca, e nada pude obter delles, e
só pelas diligencias , que pessoalmente fiz , pude
saber que nesta Comarca ha poucos infectados des.

ta moléstia, de soite que serão 6 com pouca dif-

ferença, e a maior parte pobres. Não tenho des-
cuberto propriedade Nacional , que possa «arvir

para Lazareto , nem tâo pouco tenho os conlifci-
mentos necesjaiios para desenvolver esta matéria,
viito ser de huma profissão differente da minha

ve de S. João d» El-Rei em 31 de Maio, incluin-
tenho norém lembrança de ter lido hum Auto ia- ve de S>. João de Ud-Ke

Irado na Cidade de S. Paulo a 29 de Março do do a» informaçõe. da» Câmara» da. Villa» da Cam-
do Excel. Presidente panha, Barbacena e Tamanduá, acerca dos ínti-

presente anno em presença
da mesma o Visconde de Congonha» do Campo ,
am que se mostra ter-se usado para cura desta
moléstia dos banho» de terra, com os quaes saní-
rão duas raparigas, filha» de Ignacio José, Iam-
bem lazarento, (a) He o que se me offerece a ex-

por a V. Ex, Deos Guarde a V Ex Imperial
Cidade do Ouro Preto 9 de Julho de 1827. III.-
&c. o Ouvidor da Comarca Cornelio Ferreira
França.

A Câmara da Villa Real responde , em data
de 3 de Julhov sobre o primeiro quesito, qne não
ha districto neste termo, onde não appareça pes-
soa inf. rcionada do elefantiasia , cujo numero diz
mie se i mirnximará talvez a duzentos indivíduos .
oL riam.?Z pobre», ou de possessões medíocres, tal para recreio dos enfermos. A respeite., do». meio.

Quanto o segundo que no Termo não ha prédio necessários para a manutenção de similhante esta-

8 ." r,"ülTâ proViednd. Nacional. Quanto á be.ecimen.o acho quei os Legado» Piosi nao aomprl-

localidade do Hospital devendo procurar-se .boa. dos, que se concedeu a caca da M.sencord a, •

dade das ago». e clima, parece não haver no o que trazem o. pedidores da mesma, junto ae
tado 

de pobre* fundo que ella ja tem, e que se va. augmentan-

cionndo» : nio remettendo a da Canura da cabeça
de Comarca por não ter podido ainda obte-la ape-
zar das reiteradas instâncias. " Quanto ao Liiza-
reto ha aqui hum annexo á Santa Caza da Mise-
ricordia , porém além de ser á beira do Rio , que
atravessa a Villa , e por conseqüência em lugar
muito huoiido, he hurna casinha muito pequena e ri-
diculs» , onde apenas se poderá recolher huma du-
zia de enfermos. Ha porém defronte da mesma
Santa Caza da Misericórdia huaia casa grande, es-

paçosa, bem arejada e seca, pertencente á mesma
Misericórdia, a qual sendo reparada , acerescenta-
da e com a» accomodaçóe» necessárias pôde mui bem
servir de Lazareto, ficando até com hum bom quin-

Termo. Quanto ao terceiro o es
za do Termo não facilita meios para a edificação do com os l.egaaos que se me vau ««»..»« .£-

e manutenção domes.no Hospital 
'relativamente 

aos de mu, bem chegar par. manter •«!«•"« «••»>•'•;

legados pio. não cumprido», remette aos Livro, cimento que deve fazer parte da mesma Santa Ca-

da The.oor.ria da ProVedoria da Comarca. za , e a parte principal posto que o maio nume-

O Oirv.dor da Comarca do Serro do Frio Of- ro de enfermo» »ao os attacado, desta moléstia iU.
,. • , ..... , o L.:-. i... i- oo .u u,.ii A Câmara du Villa de Campanha certifica lia*
ncia ua vina uo rrinci pe em unia ue « uc nu,,. -- r- ,
o segninte.-Que o ma. de elefaatiases não he do» ver em seu termo 3 3 lázaro, pobree 67 abas

que affligem mai» aquella Comarca, talvez devido
ao» seus bons ares de serranias e montes , amem-
dades de matto» , e alimentos de vegetae» , de que
principalmente «são os habitantes : os pobres na-
turalmente devem ser o» mai» atlacados que o» ri.
cos, porque elle» tambem fazem o maior numero,
e além disto por falta de meios usão d» alimentos
menos sadio». Se ha entre estes doentes alguns abas.
tado», haverá porém mui poucos. Quanto o segundo

tado» , sendo o total 390 elefantiaco». Entendia

que o local mais próprio para o Lazareto seria
huma da» Ilhas ao Sul do Rio de Janeiro e que
para sua subsistência se applicassem os rendimentos
do» legado» pio» não cumpridos , e hum por cen-
to dos rendimentos das Câmaras , e lembrava tara-
bem o rendimento das Bullas.

Na» Villa» de Barbacena e Tamanduá se en-
contrão freqüentemente infecionados do dito mal pe-
dindo esmolas , contando-se mai» de cem nos termo»" Existe em Tejuco hum prédio muito próprio d.ntio esmolas , conianuo..* ra... u»«™ »»»"'»"

para hum Hospicio com soffrivel edifício, gr.nd. wapecl.voe. Da informação da Câmara da Villa de

cerca, bast.nteP agoa , lugar elevado , e be» are- Tamanduá consta haver hun. quarto» P™.mo» a„
' 6 » s> arraial de Bambuhi, que sso próprios da Nação,

mas qua nâo tem a» proporções adaptadas a hum

(a) Veja-se o Diário Fluminense d,r2l dc Agosto de 16 i7. tal estabelecimento (do Hospital), como tem hum



(183)

terreno próximo á Villa denominado Arraial Velho, ouço discorrer. Qi.inlo an montante de. legados pio.
Porém o Ouvidor Albuquerque acciescenla : — „ nfio cumpridos respondo com n certidão do Escri.
Pelo que lenho observado me parece muito pro-
pi io o mesmo Hospital da Misericórdia desta Vil-
Ia, não só pela sua situação, como pelos meios
cjiie ja tem ú sua disposição, que convém muito fa-
v.er ter o devido emprego, e não divertir-se em
coiniiiodos particulares , com apparente phiiantropia
de alguns Coripheos de Irmandade, segundo o que

víio da Provedoria dos Ausentes. (Por elle consta
que no anno de IS24 renderão 41411293 réis : no
de 1825 produzirão 35òL"í2?4 \: e no de 1826 che.
garáo a 8751 '214 réis ,- o que fiiz nos ttez annoi
l:044t'7O8i reis.) Dos meios pecuniários lembro as
tentas que pagão as Villa. da Campanha e Bae-
pendy , e creio que Jacuhi. „

NOTICIAS MARÍTIMAS.

ENTRADAS.

Dia 23 de Fevereiro,— Cabinda ; 52 dias; C.
de guerra D. Francisca, Com. o Chefe de Divisão
João Bernardino Gonzugtt.—Dilo, dito, D. Marques, tíe
Pombal, M. João Antônio Figueira, equipcgein 25,
cargn 334 escravos, desles morrerão 7, a João Go-
Tnts Barroso. — S. Matheus ; 4 dias; S. Andorinha,
M 

"

rin
M. José da Gosta, equipagem 9, carga madeira,
malle , e belas, a José Antônio Meu ir ti : passagei

Lima: passageiro Miguel Lui* Vianna , e 1 escra.
vo. — Guermsty ; 56 dia»; !>. Ing. Ctiledor.ki, M.
Nicoláo Gnjjil, equipagem 13, cuiga vinho, i.zei.
le

ics Liarroso. — .?. maineus ; 4 cias; b. Jinaorinna,
4. Josc Martins tia Cosia , equipagem 7 , care» fa-
inlui, ao M—Paranaguá ; 25 dias; L. união ,

. e agoardente, a lJriavx, e C.: passageiros 2
Ingleie».—Monte Video ; 2íi dias; B Ing. Aipiotic,
M. Isuac Hellieringlon , equipagem 10, em lastro —
Hamburgo ,- 100 dias ; R. Hr.mb, Anna Sophia , M.
d. D. Alies, equipagem S, carira fazendas, drogas,
&c. , ao M. : passageiro. 14 Mineiro» liaiiovría.
nos. -- S. Mtitheus ; 5 dias; S. lhnario de Maria ,
M. Monoel Francisco, equipagem 8, earga farinha,
a João Manoel Monlenegro. — Dito, dito, L. S.

ro Manoel Alexandre Tavares. — Arribada, S. Ro- Bento, M. João Ferreira da Silva, equipage
drigo, M. Eduardo José da Câmara, sahio para a
Capitania em 13 do corrente com colonos: no dia
21 á visla de Cabo Fiio encontrou com o Corsa-
rio Libertador, o qual llie levou toda a agoada e
niantiiuenlos , e 8 colonos Francezes que volunta-
liamente quiaerSo hir; e lhe poz a bordo Bento
Francisco Bezerra, Mestre da Sumaca União, com
9 homens, e huma mulher da dita Sumaca. — Jcr.
sty ; 55 dia. ; G. Ing. Courier , M./*fíer Le Metis.
tre, equipagem 14, carga aguardente , queijos, ba*
tatas, e cabos, a Priaux Tupper.

Dia 24 de Fevereiro. -— Peru ; 59 dia. ; C. de
guerra Franc. Zelie, Com. o Ten. de Navio Lefevre:
passageiro 1 Biscainho. — Bahia ; 8 dias ; ÍÍ. rie
guerra Treze de Maiu, Com. o Cap. Ten. Balthasar
Viclor Maria Boisson : passageiros o Chefe de Di-
visão Trislão Pio do. Santos, com 2 criados, o
Desembargador Francisco Xavier Furtado de Meu-
donça, com Bua mulher, 3 filhos, e 6 escravos ,
dito Henrique Veloso de Carvalho Chaves, cem 1
escravo, dito Antônio José d'01iveira , com 2 fi-
lhos, e 3 escravos, dito da Relação Ecclesiastica
Manoel Alves da Silva Porto , com ] «scrnvo.,
Antônio José de Mimada, e huma escrava.—- Dilo,
dito, Correio I)oz« de Outubro, Cmn. o 2." Teu.
Francisco Fnrlunato du Silva: píissngcjios Diogo Jo-
st: deCarvaiho, com 2 criados, Francisca de Ahi*u
Bahia Contreira. , Manoel Antônio tle Arnujo,
Ignacio Alves da Silva Paranho- , 2 Inplezei | e
37 escravos. —Dito, dito, B. Felicidade, M. Ma-
noel Cardoso dos Santos, equipagem SS, earjiH 319
escravos, e 3 ladinos, ao M.--Duo, dilo, B.
Vingador, M.Miguel Antônio Netto , equipagem 45,
carga G20 escravos , ao passageiro José Serqueira

carga farinha, ao Caixa : passageiro» José Custo-
dio de Aguiar , e huma escrava. — Cabo Frio ; 5
dias; L. Nascimento de Christo , M. José Coelho dos
Santos , equipagem 6 , carga assucar , agoardente ,
milho , e frjáo, a varios.

S A II I D A S.

Dia 93 de Fevereiro. — Jérsei/,- B. Ing. Po.
mona, M. Thomaz Tccque, equipagem 9, carga as-
sucar , e catlé. —• S. Sebastião; Canoa Santa Rita,
M. Aniceto da Custa, equipagem 0, carga fazenda.:
paisageiros Antônio Muniz Barreto, e Anna Tei-
«ira . eom Passaportes da Policia.—-übatuba; Ca-
noa Santa Anna, M. Marianno Francisco Leite, equi-
pagem 4, caija fazendas.—Dito , dito, Senhora da
Guia, M. Manoel Lourenço d1 Oliveira, equipagem5,
em lastro.

Dia 24 de Fevereiro. — Mangaratiba ,- Canoa
Santo Antônio e Almas , M. José Francisco do Nas-
cimento, equipagem 4 , carga sal. — Dito , L. Al-
leluia, M.José Francisco , equipagem 3 , em lastro r
passageiro Francisco Lopes Teixeira, com Passa-
porte da Policia. — Macahé; L. Flor da Virtude,
M. Manoel dos Santos, equipagem 4 , carga carne:
passageiro o Soldado de Milícias José Barboza
Campos, com Poilaria do Quartel General. — Stc
<iy-"o; B. Sueco, Fortuna, M. J. J. E. Bert ,
equipagem 6, carga assucar, e carie : paisagfiroso Sueco Heiman DanduliF, que foi Capitão de Fra-
gala ao serviço df6te Império, e o Americano
Henrico Guerdino , que se achava prezo nesta For-
taleza , ambos com Passaporte, da Secretaria de
Estado do. Negócios Estrangeiros.

RIO be JANEIRO na IMPRENSA IMPERIAL e NACIONAL.
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'._,. 
parte as .£.» de 

^V M( |luVm_ Sumaca,
veato, l>«uc» de,)°'!n "urra 

e fufi.ado a hum
q.e v«aa procurando a terra e ,ug ^

^^S CÍ*Í» BaaUa de Buenos
horas o Bngua l» pjm| e atravessarão a
Ayres, e » »un,a'" " 

B huma distancia, casco

^r,ar'°ootm como" demorassem atravessados
' •*" ií ho«. consegui bordejm.do aproxiuiar-ioe
8tt, a„ u horas , con b 

mareav5o á boiuia com
al9. porém a esa hoj. -^-^ 

de s. f
força de vela, o d ,„
gun,.ca »»Xíea 

a^ite nãò se virão mais; co,,-
logo que seraelteu auoie 

fa j t0 «hontem
tiuuei a forcejar- *^J'? j0 aÍD_a a barlavooto,
tornei avistar o mes me Co ««'• •'»« 

Bfi do
Cp°ro 

CoaTde hlJ-H. q- ^ P-« *«" >
Porto Lonae ae r ' J„ evitou o ser rou-
. qual procurando esJ 

Ç«v-» 
•»to« Leo[)i.

b_do; .P»rem.^0Tr.X, q'>e .cbando.se mais
Ò',a' 

r foi tomada pelo Coisa, io pelas 2 horas
atrasada, foi tom.ma . d„s Gavlag,
da tarde , quo •£«• "^ 

n0 botdo do S. e a
á, 6 horas . U«" V continuei com força d.
Sumaca no bordo do. «., |rào v0.
,ela, e só a h7Vorveta immediatamente dimi.
aes gritando pelaiComt. , im 

,„„„ faro,, püu-
nui de pano, e atrave seii, iç aca
oo tempo depois apipa ceu a n<: 

^ fl
Liomdia com o Mestre, demorarão a
Marinheiro., 4 pa«a.e ,ro., q«e se de= 

^
-« brd° Mt!eZ 

muito «arado. Pelo Mestre
¦«.t. fresco e estar mm to dillgenci_8 

que
da Sumaca V. e»x. se miorm deveres.
tenho feito par., ...pm »™ 

d«9 
"^ 

Maria

2Sl°«í: LVrevEeí;i5°d>ã8-lKis.imo
. Excellentinimo. Sr Djogo >orSe d Brito, M-

Guerra Comiusndante.

te o artigo das magnas, fiquei estupefacto íiáo

Sâto da nTolign. estupidez, quanto da demafiogi-

ca doutrina, desfarçada em interesse pela Pmm*
A* S M . de seu encapotado Author. «ue hum

a .'. Vem saber o que escreve, se atreva sobre

cou as' fnvolas a dise? frioleiras, desculpa merece;

mas que hum sansculote, em hu.» pais onde ex. -

r huma Lei sobre a liberdade da Imprensa , cu-

õ ÍSo 8% he tão claro e termina,ite , se arro-
J- a AiL o conteúdo do sobredito artigo da As»

fréa e, sob atrevimento inaudito, culposa alio-
i L tU Sim Sr. Redaetor, atrevimento nau-

dito í culposa' atrocidade digo, por que ainda

í£.eouv.-o, nem consta, que. a hum Príncipe
nao se ouv. circunscripto e li-
1,1,8 

T Estado con, tanto que seja independente,

F=„^.v».r™»I^s"i'nfE
lmwrador Monarca poderosíssimo de huiu

gusto lmPfr*5"'t ™ 
p0r «..im. acclamação do»

Mimenso Uonunenie, pe» p,.aPr e Ren-
Povos Elevado á Preem.nenc.a, Poder, e lie a

oueaTran o do londo da alma o pesar de haver
que arraniBo .onUa 0 che

temerário contra o mais elevado , decoroso, e ade.

quado.Titulo dc.nosso l™^'..^ do Befa.
• ir* he fSKT nue quando nos dá"?'>»»r: X°»< ".cr. s

" Per,°*r "Vindido. 
eXltados? Como he pois,

:: pe rdof::d e°,;odiecosn, ^r 
0. 
^«. ^ío deixáo coiitinuamente de chamar de Sobe-

Aetigob sam Officiaes.

Lendo naAstró. N.» ?48Ldo 
19 do correu»

1,1 Nao he possível conter-me nos limites da mode.
J . /vlta dje insultante artigo. DiA « mar que

„âo se agite, quando soprão Euros funo.e».
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-*l rano ao nosso Augusto Imperador, magoando
" com esse mio proceder a Grandeza d'Alrna , e
" Constitucionalidade de S. M. 1. , e todos os Ci-
" dadãos honrados, que amão e respeitão a Con--
" tituição . Esta diz no Tit. 3. Art. 12. Que to-
" dos ob poderes vem da Nação , ou <jue nella
" resida a soberania &c. „

Não entrarei na analise do primeiro período
sobre se o tratamento de Soberano, como dá a
entender, he inferior, ou muito superior, para
que S. Ma g stade se julgue por isso nffi ndido , e
insultado. (Hu hum rif.o , que diz: se he curto
não chega , se he cumprido arrasta : teria-o em
vista o author do artigo , quando n escteveo ?)
Não lhe farei cargo tamboni da admiração apate-
tada de ver todos os Jornaes , inclusive os libe-
raes , chamarem de Soberano ao nosso Soberano
(que he o mesmo que dizei : eu não sei como lo-
dus chamão Imperador ao nosso Imperador !) Pro-
ponho-me tão somente a provar, que e. te proce-der (que o Author chama mão) , nao pode , nem
deve, magoar a Grandeza d'Alma dv S. ÍI., e
menos aos Cidadãos, que respeitão a Constituição;
porque este he o genuíno Titulo, que lhe per-
tence, por ser conforme com a sua elevada cnthe-
goria, unisono com a no6.a Constituição, e que não
ha outro, no sentir dos Doutos, que mais llie Be-
ja próprio, competente, e adequado.

Quando qualquer pessoa sensata entra em riu-
vida da significação de qualquer vocábulo, recorre
immediatamente aos clássicos para descobrir « ac-
cepção, em que elles a tomarão; e como he dif-
ficultoso achar promptamente nas volumo. as, e dif-
ferentes composições, o que desejo, logo lhe nc-
corre, que achando-se compilados todos os vocábulos
nos diccionnnos das differentes línguas; porque nel.
les .se encontrão as diversas accepçõe. , em q-ie
pelos Authores forão tomados os mesmos vocabo-
los; lie pois dos diccionaiios, que se vale; e
quando duvidoso não encontra no da sua liii"-u . ,
quanto lhe satisfaça, consulta ou o da lingua mãi,
ou os das lin ,ubb cultas , que te.i mais siuiilhan-
ça , iieinogeueidade , ou índole com a sua ; ou de
que tenha recebido vocábulos, que o mo dos tem-
pos tem nacionalisado. — Recorramos pois ao mais
vasto ria nossa lingua , o de Blntean.

Snherano. Independente. Príncipe Soberano: o
que não depende de outra Potência humana. ,S'«-
premus Princeps is. masc. Qui summa poleslate
prasest. Vejamos agora na lingua mãi, o que querrlizer supremus. — Magimm Lexkon. Supremas, a,
um. Sup. Virg. c. mais alta. Plaut. c. maior em
dignidade, suprema, soberana. — Competirá , ou
não compelirá o Titulo de Soberano an nosso
Imperador. Ma9 não nos contentemos só co.i es-
ta definição ; vamos ver como as N. ções culta» ri,i
Europa, principiando por aquella que tem huma
forma de governo igual no nosso . o definem.

Johnson. A Dirtionaru of lhe English lantruan-e.
— Sovereing. — Supreme in porcer ,- havia? no sttpe.
rior. Jouberl. Ditcinnaire Frontais Sf Latiu —Sou-
vrain.S. ui. Prince, qtri ne releve d'aueune Pui.sance.
Supremus Princeps. Rr-x. Suiiimn a riominiis domina-
tor. — Vocnb. degli Acrndrmiri deliu cru-ca.  So-
vrano. .li. t Che lia sovrunilà , superioritâ , sopra
qual che ,.Vi —Aqui temos, qne em todas estas Na-
ções a palavra Soberano, como substantivo, he a
denominação própria, genuína, e nnica , que de-
signa a Anthorirfnde qualquer, que não he riepeu-
dente de outra Potência humana. Ora decretando

_. Constituição Política do Império do Brasil Tit.

fòr-
Tit.

1. - , uit. 1. O Império do Brasil he associação

Política de todos os Cidadãos Brasileiros. Elles
mão huma Nação livre e independente, & ; e no
5.° , cap. 4 art. 116. O Senhor D. Pedro l.« ,
por unanime acclamaçâo dos Povos , actuul Impera-
dor Constitucional, e Defensor Perpetuo Imperará
sempre no Brasil; e no art. 117. Sua Descenden-
cia legitima succedtrá no Throno SfC ; como he, qu».fie atieve íi querer hum ente obscuro , cuberlo com
a capa de anônimo , que mais se não dê a este Au-
gusto Soberano hum Titulo, que além de lhe com-
pelir, como Príncipe Independente, he o nnico,
o próprio, e genuíno, que mais designa a AlU
cathego.ia de Imperador i Sr. Sans-rulotle, lie com
a Constituição na mão, que o pertendo combater,
refutar, e confundir. O art. 12, do Tit 3. ° diz:
Todos estes Poderes no Império do Brasil são dtle-
gnçfiei da Nação,- o art. 08, do cap. I Tit. .5,
diz : O Poder Moderador fie a chave de toda a or-
ganisação Po/iticu , e he delegado privativamente tia
Imperador como Chefe da Nação , e seu primeiro Re-
presenlmile, porá que incessahtementenéte sobrt a ma-
nutenção da Independência òçc. Puis c Soberania , uo
seu entender , esixte na Nação , que he a a.socia-
ção de todos os Cidadãos Brasileiros , e não exista
no Chefe Supremo desta associação, no seu primei-
ro Representante, naquelle que tem na sua mão
a chave de toda a organização Política, naqu lie
que Imperará sempre no Brasil por ei , e por suai
rie«cendencia legitima !! !! Vm. concede-a ao quadelegando não exerce, e nega-a eo delegado, quaa exerce!!! Permitte ao corpo, o que não per-mitte á cabeça!!! Não duvida, que existe nos se*
gundos , que são Representantes; e duvida que exu-
ta no primeiro Representante!! ! Se soubesse grani*
matica , nio diria destas, pois ella nos ensina , que
Representado he participio do passado , e Repie-
sentante he participio do presente. — E quem dis-
se aV. m., qne dando-se a S. Magestade o Titulo
dc Soberano se offende a grandeza da Sua Alma.
e a Sua Constitucionalidade ? ? ? Quem lhe disse
tamhem , que com esse Titulo se magoão os Cida-
dão . honrados , que amão e respeitão a Constitui-
ção . ? ? Sua Magestade o Imperador Ha de Exer-
cer, e todos os Cidadãos hão de vel-Ó Exercer,
em toda a plenitude toJos os actos de Soberania,
quae-i o rie—Reger Independente, o de cunhai,
moeda, declarar guerra, fazer s paz, convocar a
;.«setr.blé« Ceral , Dissolver a C.uiara dos Depu-
fados, Perdoar ou Moderar as penas dos reos con.
demmidos , Crear Títulos, conceder ou negar o
beneplácito aos Decretos dos Concil.os , &.,,8_c. &c;
e Ha de magoar se , e com Elle os Cidadãos hon.
rados, de ver que lhe dão o Titulo, que designa
Iodos estes actos de soberania ! ! ! Ha de ser So-
berano com exercido , como tal reconhecido, deno-
minado, e reverenciado pelos outros Soberanos, e
não lhe havemos dar a denominação de Soberano,
porque hum quidam obscuro , oceulto, e anônimo
se ippnta offendido e insultado com o ri .rtno.-lhe
legitimamente a denominação , que lhe compete !!!

Não ignoramos , ao que attinge o maligno au-
thor rio artigo; e porisso para não deixarmos na.
da a dezejar, vBirio. * confundil o com a doutrina de
hum dos mais abali.ados Publicistas , servindo-noí
de suas próprias palavras.

Mr. Felice. Code de 1'humanilé, nu Legishttion
Unhtrselle, civile Sc politique ,- pag. 27. «¦ Soberano ,
Subs. masc. (Direito Nalural e Político) he huma
pessoa ou hum corpo que commanda com authori-
dade na sociedade civil, que ordeno e dirireoquft
cada hum deve fazer pira atlingir ao fim. Esta au-
tb.or.dade pertence originaria e essencialmente ao
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nn da sociedade, á qual cada membro se tem
W P ,ieln e tem cedido os direitos que recebei,
„i.„i.etuao, ^ ^ conduzir em todas as cnu/.as
át ""loas 

su»s luxe- , pela su. própria vonta-U- ,
*T 

ter ju.tiça a «, mesmo. ML., o corpo d-.....
f d. 

. .Úín relem sempre em si esla authondad.
eie(|sde *"* 

,.M» toma o partido de a con-

fi*f, 
,m e-ta Pessoa he então o Í„fter«no „

" p r Sü " A sociedade política he huma pes-

môrâl . enteadendo.se que ella tem hum ei.ten-

TZoe buma vontade, de que faz uso para con-
Úm 

. seus ne,_nc.os , e que he capas de „b,.-
Ú^\°e 

, 
"eit 

Logo porem que ella confere a
^«íaVaffuem, ella lhe transmiti, o seu en-
*"".' 

pito o f"ua vontade; ella lhe ira.i.lere as
t,,id.mento e ¦sua no 

que respei-
g„a3 obrigação. , a os^seu 

^
t '-/ir oul íiT . o Í-òr do E,ado , o So-
f,r,d8 vindo a s'er a pessoa, onde residem as obri-
kX"'e 

o diteUo. relativos ao governo, he ne-
Haçoas e «s _ „„... cessar ali-
u que existe «»• exi,,ê então
10.,t.mente de ex,.t. na , 

^ ^ ^ ^
,enao nelle, e por e... ^ 

^ ^ ^
cter representativo, <lu^ „„, 

,oul)9 0s nego-
Elle representa a su., NV--^,.... 

nili „.

,he este ca.acter representat.yo pi Io.< .

nada a exa.ça con,,«.... -P «^-RÍapsUd., 
quo

narca reúne ua mu pessoa .o

„.„?;% l -S- ^^.'..rc,:.;
ccasari.mente , que o Softtroíio .ej

r,,.::,,rrl,^iò,ir-t;o,,-,,',it,.a..«-'-Si. * _*_-. wj-s;tJÍ^iU
perpetuo, e independente, estas i -

Uo muito essenci.es, . nece. s.r. . , n.« e e

mos nào devam ser tomados no .en^ 
f CJ A s

F N T R A D A S.
n o- l fiWreir,,»--Cuco dn Pum Esperai*
D„ 85 de¦ F ..ereir ^^ ,„

v<".3(> d,MÃ Br, 
f vinho, e sevod. , a P/«.. -

w-»^J_S^i"Sfi=I,:'; rT..;..r ô"r...;,»;-:-
do corrente na ali a «»' 

^ 
r 

0 -oub,.u , le-
Corsário dcüom.nada o Pre-irteme ; offi.
vando toda a fazenda «bali.» do. P a«. ¦- a

«iaes que hião para o R.o Grande ei

bordo o Mestre do Bergantim Do,,a Je»us .

e 12 homens da tripulação i o mesmo 
^que^ ^

.prezado no dia antes , 30 |,;-°', AUxandre 
,

bo Frio.-Soa/os; 6 dias, E- 
^ £

M. fF. S. Woi.%, equipagem 10, em ¦£ 
da

«geiro. D. Ba.bara de Aguiar, DJ»»

Costa Aguiar, huma cri.nça e n,a»

Luís de Aguiar.— (•«"'"'" ' ~"-aaem 
93 , carga

233 escravos, a Felippe R*bevro aa^

Di.BA-.fermr.-B^-Sa»^
de Guerra J«r_{/«&«, Com. ° '• , Cardc)Xo Júnior
ta„0 dos Reis: passage iro .JoaoJ •»•£ ,,, 

siU
com hum escravo, o Conseme.tw «

que elles offerecsm á idéa. Re tomarmos o termo

oetoetuo na sua restricta significação , apenas so

l:Ç„U.r4 a soberania na Republica Se entender-

, 1 pelas palavras absoluto, e perpetuo, hom po-

r ,,„e aão he sujeito a nenhum, lei, este nao

1 .1 e 
yno 

universo Ioda » Soberania he suje a

4 Lei elo Soberano dos Soberanos, a maior par o

da, lei. da natureza, e á do elire.to das gea.es:
devemos só ligar a idéa a de nenhuma e.p.ci. de

suieicão a lodo e qualquer puder humano.
J 

Pag 47 O pode, he absoluto, perpetuo, o

indepeno-ente , quündo o cor,,,, po.iticc«lem d do

todos os seus poderes , sem condição alguma que

o. reserve, para dispor dos bens, das pessoas a

do estado, com a sabedoria , e prudência , que d.c

111 
Mif 49. Be preciso confessar, que a Sobers-

„ia reside originar.auien.e no povo, o em cada hom

indivíduo relativo a si mesmo ; «, qoe he a dele

rencia, e a reunião de todo. os direito, de todos

o. indivíduos na Pessoa do Soberano, que o con.

muem tí; a que produz verdade.ramente a So-

beraSra,Autnor 
de ar.iso da, magnas perdoe, ,, li-

mi..eX.iacharqueomenest.lobevu^,o
v. „, o excitou com a sua maligna atrew

demagógica correspondência Nao 
^^«nefos;

mornas e pannos quentes , que se «»» fc 
bl

ferro e caule 1 ios são, o de qoe faz uzo o n

Facultativo. Permita pois, que final.z.ndo 
^ta 

mi

nha refutação empregue a mesma amn'^a°

prLipio da sua as.az denominada estúpida, o ma

crever artigos, que, offendem o bom se • • .,„

litteratura, o credito da Nação, iaj BBrasi.

inherentes ao Chefe pol.t.co -• «»^J&e°8U 
,Ilio

lei,, o -u M,n,teno , mag)«ndo «.m

proceder todos o» Ç.dajao» 
uorf

e respeitão a Constituição ? Sou - U

mal-intencionados.
M A R 1 T 1 M A S. Fortnnat0 de Bti-
va Lisboa ^3 escravos, Cm. »o«

tü, Francisco de Lemos Puto con ^

com Passaporte d- Secg na de^ fc e 
^

e„cios da Marinha, o Cap lao Fernando

do Baialbâo N-u _27 , o A«»•«• . .d o^erstier-
Kerst.ng, o C.p.tao do d to 

^«cl q ^
ne , o Tenente Ca.los Guilberme üe ^^

pitão de Laneeiro. Ch nst»"° »* Cirurgião
'C(„„ 

Portarias do Quartel Gen«a^ t| 
da

Ajudante João Ignacio, d. 
Ç"'^ de Sousa Pon-

d0, Negócios da Guerra Rodrs,0 Negocics

Pitaria d. dos Negócios do Imp r.o. _ ^
*VV* SToio Francisco forques , equipa-
G. L«-H«m». a* ¦/ofl"*í"„.e 

a.sucar, made.ra ,
pagem 16, WJ^TÍ sV.ro» Fra'r,tisco Joa-
6 ^'SSa F n-zP, os^Hespanhoes Antônio
num, H,yeiran , V,'" An,0n o Farina com
3a Pena, J osé Gonçalves, . AJon 

^
Pa8sapor.eS da 

|^^J,ed? B. Jf,_|_«|rio, M. João
Estrange.ro8.-Moç«me«q«e, fazeRdns, e di-
GjdUerM b.^-Prtl'„r;SM. ^Ferreiro
nheiro. — V11" ' 

,- ,_ri-a fazendas , e dinheiro :
Maia, •S«Wpm0£'S2 Joaquim José dos San-

for6e Antônio finno da Silva com P.«P««-
«*
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te da Secretaria de Estado dos Negócios Estran-
geiro». — Rio Grande ,- E. Vianna , M. Miguel dl
Bastos Silva, equipagem 15, carga vinho, fazei,
das, e carvão: pnssageiros 17 escravos con» Pa
suporte» da Secretaria de Estado dos Negócios <_S
Marinha. — Dito , S. Nove Accordo, M. Luiz Jo-
sé Pinto, equipugem 11, carga buI , e vinho: pas-sugeiros Antônio Pedro Fernandes, e Amaro Go-
mes Souto , Manoel de Sá Brito , e 2 escravos
com Passaporte ca Secretaria de Estado dos Ne-
gccios da Marinha, o Sargento addido ao 2.' Ba-
talhão de Caçadores Antônio Fernandes Lima , e
o desertor de Cavallaria de S. Paulo Antônio Fran-
cisco dos Santos por ordem do Quartel General.
— Dito, S. Nascimento, M. Francisco José da Ce...
ta , equipagem 12, carga sal, e fazendas: passa-
geiros os Portuguezes Fernando Lopes, e Joaquim
José de Oliveira , e Jacoimí Pinto da Cunha com
Passaportes ria Secretaria de Estado dos Negocio»
Estrangeiro!-, José Joaquim Ferreira com hum es*
cravo, João D.iiiiascefio Ferreira, João Anlonio
da Roza . e IS escravos com Passaportes da dos
Negócios da Marinha , us desertores de Cavalla.
ria de a. Paulo Roque Antônio, e Francisco Dias
de Freitas por ordem do Quartel General. — Di.
to , S Conceição, JM. João Marfins da Costa,
equipagem 15, carga sal, e fazendas: passageirosBalthásar José Meirelle, , Luiz Antônio Soares,
José Ribeiro Braga , e §0 escravos , com Passa-
portes da Secretaria d'_»tado dos Negócios da Ma-
rinha, os Portugueses João d'Almeida e Silva,
Irancisco José dn Silva Bezerra, e Manoel Joséda Silva , com Passaportes da dos Ne«'ocios Es-trangeii-os — Dito, S. Fama de, Brasil, M. José dos
Santos Ribeiro , equipagem 13 , carga fazendas , vi-
nho, e agoardente: passageiros José Antônio da
Silva, oom 1 escravo, .un Passaporte da Secreta-
na d'E,tído dos Negócios dn Marinha , o Rússia,no Carlos Brener, o ltalíano.Dominico Maria Ma-
Ç"one. 

e.-l escravo, o colono Alieuião AntônioVTrede, com Passaportes du Secretaria d'Estado
dosN.gorios Estrangeiros, os desertores de Cavai-lana de S. Paulo Antônio Ferreira Pinto, e Fran-
cisco Antônio d'Oliveira . por ordem Quartel Ge.neral. - Dito , Patnxo Heroina , M. Acessio JoséCorrêa, equipagem 7, carga vinho, assucar, e fa.zendas: passageiros Anlonio Fernandes, e 2 escra-vos, com Passaportes da Secreti.ria d'Estado dosNegocio» da Marinha, o coloao Agostinho Kers-ting, com sua mulher, 1 filho, M escravos, com
portaria 

da dos Negócios do Império. — Sanloi •
O. Conceição Oliveira, M. Theotloro Joaeuim, equi-
pagem 55 carga sal. _ Dito , G. Port. CommercioMarítimo, M. João Joaquim Corrêa, equipagem 29,eni laslt-o: passageiros Vicente José da Costa, com
passaporte da Secretaria d'E.tado dos Negócios
Fstrarage, ros.-Dito, Pataxo Joven Adelina, M.José Antônio dei Cunha, equipagem 9, car»»» fazen-
das , &e. : passageiro» Antônio Martins Teixeira
Alexandre José Leite, com 4 escravos, com Pas-saportes da Sscrelaria d'EstHdo dtts Negocio, da
Marinha , e o Francez Agostinho Justaan , com
Passaporte da dos Negócios Estrangeiros. — Dito
L. Senhora do Amparo, M. Manoel ele Jesus Pereira,
equipasem 5, carga vinho, e fazendas : passagei-io» Pedro José ó: Costa, r 1 escravos , com Pas-saporle» da Policia. — Dito, S. Nova A Ile Ia ia , M.
João Martins Campolide, equipagem 9, carga fazen-
das , e vinho : passageiros Jo5o de Moraes e Sou-
za, com 1 escravo, Manoel Rodrigues, e 12 es-
cravos , com Passaportes da Secretaria d'Estado

dos Negócios da Marinha, o Portugoez Custodio
José Rodrigues , com Passaporte da dos Ne»'oi...
Estrangeiro». — Dito, S. Guatielupc, M. Luiz Au.tonio Pinheiro , equipagem 8, carga dito : paK8,_
geiros José Lopes, Francisco Lopes , e seu irmão"
Jo.iquini Jose dos Santos, 2.S escravos, com Pas!' «.portes ala Secretaria d'Estado dos Negócios djMarinha , o Hespanhol Domingos Coelho, com Pas.
suporte da dos Negocio» Estrangeiros. — Cabindu 

'•

E. Josejina, M. Joaquim Ferreira, equipagem lã'
carga fazendas, agoardente, pólvora, e íérro.-I
Parati,- Canoa Nova Autora , M. Manoel dos Sem.
tos, equipagem 4, carga farinha de trigo. — Dito
L. Bom Suecesso, M. Antônio Balthásar dc Souza'
equipnjjem 5, cru lastro: passageiros João ftlinioeí
da Silva, com sua molhei , e 3 filhos, com Passa.
portes da Policia» —Dilo, L. Senhora do Carmo
M. José, de Azevedo, equipagen, 5, em laslro. —
Dilo, L. Santos Mártires, M. Francisco José Perei.
rei, eq-»ipagem 4, en, lastro : passageiro IViatheuj
José de Carvalho , com Passaporte 

"da 
Policia. —

Dito, L. Senhora de: Monserrale, M. Joaquim Pa-
checo Pereira, equipagen, 4, carga sal: passagei.ro Antônio Joaquim Ferreira, com Passaporte tia
Policia.— Dito, L. Bom Jesus elos Passos , M. Ro.
que. José da Silvei, equipagem 4, carga farinha , e
vinho : passageiro o Sargento de Veteranos Josó
Manoel de Souza, com Portaria do Quartel Gene.
ral. — Ilha Grande,- L. ... José Atrevido, M. Simão
José Mendes, equipagem 3, carga farinha de trigo,
e vinho: passageiros Manoel José Nogueira, Luiz
dos Passo» Mattos, e 2 escravos, com Passapm-
tes da Policia. — Dito , L. Espirito Santo, M. Ma-
noel Lopes da Silva, equipagem 6, carga vinho , e
telha : passageiro Manoel Vieira, com Passaporte
da Policio. — Dito , L. Conceição dos Anjos, M.
Antônio Dias Cardoso, equipagem ti, carga telha.—
Tagoahy ,- L. Senhor dos Passos , M. Feliciano An.
tonio, equipagem 5, carga ca.ne. — Iguope ; S. S.
João Flor do Mar, M. Manoel José de Campos ,equipagem 8, carga sal.— Dito, L. Senhora ão
Ccirmo, M. Joaquim José Correu, equipagem u,
carga vinho , e fazendas: passageiros José Pereira
da Silva , e 3 escravos , com Passaportes da Se-
cretaria d'Estado dos Negócios da Marinha. -- Di-
to, L. Eoa Noticia, M. José da Costa, equipagem
5, carga fazendas, e vinho: passageiros 26 escra-
Vos , com Passaportes da Secretaria d'Estado dos
Negocio» da Marinha. — Dilo , L. Santa Luzia,
M. Cypriano José Gomes, equipagem 6, em lastro.— Rio de S. João , L. S. João Evangelista , M.
João Gonçalves, equipagem 0, em lastro. —Para'
nagné, ,- R. Piedade , M. Manoel José de Brilo ,equipagem 10, carga sal, e fazendas: passageirosAntônio José Pereira , Munoel Joaquim Pinheiro,
e 22 escravos , com Passiaportes ds Secretaria de
Estado dos Negocio» da Marinha , Manoel Ferrei-
ra , Polidoro Antônio , Thomaz Matoso , e Jacin-
to José Martins, que forão dimittidos do serviço,
com Portaria do Quartel General. — Laguna ; S.
Barão da Laguna, M. Joaquim da Silveira Marques,
equipagem li, em lastro: passagei,os Antônio Al-
ve», D. escravos, com Passaportes da Seeretaria
d Estado do» Negócios da Matinha. — Uansaratiba ;L. Conceição e S. Francisco de Paula , M. Manoel
Gonçalves de Mendonça , equipagem 4, em lastro.—
h. Sebastião,- Li. Senhora da Boa Viagem, M. Mw
noel José Pinto, equipagem 6, em lastro: passa-geiros Luis Antônio Moreira, demittido do serviço
com Portaria do Quartel General.

P*ÍO i>* JANEIRO ia IMPRENSA IMPERIAL _ NACIONAL,
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Artigos de Officio.

Repartição dos Negócios da Marinha.

O Rdena S. M. I. que V. S. , quando entender

flmT os Soldados actualmente na escola d Arlillie-

ria estão suthcientemente exercitados, mande pro-
ceder logo a exercícios de fogo com meios cartu-

,o8 fazeudome prévio aviso para eu lur assistir

ao primeiro. Outro sim De.terui.ua o Mesmo Au-

gusto Senhor, visto que o Estado possue agora ai-

gumas Bombardeiras, que V. S. escolha na Ilha

das Cobras a posição que julgar mais conveniente

vara estabelecer hum Morteiro a fim de se man-

dar preparar, e nivelar plataforma, e dar-se pria-
cipio aos respectivos exercícios para devida ins*

«rucçio dos Officiaes de Patente, e Inferiores

Deos Guarde a V. S. Paço em â. de Feve-

reiro de 1828. - Diogo Jorge de Brito-fer. Jo-

té Joaquim do Couto.

Repartição da Intendencia Geral da Policia.

Tendo observado pessoalmente, que os Iam-

Viôes do chafariz da Carioca se não eccendem a

tora , que lhe he devida , do quo resulta grande
embaraço oa distribuição da agoa perda desta, e

¦té fe.imentus dos pretos, que ali. concorrem com

barris, ordeno ao Administrador da .Iluminação, que

faça acender os sobreditos lampiões todos os dias

W-o ao anoitecer, exceptuando somente aquellas

noites, que forem de luar claro: na intelligencia

<Je quê ao Commandante da Guarda da Carioca se

expede a competente ordem para dar huma parte
diária da hora a que os mesmos lampiões seaccen-

detn, e se apagiío , e daquellas en, que estão mal

allumiados, para se lhe fazerem os abatimentos de-
-vidos na fôrma do seu Contracto. Rio 27 de De-
¦vereiro de 1828. — José Clemente Pereira.

Artigos nam Officiaes.

Ternos recebido Diários da Bahia até 15 de

Fevereiro , e nos apressamos a copiar os artigos

mais interessantes dos N.« pertencentes ao anuo

«orrente ; ficando todavia alguns outros dignosr de

attenção, que publicaremos, depois dos mencio-

íiados. .
BAHIA.

Exlracto do Constitucional Bahiense dei de Ja-
neiro de 1828.

Devendo na conformidade do artigo 29 datam-

tituição deixar vago o seu lugar na Câmara o De-,

putado, que he nomeado por Sua Magestade o Impe*

rador Ministro dEstado dV.gun.a das Repa.tiçoes ,
o qual só pode accumular as duas funções no caso

de ser reeleito: lia por bem o Mesmo Augusto
Senhor Ordenar a este Governo por Aviso da be-

cretaria de Bslado dos Negócios do Império, em

data de 21 de Novembro passado, que expeça as

ordens para se proceder nesta Provincia á eleição

determinada no citado artigo, por Ter nomeado

o Deputado Miguel Calmon du Pin e Almeida Mi-

nistro e Secretario d'Estado dos Negócios da ta-

zenda. Nesta conformidade pois acl.ando-se resol-

vido pela Asssemblca Geral Legislativa do Impe-

rio, e Sanccionado pelo Imperial Decieto de 9 do

Acosto de 1827, que, tendo lugar na presente Le-
¦rislatura nltruma das eleições ordenadas pelos ar-

tigos29 e-14 da mesma Constituição, compita aos

Eleitores ultimamente nomeados fazer as referidas

Eleições: ordeno á Câmara desta Cjdade , que,
fazendo convocar com a brevidade possível os Liei-

tores que forma.ão o ultimo Collegio Eleitoral

do seu Districto, a fim de se appresentarem a Au-

thoridade competente, e no dia que lhes tor de-

«i-nado se proceda á eleição determinada para a

nomeação do Deputado , cujo lugar se acha vago ,

para o qual pode.á «er nomeado outro ou reeler-

to o mesmo e... conformidade do citado artigo 29

da Constituição. Palácio do Governo da Bahia f9

de Dezembro de 1827.--Com a Rubrica de S.

Ex, __ Gordilho.
Do mesmo theor e data para as Câmaras d»

Villas da Cachoeira , Santo Amaro , -tapicuru.

Jacobina , Livramento do Rio de Contaii, Villa»

Nova da Rainha, S. Jorge dos Ilheos, Camamu,

e Porto Seguro.

Dito dc H de Janeiro.

lllust Sr — Em solução ao Officio de V. S.,

em que me participa haverem vários Negociantes

Britannicos formado queixas contra a medula de

não consentir a reexportado de cobre para fora

da Provincia, tenho a significai a \. S». , que,
ainda que bem conheça quanto o Alvará de Só

de Maio de 1812 favoreça suas pertençoes , igual-

m=nte sei apreciar quanto he extraordinária a cri-

se~e.ii que se tem achado, e"se acha por ora es-

ta Província; motivo porque me nao he possível
annuir a seus dezejos, sem justamente incorrer na

censura de desconhecer , que a salvação publica
he a primeira de todas as Leis. Deos Guarde a

V, S. Palácio do Governo da Bahia S de Janeu»
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«de 1828. —José Egidio Gordilho de. Barbuda.—Sr.
Guilherme Pennel ,
nesta Cidade.

Cônsul de S. M. Britannica

Não me admiro de não ter Vi», remettido re-
cintas em execução das minhas ordens por preva-
¦lecerse da evasiva, com que se desculpáo geralmen-
te os encarregados do recrutamento dessa Comarca
dos lll.éos, de não haverem nos respectivos Dis-
trictos mancebos capazes de serem recrutailos, por
estarem todos alistados nos Batalhões de 2." Li-
nha ; cansou me sim a maior admiração possível
a animosidade, que teve 'Vm. de enviar-me hum
só recruta, e esta com tantas enfermidades, que
a sua mesma presença he bastante paia dar a co-
nht-.er a incapacidade física que tem para o ser-
viço da Tropu , de que vai escu o ; e o que ain
da he mal., affirmar Vm. ser elle mui agií para a
1." Linha, e o ur.ico que por ncaso descendo das
mattas pelo Natal pôde recrutar; no que bem dá
a conhecer a deligencia que emprega na execução
das referidas ordens, esperando que para as cum-
prir se lhe appie.ei.tem es indivinuos , «pie estão
nas circunstancias de se'em recrutados. Pode pois
Vm. ter a certeza , assim como todos o> Capitães
Mó es . a quem tenho encarregado <> presente re-
ci-ut_mr.ru ó. .pie não desculparei a sua indolência,
levaniiu á Vugusia Presença de S. M. o Impera-
dor a maneira, porque se portão no serviço, fa-
zendo-se indignos dos Postos que occupáo D.os
Guarde a Vm. Palácio do Governo «Ia Bahia 8
úe Janeiro de 1828. — José Egidio Gordilho de liar-
bttda.—Sr. Sargento Mór Vicente Soares de Mo-
-nezes, Commandante interino das ürdeiiauças da
Nova Boipeba.

Constando á Coinmissío encarregada por S.
-M. 1. de contrahir hum empréstimo para resgate
do cobre circulante, que se t.tn espalhado o boa-
to de que .ella estabelecera as condições para o
referido empréstimo ; se acha a Comuiissão obriga-
da a declarar, que o juro de 4 por cento, e 5
¦de nmortisação .nnual, p t-que elle se e-ta contra-
hindo, foi lanço dailo pelos principnes Negociantes
desta Praça , que comparecerão paru o dilo fim no
dia o do corrente, e que da parte da mesma Com-
missão somente esteve, e está empregar Iodos os
-meios persoasivos paru que se obtenha a_ melhores
condições, afim de desempenhar a confiança, «pie
nos Coniniis.anos pozera o Governo de S. M. 1.
Bahia 12 de Janeiro de 1828. — José Egidio Gnr.
ililho da Barbuda.—Antônio Va% de Carvalho.— P..
dro Ferreira Bandeira. —Joaquim José de Oliveira.

Dilo de 19 de Janeira,

Representando a este Governo, pelo interme*.
dio do Sr. Commandante das Armas, o Comn.nn-
flaute do Batalhão N." 15 de ,1." Linha do Exer-
cito a impossibilidade de serem vestidos o. r«cru*
tagj que naquelle Batalhão se alislão , destinados
para o Sui , com a diminuta quantia de tre_ mil
trezentos . trinta e cinco réis, fornecida pela The.
«ouraria Geral das Tropas para cada hum , con-
vindo por isso que taes recrutas recebão já mnnu-
factunidos , para se vestirem, os gêneros , que lhes
competem ; o Sr. Sargento Mor Inspector do Trem
Militar fará aprontar o vestuário, que ora he pre-ciso para dezeseis praças dos sobreditos recrutas
em gêneros niann. a:.tirados, constantes da relação
junta por copia assignada pelo Secretario deste Go.
¦verno; dev.ndo ontrosini ter sempre em deposito

hum contingente desimilhanfe vestuário pronto pa.
ra quando se houver de pedir. P.laniu rio Gover.
no da Bahia 12 de Janeiro de 18!.8. — Com ara.
brica de S. Ex. — Gordilho.

Dito (le 21 dc Janeiro.

Sendo determinado pela Carta de Lei inclusa
de 15 de Outubro do anuo passado, que os Pie-
sidentes das Províncias em Conselho , e com i.u.
diencia das respectivas Câmaras po-sfio crear as
escolas de Primeira. Letras necessária» nos luga.-o.
onde as não houver, emquanto não tiver.m . \. r-
cicio os Conselhos Goraes, e devendo eu cio
Presidente desta Província conjuntamente con: 0
Conselho do Governo dar ex<cuç'.n ': "i-breilui.
Lei pelo bem, (pie de sua liberai dispo.içào ''<¦. e
resuliar á educação e inslru.câo da nioiiduii- ,.
da em inuilos lugares da mesm. Provinria f.,;_
destes preliminares ; ordeno á Ca mata i!a Vübi „a
Cachoeira, qne com toda a brevidade possivtl in.
dique quaes sejão os lugares do s»u Di.t.icto, em
que pela sua popijlfção, e melhor cominodidadd doa
habitantes, seja necessário crear os referidaR «ter>.
Ias, devendo porém entender-se qu. as das Vill..,
c ditos lugares , «|tie estiverem nas circunsta-io as
do Art. 4.° da citada Lei, serão de ensino ..himhi,
e que os Professores dellas , que não tiverem a
necessária instrucção deste ensino , observarão o
determinado no Art. 5.° que a mesma Camr.rn lh«s
fará constar para sua intelligencia c execução. Pa-
lecio do Governo dali.l.ia 16 de Janeiro delS.8.
— Com a rubrica de S. Ex. — Gordilho.

Do mesmo theor e data para as mais Cama-
ras da 'Província.

De ordem do lllust. e Excel. Sr. Presidente
desta Província, pela respectiva Secretaria, se faz
publico , que nio sò os pertendentes ás cadeiras
de Primeiras Letras , que de novo se crcareiu ,
conforme o Art. 4.° da Lei ile 15 de Outubro do
anno próximo passado, nas Villas e lugares maii
populosos da Província , mas lambem os aetnaes
Professores das que estão creadun*, nesta Cidade,
e nas Villas e lugares, deverão, em observância
do Art. 5.° da citada Lei, instruir-se no methodo
do ensino mutuo por Lança, tre , para o que será
designada pelo mesmo Excel. Sr. Presidente a au-
Ia , onde podsráõ praticar o referido ensino , o
quo igualmente se fará publico. Secretaria do Go-
verno da B ihi. 17 de Janeiro de 1828. — O Se-
cr etário José Albino Pereira.

Dilo de 23 de Janeiro.

Havendo o ineii Excel. an*e.<3_sor .«meado ao
Sargento Mór Graduado «lo Imperial Corpo do
Engenheiros, Antônio Vicente Bellez , para a com-
missão deque o encarregara na Comarca dos llheos,
pela Portaria de 16 de Agosto do anno passado,
em conformidade das Imperiaes Ordens, constantes
da copia junta , assignada pelo Secretario deste Gn*
verno ; e tendo o referido Sargento Mor Engenhei*
ro , depois que chegou aquella Comarca, encon-
•trado difficuldades de poder elb- só dar conta da
commissão, requerendo.me lhe nomeasse outro Of*
fi ciai do mesmo Corpo para o coadjuvar nos res-
pectivos trabalhos; ao que attendend o, e á exe-
cuçâo que convém dar quanto antes ás sobreditas
Imperiaes Ordens ; tenho nomeado ao 2.° Tenente
do mencionado Corpo de Engenheiros , Manoel
Fortunato Mandacaru, para que conjunetamente
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tom o mesmo Sargento Mór Graduado execiden,
tudo quanto Determina S. M. o Imperador , rela*
tivameiite no conhecimento topográfico dos terrenos
daquella Comarca , capazes tle agieulturn , com
preferencia aos que se ucharein á beira mar , for-
mando do Indo os competentes mappas , que me
deverão ser appresentados , para o que entenrler-su-
hão no qne for mister cm»» o respectivo Ouvidor ,
requerendo outro sim a todas ns mais Authoritla-
des o auxilio , que lhes for necessário para odes-
empenho denta commissão. O mesmo Sargento Mór
Engenheiro assim o fique entendendo, c execute.
Palácio do Governo da llnlna 12 de Janeiro de
i.;7íj. — Com a rubrica de S. Ex. — Gordillto.

Ordenando S. M. o Imperador por Aviso da
Secretaria d'E-«tudo dos Negócios da Jictiça , de
23 de Novembro ultimo , que eu haja 'Io promo-
ver com a maior actividi.de o cumprimento dos ili-
versos objectos , que se exibem no Ollicio do Se-
cietario da Câmara dos Senhores Deputados data.
do tle 15 do sobredito me/. . e junto por c pia ,
assignada pelo Secretario do-te (inverno, u lin» de
receber-se tn.io em tempo d poder ser presente á
ref'iidi» C--.iii.ira, Iuíío que der prinn-ii.» :í Se-sío
Legislativa do presente niino ; cuntp-e que V. S.
,1,(111 Autliorinuúo competente, a quem me devo
dirigir na parte relativa á .livisão do território Ec-
clesiastico , haja de d.ir execução a este objeeto,
fur«»econdo.me !istlai as noticias, e esclarecimentos

precisos paru a orjrrinisaçâo im plano, (jtie tenho
de enviar ã mesma Secretai i-i d'E»tudo. D-'0sfiii.r-
de a V. S. Palácio do Governo du Lí-iáia I1» '•
Janeiro de 182S. — Jo.',: Eçridio Gordillto tle Bar/m-
da.— lll. e Riu. Sr. Vigário Capitular deste Ar-
cebispado.

Copia.
lll. e Exe. Sr. — Sendo mui conveniente ao

bom dos povos , que quanto antes sp proi-e Ia á di-
visão Civil e Ecclesiastica do território comprehen-
dido em cada huma das Piovincias do Império ;
resolveu a Câmara dos Deputados com o pareeer
da Commissáo de Estatística, que, visto não ha-
verem já as indispensáveis noticias , que servissem
de bases aos trabalhos, que poderia iniciar nesta
iinpoila.it'* matiria , e devendo spr demoradas as
informações , que a este respeito sp tem exibido
das Províncias, ponderar ao (inverno de S M. o
Impeiador a necessidade de se recommendar aos
Presidentes das Provincias (excepto ao de Minas
donde ien» vindo mais illustiadas inforniações) a
observância da Lei de 20 de Outubro de 1823 ,
que creou os mesmos Presidentes na parle relati*
va a esta matéria, cumprindo que eu» cada huma
das mesmas Provincias se ovganija hum plano pa-
ra a divisão dus Câmaras, Cidades, Villa» , Po-
voações, e Paruchias , no qual se indiquem as ca-
becas das Comarcas., e dos Termos, o- lunares ,
que devem ter Juizes de Vara Branca, e as Igre-

jas que hão de ser elevadas a Matrizes c Paro-
chias, e se ministrem to'his tis noticias, que po-
derem facilitar ns operações do Corpo Le-rislativo
nesta empreza. O qu"* me cumpre participar a V.
Ex. para que suba ao conheci mento do Mesmo Au-

gusto Senhor. Deos Guarde a V. Ex. Paço da Ca-
mara dt>s Deputados em 15 de Novembro d? 1827.
— .Tos': Carlos Pereira d'Almeida Torres — Sr. Con-
de de Valença. — Está conforme. — João Carneiro
de Campos. — Está conforme. — José Albino Pereira.

üilo de 24 de Janeiro.
Constando-me achar-se atrazada a Construcção

d i Frajula Bahiana pela demora, qu*» tem Vi
na remessa das madeiras , pedidas a V m. •- u
licio do-Intendente da Marinha Je 27 dn J •
12 de Oiltub-o, 9 de Novembro, e 7 e • l* ¦
bro do anno 'passado, nos quaes accoe oa-
relações a^sigioidas pelo respectivo Coimlmo.,,
sé ila Costa Carvalho: recoinmendo a V. *-,<

positivamente., que dõ as providencias neces-
paru que sejão enviadas, quanto antes, as i
mudei riu , tão precizas par.» o nndainenlo ' -
Ia Fragata, determinando que, as que p,-,ra
se destinarem , se|ãi» conduzidas separadas!».* r.
Barco para isso d.tstinudo , que sina eu. i.-
ao Estaleiro de Itapagipe , onde «e esta cni*'i
do a referida Fragata, paru s-.li serem oe-eo
cada». Deos Guarde o V. n». Palácio do ';¦ *.
da Ralua 16 rie Janeiro de 1828 — J¦¦•¦'¦ Ei
Gorditho de Barbuda. —Sr. Dr Juiz Coiiserv.
das Mattas das Ilhéus.

Of*

! 7.1
00

í ¦; O

¦<tlio

dor

*-*t*g°<4» «MSs-*"—

CoanESPONur. .ncia.

Sr.

Quem diz que a ignorância lie mu». Ia
falia verdade: senão lõra ignorante, o Inimigo ''os
Ei¦lios , e dai Toneis, náo se I- ria a-.ievitli a i» ju-
rinr directainente, muito a íiiugue frio, d.* piopo-
-•io, e c.e-o pensado, a S. M. o imperado! , ne-
cair.1 <>ue lhe compita , e estranhando que se lhe
ilè o ü -> invento de Soberano, na revolucionaria
C ,ir.<-o;;, dencia , que acaba de publicai a Astréa
N. SIS.

O q ie significa a palavra—Soberano •— , per-
giinto eu ao sohreditn Correspondente, inimigo de-
cliirado do I e.j)M-ador ? — Soberano — , nome aje-
divo, diz o Diccionario de Moraes, li? : nonimo
,|e Supremo; e como substitutivo u >-*¦ dizendo,
o meu Soberano por o meu Rei. E q '-"*) não sabe

que em qualquei destas necepções, q,us v- tome a

palavra Soberano, compete este tratamento ao Im-

perador pela Constituição Politica do Império?
O Artigo 98 desta diz: " O Poder Modera-

" der he a chave dc toda a organisação Politica, e
" he delegado privativamente ao Imperador, como
« C!»rfe Supremo da Nação, e seu Primeiro Re-
" presentante.... „ Sabido pois, que Supremo quer
dizer Soberano no sentido litteral da palavra,^ co-
mo ensina o Diccionario da Lingua : logo a Cons-
tituição entendida lateralmente reconhece o Impe-
rador como Chefe Soberano, isto he Supremo, da
Nação Brasileira.

Lê-se mais no Artigo 100: " Os Seus Títulos
« não — Imperador Constitucional, e Defensor Per-
" petuo do Brasil, —e tem o Tratamento de Ma-
" o-estade Imperial., Mas usa-se dizer, o meu So-
berano por o meu Rei, e p.ra o caso de que se tra-
tra Imperador vale o mesmo que Rei: logo por es-
te Artijo Constitucional se pôde igualmente dizer
com muita propriedade, o meu Soberano pelo meu-
Imperador. Te.nos portanto que ao nosso Augusto
Imperador compete pela Constituição o tratamento
de Soberano, como Chefe Supremo da Nação, e

pelo seu Titulo de Imperador, porque, como mos-
Irado fica , Supremo quer dizer Soberano, e está éra
uso dizer-se. o meu Soberano pelo meu Imperador.

E uso tema o inimigo dos Echos, e do Impe-
rador, que estes princípios destruão, como errada-
mente pensa, o Artigo 12 da Constituição""«' To-
« dos estes Poderes uo Império do Brasil sao de.
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«legações da Nação.,, Ninguém até hoje negou 
'tu.çao. - A Pessoa do imperador he Inviolável,

qua o Poder, que o Imperador Exerce, seja delega- * Sagrada - esta be a chave misteriosa do^Systema

cão da Nação: a Constituição assentou este princi- rWutiieienal ; o Imperador lie huma Divindade

pio, e foi Sun Magestade Quem o estabeleceu quan- impeccavel , e como Divindade nao pode ser offen.

do escreveu essa mesma Constituição, Dádiva Sua.
E quando mais não tora, que justo motivo este pa.
ia merecer o tratamento de Soberano! Mas, con-
cordando nos princípios, a conseqüência que d'eb
les resulta he , que a Nação delegou no Impera-
dor hum Poder Soberano; e nem pôde isto negar-
se á vista do sobredito Artigo 98, que delegou o
Poder Moderador ao Imperador, como ChiJi Supre-
mo, islo he ; como Soberano da Nação.

Mas para que he buscar argumentos em abo-
no de verdades, que até hoje ninguém, excepto o
Correspondente Inimigo do Imperador, se lembrou
contestar? Todos os Brasileiros reconhecem no lm-

perador o seu Soberano ,- todos os Periódicos , iticlu-
sive os liberaes , não deixão continuamente de lhe cha-
mar tie Soberano , como confessa o mesmo Inimigo
do Imperador : os Inglezes tem hum Bei Constilu-
cional , e todos o traláo de Soberano,- finalmente
ro.* papeis mais livres da Europa todos os dias se
]ê — os Soberanos da Europa — ; só o reveicndo
Correspondente Inimigo dos Echos, quer fazer esta
injuria, ao Imperador do Brasil, chegando o seu
fanali.stiu. ao ponto de qualificar de indigno o pro.
cedimento «'aquelles que lhe dão hum tratamento,
que só elle se atreve a negar-lhe.

Cidadãos Con.titucionaes, que prezaes a Liber-
dade, respeitai o priucipio do Artigo 99 da Cons»

dido ; se O for , em risco lica o Sysleiiiu Constilu.
cional. Censurai rigidamente os erros dos Minis.
tios , e os de todos os Empregados, mas , por quan-
to ha de mais sastrado , não consintaes , que a),
guem seja tão insolent. , que se atreva a ollender
impunemente a Pessoa do Imperador : negar-lhe o
tratamento devido he injuria directa; e se a Lei
pune a falta de tratamento negado ao simples Ci»
dadáo, como poderá ella permittir, que fiquem im-
punes aquelles que negarem ao Imperador hum tra»
lamento, a quo tem direito pela Constituição?

E que faz o Sr. Promotor , a quem tantos cui-
dados dtráo os Porcjuinlios de Santo Antônio, e o
Enterro do Macaco? Julgará acaso que se não acha
oflendida a liberdade da Imprensa ? Eslá talvez
cansado das accusiições perdidas com a Astréa ? Mas
se infundadas forão quasi todas, a si impute a per-
da d'ellas. Agora poiém não tema para esla igual
destino, porque a injuria feita ao nosso Augusto
Imperador he directa, e manifesta; e esteja cetto
que não ha hum só Brasileiro honrado, que deixas-
se de escandalisar-se de tão insultuosa Correspon-
dencia, e que a não declare criminosa, se lhe to-
car por sorte o julgar da sua criminalidade como
Jurado. Sou, Sr. Redactor o — Inimigo dos Rus-
g uenlos.

NOTICIAS MARÍTIMAS.

ENTRADAS.

Dia SQ de. Fevereiro.—Rio de S. Joãe ; S dias ;
L. Boa Fq, M. Antônio Francisco da Fonte , equi.
pagem 4, carga madeira, e caífé, a José Francis-
co Diogo: passageiros o Coiinuaiidaiiie do Correio

|da Bahia, Sete Ja^Janeijii , com 7 pessoas da tri-
[itiulação do mesmo, e o Cubo do Batalhão de Mi-
\íicias N." 17 Manoel Joaquim Flores, que accom-

panba os ditos. — Dito , dilo , L. Santa Micaella ,
M. Manoel Rodrigues de Moura, equipagem 5, car-
Ça dito, e assucar, a vanos: passageiros 4 mari-
nheiros do dito Correio, e 1 Soldado de Milícias
que accompanha os marinheiros , e 1 preto prezo
xeinelt.do á Pulicia. — Dito , dito , L. Conceição

Espirito Santo, M. Manoel Antônio . equipagem 6 '

carga a»sucar , e madeira , a lira% Carneiro : passa-
geiros 

' marinheiros do dito Correio, e 1 Soldado
de Milícias que acompanha os ditos.— Tarragona;
Ah dias ; B. Ing. Troo Brothers , M. James Hum-
play, equipagem 10, carga vinho, agoardente, e
azeite, a Priaux Tupper.

S A II 1 D A S.

Dia 26 de Fevereiro.— Em commissão, B. de
gn.rrn Tres de Maio, C«m. o Cap. Ten. Baltliasar
Victor Maria Boisson. —Dito, Correio Brasileiro,
Com. o Teu. João liafael Aumond , sahio ás 7 ho-
ias e meia da nuite , e entrou ás 8.

'•* "X AVISOS.

A roda da 8a loteria extraordinária do Imperial Theatro de S. Pedro de Alcântara, anda
jmpreterivelmente no próximo mez de Março. Os bilhetes que existem achão-se á venda no Banco , e
na loja de livros de João Pedro da Veiga e Conip., rua ca Quitanda canto da de S. Pedro.

Sahio á luz a obra — Causa da Religião, e Disciplina Ecclesiastica do Celibato Clerical,'
/defendida da inconstitucional tentativa do Padre Diogo Antônio Feijó, pelo Velho Cenonista. Acha-se á.

venda por 800 rs. nas lojas de livros de Veiga e Contp. rui. da Quitanda canto da de S. Pedro; de"Etaristo 
Ferreira da Veiga e Cou.p. rua dos Pescadores N. ° 49 ; de Baptista dos Santos rua da

Cadêa; e na de papel de Coutinho e Agra rua do Ouvidor N. ° 113.

Antônio Francisco Leite faz sciente a esta Praça, e ás demais onde tem relações commer»
eiaes, que do 1.° de Março do corrente anno em diante, a sua caza cirará debaixo da firma de
Antônio Francisco Leite e Filho. — Rio de Janeiro 27 de Fevereiro de 1888.—Anlomo Francisco Leite.

RIO »- JANEIRO »a IMPRENSA IMPERIAL s NACIONAL.



Senhor.

.jjjLErLEXiorUMDO com amadureza, que me adorna o espirito, sobre o Preceito que V. I.
M., Se Dignou impor-me em o dia «Tliontem no Arsenal da Marinha ; sou impellido pela
justeza do meu caracter , a patentear a V. I. M. os indeléveis sentimentos «duma alma

que não só O respeita, como O adora.
Quando deixei, Imperial Senhor , os grandes interesses, que com pródiga mão me

offertava a Inglaterra: despresando até o ouro dos Portuguezes (sendo este o farol que
tanto agrada, e deslumbra o homem)! foi na certeza du «jue vinha achar em V. I. M. ,
e na minha Naç".o, todo o accolhimento; mas enganei-me na segunda parte, porque tenho
sido tratado poior que hum negro! E por quem?!!! Por sevandijas.... de quem a mes-

quinha sorte me compunge. *
Se nào fosse V. I. M. , talvez já eu não existisse; e devendo eu tanto a VI. M., co-

mo poderia acceitar cousa alguma? Servindo a Nação, por honra; e ao Melhor dos So-

Lcranos1 Por gratidão, e por dever: era preciso que eu mudasse de essência, ou que
descesse da dignidade dc homem de bem, para obrar o contrario; embutando a mai*

brilhante das acçGes praticadas com o odioso ferrete do interesse!!!!! Não posso, e nem

devo acceitar nada de V. I. M. , nem do Brasil; de V. I. M., porque O sirvo por amor,

e não por utilidade minha; e do Brasil, porque este está tao pobre, que nao ao me k

não pôde sustentar, como me poderá premiar?! He a prova o ter-me empenhado para

poder .npparecer decente a V. I. M. (como posso provar, se for mister), sem embargo

de dizerem os meus inimigos, que eu o que quero lie comer as Ires patacas, que V. 1.

M.Sc Dignou Mandar-mas dár em gratificação; por cujo motivo ]á as nao" recebo desde

Janeiro , pois não desejo ser pesado inda o mais levemente possível ao Brasil; Cujo me

tirou buma única Graça, que tive a fortuna de merecer ao Augusto 1 ai de V. 1. M. ,

privando-me do seu uso : tendo eu já usado delia em Portugal.. .

Não apeteço mais, que desempenhar a minha palavra de honra, para com V.LM,

A Quem jamais cessarei de ser muito obrigado , e nunca assaz agradecido: e a min u

demissão; que já a pedi ainda no tempo do Ex.- Marquez de Paranaguá, em minha

Representação de i<5 de Junho de i8a6, em que pesso logo que fizer a prova teal .

que esta satisfaça o que tenho prometido, o ser dispensado do serviço do Brasil. Lu ce-

lo todo o meo'direito á minha adorada Nação (se bem que ingrata para mim eu mo

o sou para ella) ; pois- assim o exige a minha existência, o meu socego, e o desengano

que me , o Jtll provérbio de que ninguém pôde ser Propheta em sua própria tetra;

Les mendi,ar o" pão em alheio Lár, do que em a própria casa a fonei suportar; a que

julgo não chegarei! porque ainda me acho com forças para o ganhar com o suor do meu

esta tem sido sempre a sorte dos maiores Uinprehendedores pr.nc palmei^e L usüanos )

E eu não devo-me rir, onde todos chorão. Quando emprehendx huma t^io grande em

Preza foi com o fito cie fazer o Diadema do Pnme.ro Imperante do Brasil, mais res

Emente que o de todo. os Monarcha. do Mundo juntos; e nunca tem. que me feb-

Cem fL^;:, porque as tenho de sobra para arrostar com todos os perigo. Sô «j

lembro a V. I. M. que o Mundo inteiro inve.a a Gloria que eu busco adquirir Lhe e

quando trato de o fazer, não poupo coisa alguma e me W^^S^^S,!

tet^tt »SS £&í2t«-
S^^^^.Sfcíiit-rU^rs.-í;difFerença com que olha para a Gloria do Brasil e ao oeu r

que me temem, não o devem fazer, porque lha deixo de bom grado, o campo tzvre,



•poi» nada appeteço, se não o aue já tenho pedido; uniea j,e ultima Graça, que espero
merecer de tão Bom Senhor. Só me acompanhará o pezar de não ser hum Capitalista
capaz de offertar a V. I. M. huma ohra tal, erigida por mim por todos os lados • e a
indellevel dor que me enlutará o coração, durante a minha existência: desde a separa-
ção de tão Bom Amigo, e Senhor!!!!! Porém soffrerei com bastante resignação, porquea isto me obriga o máximo desgosto em que íluctua de muito tempo a minha alma.

Se V. 1. M.; me obriga a declarar o meu segredo: o farei; com a cláusula, de quedesde o momento em que o fizer, V. 1. M. me Dispensará da conclusão da obra, fican->
dome o passo livre. A V. I. 5f. Querer que eu continue, não o posso declarar; e então
Vera V. 1. M. a obra concluída; e caso eu deixe de existir, se bem que isto depende de
Deos, V. 1. M. nunca perderá, nem a Nàçao, cousa alguma, porque tem dois hornens
muito hábeis que a podem concluir: que he o actual Constructor do Ar.*enal da Mari-
nha, qne diz publicamente, se eu nào fizer andar a Embarcação, que elle o fará!;!*!!
Ou quando elle não dê conta da obra, pelos seus muitos afazeres  há esse outro homem'
a quem os meus Antagonistas pagarão para publicar hum papel, que se fundava não sóem deteriorar o meu crédito, como em provar que eu lhe roubei a invenção, estando
em Portugal, e elle no Rio de Janeiro etc.

Pelo expendido está demonstrado, que nada periga, ou perde a Nação, com a minha
morte prematura, e talvez desejada; ou com a minha ausência; antes ganha muito, em-
pregando homens tào analisados! e de tantos merecimentos!..,. Seja eu embora o único na

{erda, 
pois com á minha morte ninguém perde mais do que eu. V. I. M., Se Dignaráleliberar, segundo Lhe dictar Seu Magnânimo Coração, de cuja Graça, o' mais huj«Üde Subdito Brasileiro:

Rio d* Janeiro, a8 de Fevereiro de 1828.

>
/

João Francisco de Madurara Pará.
E R. M-«f.



Illustrissimo e Excellentissimo Senhor.

Mutilado e quase exangue, tenho a predilecta honra de me appresentar diante de quem
tanto me tem Protegido, do mais honrado Brasileiro que eu tenho encontrado, de V.

Fx Dará que me faça a Graça de levar novamente ap Conhecimento de S. M. 1., que mm-

«.foi de minha intenção o lesar a Nacio em hum único seitil, antes sim felicita-la (co-
So orava a experiência). Se exigi hum homem para assirtir, e sindicar os trabalhos do

Trinazem do Trapiche, fazendo as minhas vezes, foi porque o julguei, como de tacto o

he de extrema necessidade; dilacera-me a consciência o ver que os trabalhos sao bastan-

famorosos- pois como tenho os trabalhos divididos pelos Arsenaes, e olTictnas part.cu-
Wes os quaes soffrem atrazamento, logo que eu nào appareça hum dia; como uao sof-

frerSÓ os medilos do Trapiche, onde os artífices trabalhão como lhes parecem apenas eu

Te reUro- além disso Ex™ Snr., parece, que eu devo crear hum homem para conhe-

^ do mèchanismo da Macl.ina, isto he iníustrià-lo para saber arma-la, e mudar aual

Z*nécXlia no caso de hlver desmancho; e para hum tal fim prece que cfeve

íímm Wem ppresentado por mim, e da minha confiança, e que nao se,a capazde me

5£ euTemo e não sem motivo, que seja violado o meu segredo, porque nao ten-

ITlu em lem me fie, ou heide feichar as portas do armazém quando me for neces-
do eu em quemi mi. . m> h_ propriedade a

ir*."-.; eí akuma dts pei dè machina di W, pMem levar descaminho,

C .arda me se acha naqu.lle Trapiche nunca poderá evitar o extravio senão das
po-s a GT'a. d ¦ * -£! necínenas co.no parafusos, molas, e outras miudezas, po-

^iT^^Tc^c^^ aoPorde„ado qne eu exigia -lhe desse pa-
dem 1.U ateerilie os hia ta vez com a sua assistência o qua-
rece en. no.te M™ porque poup ar ^ ^ ^
dmpulo, nao obstante se V. Ex. acha que i'^ do ao Estado; eu pesso

,,. «._. •¦«.T"—¦ , encontrado, e pelo Auxilio ae a. tu. -.. «- «*_ ,
mesma forma: Os tropeços que tenno eu ' Jl,. de i„imig0s sem os procur_r!;
Ex.. destruindo parte sao «^m 

Jejo-ma 
« «*»£»« 

§_ c_v_llei|.0 da 0r-'

Janto que até se me negou •ffi^^*^ «• E **•_ ^V^rT
dem de Christo de qu !>.^ *- CÍTCUllstancias 

a tem pedido; e a bem p£u-
todavia concedido aJ*J%^?\-\S sugeito vindo proximamente de Lisboa; e mes-
cos dias se mandou pas»sai Portaria a ,.u«" »»_ „„.•!.,_ T.icenca auando tive a hon-
mo V. Ex. mensurou, V*^X«cè°™ qufpío ^to elimor que consagro
ra de Lhe commun.car que Unha a Mercê e iue P^ Pconse'ntiinento. S. I M nao
a S. M. I n-o tinha 

f*^'^^^ Z lhe beijar a Máo, S. I. M.
tem a culpa, porque a primena vez qu. fallasse dizendo-me que lá o sa-
me fallou na prediria Mercê , antes 

H!^Sr H«3, V» - -»í» ««?
bia. Deque maneira o soube, W™£J£ mo Sr.^e^ 

&J

SL.lLSfrsiíí a st-K-5 rri .^x._ _. _i, -
bem se evidenceia da date do Decreto a S. M. I., e a V. Ex.

Eu prometo diante do Céo, e do Mundo mte.ro «» ' .^

n_o obstante estes, e outros W.f.f^Jlffl, 
'„„<- 

me acho^cTrregaáo:
ra me desgostar: a fim de que eu nao de¦ crotadaq uiuo a q

de não cetfer emquanto gostar os alentos vUaev^£*K^0, 
pu* com a Nação, e pa-

Patriotismo, e a gratidão, para com • «^*X;\ÍS_£ -W he a mais lris-
ra com V. Ex; para o que trabalho de dia,edanote ^ ^



Sim Ex:"» Snr., es meus inimigos, são tao estúpidos! <_fee. nâo conhecem que offèndema S. M. I. julgando que me offendeni; porque elles nãt> fazem mais do que exforçarem-
se por lhe roubarem a singular Gloria, que vai a possuir, appresentando logo no princi"
pio do Seu Illuininado Governo, huma obra de tanta entidade (qual há esta que tratodo erigir), que tem merecido do Mundo eivilisado todos os disvellos, ainda que sem 0desejado frueto! Gloria quo eu ià a muito julgo ganhada. Todavia Ex."'» Snr. eu só as-
piro dar contas de mim, como hei prometido; e o torno a fazer agora; e a levarei aõfim, ainda que seja eregida em paralipipedos do meu próprio sangue cristalisado. E dosde jà imploro da Protecçao valedora de V; Ex., que tantas vezes me tem servido dePai! o alcançar-me do meu muito amável Soberano, logo que eu tenha feito a provareal, e satisfeito o que tenho prometido; a minha demissão. Contento-me assaz como ser-vir a Pátria , e de huma maneira não vulgar! e para gloria, basta-me, a Justiça que mefará o Mundo imparcial; pois prefiro o hir habitar entre os índios Scdvaticos do fértil
porém menoscabado Amazonas, a habitação de huma Corte onde a intriga á pár daimpostura, girão de mãos dadas. Outro sim prometto o não buscar outra alguma Naçãoestranha; não quero nada dellas, como o tenho comprovado; e nem apeteço grande-zas; pois se as quizesse, teria acceitado as vantagens, que com prodigalidade me oífere-era a Inglaterra; onde talvez estivesse hoje hum grande, e assentado entre os seus LúrdsJNao aceitei! Nada quiz do que me offerecião; despresei o seu ouro pelo cara Pátria ' On-de «in ser vilipendiado! Não do meu muito respeitável, e amado Soberano: nem deV. Ex.! E ainda dos homens bons e imparciaes!... Porem sim daquellas pequenas Les-mas; cujo aviltado corpo não pode de certo encerrar huma grande alma

Direi sem rebuço, servi a Pátria, e ao Soberano, e fui-lhes liei; não apeter.o outra
glorie... Rasta-me para a minha completa felicidade o ser Pará. A meu exemplo o Céo
propicio para com o fértil Brasil, erigirá mil columnas capazes de sustentar o nascenteImpério , lazendo-o cada vez mais nittido, e sobrosselenle aos de mais

De V. Es.

111.™ e Ex.'»° Sr. Visconde de Paranaguá.

Rio iG de Junho de 1836.

O maior admirador, e primeiro criado

J0H0 Francisco de Madurara. Pará.

Rio be Jakuro. jva Tvpoüiuphja de II, OGIE11. 1828.
¦¦+-,. *,,,,.—
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Artigos de Officio.

Repartição dos Negócios da Marinha.

\_ Ilustríssimo e Exeellentissimo Sr. — S. M. I
'Tomando em devida consideração as muitas in-
cunihi-ncias á caryo do Con»tiuctor do Arsenal ,
como sáo Plano», Fôrmas, Modelos, (Tir.cçao de
toaias as obras, detalhe dos operários &c. &c. &c.;
empregos estes qud lhe não permitieui diversão
alguma para proceder logo a avaliar as madeiras
no mesmo acto da sua entrada ; Ordena que V.
Ex. de accertlo com o Inspector encarregue d'ora
em diante a avaliação das .titãs madeiras de cons-
trucção ao Mestre do Arsenal, ou , em sua impôs-
íibil.dade ao Conlramestre ; e esta operação se
executará logo no acto da entrada na piesença do
Escrivão do Consumo, se for recolhida imineüiala-
mente no Arsenal, ou na do Escrivão da Classe,
se der entrada no respectivo armazém. Outro sim
Determina o Mesmo Augusto Senhor, que a ava-
liução continue a fazer-se por p«;s cúbicos, quali-
dade, e configuração da madeiia, empregando-se
a tabeliã até aqui uzada polo Constructor com algu-
mas modificações (principalmente r.speito a cuivus)
segundo o exige o estado actoal do mercado ; de-
vendo a certidão da entrada das ma.lei.as, e a
respectiva avaliação «er enviada ii liftendencia da
Marinha impreterivelmente no dia seguinte ao da
mesma entruda, ou no iuimedilto se este for le-
liado ; evitando-se por tal modo a injusta demora,
que os donos do gênero experimentão cm obter o
titulo para seu devido pagamento. Finalmente S.
M. 1. Deixa ao Constructor do Arsenal o direito
de fiscalisar, quando bem lhe parecer, e lho per-
mittirem os seus outros empregos , o processo da
avaliação das mesmas madeiras para dar immediala
conta ao Inspector do Arsenal , logo que observar
alguma incoherencia.

Deos Guarde a V. Ex. Paço em 27 de Feve-
reiro de '1898.— 

Diogo Jorge de Brito. — Sr. Jo-
sé Maria de Almeida.

N. B. Nesta mesma data se officiou ao Ins.
pector do Arsenal communicando-lhe as disposições
do Aviso sopra para as cumprir na parte que lhe
-toca, e faze-la. constar ao Constructor.

Pela Secretaria de Estado dos Negocio» da
Marinha te fas publico, que até o dia 8 de Mar-
<;o seguinte se proporcionará comboy aos Navios
do Commercio destinado, á Co«íà"lTAfricii ; outro
«im se annuncia que o comboy «ahido ultimamente
•deste Porto paia o de Campo», tem ;por trez ve-

ses deligenciado augmentar pnrn L'Est , e sempre
por c.usa do tempo, e corrente contraria tem si.
tio obrigado a retroceder p;.ra o nncoradouro de
Maricá , onde consta achar-se reunido livre de si-
nistro. Sa-cretaria d'Estado em 28 de Fevereiro de
1S28. — Joaquim Francisco Leal.

Rtparliçãa da Intendencia Geral da Policia.

Tendo-me representado a Junta da Instituição
Vaccinica , que no próximo passado anno de 1827
apenas lhe forão appresentados para serem vacci-
nados dous meninos expostos , facto que argue a
Administração da Caza dos mesmos Expostos de
falta de providencias a este respeito : e como se-
ja reconhecida a grande perda , que daqui vem
á população deste Império, (que cumpre protegec
com todo o empenho) pelos muitos moitos que a
epidemia das bexigas, renovada todos os annos,
irremediavelmente produz nos expostos, que não

¦*áo vaccinados , além de ser ímpia doshumanidade
deixar de prestar este beneficio aita!1 aos innocen-
les, que por si o não podem procurar, eu falta-
ria a hum dos meus primeiros devores, se deixas-
se de pôr estas con-iderações no conhecimento de
Vm. para que na Imperial Caza da Santa Miseri-
cordia, tão distineta pelo -zelo e piedade, com que
tem correspondido á sua instituição , se tomem im-
mediatamente providencias adequadas a este res-
peito ; e tão efticazes, que os meninos que forem
levados á Caza dos Expostos sejão irideffclivelmen-
te appresentados para receberem a vaccina , dentro
dos primeiros dous mezes do seu -recebimento.

Deos Guarde a Vm, Hio de Janeiro 26 de
Fevereiro de 1838. — José Clemente Pereira. — Sr.
Provedor da Imperial Caza da Santa Misericórdia.

RIO DE JANEIRO.

ED1TAES.

Faço saber a todos os Sre. Juizes de Facto
Eleitos , que' no dia 3 de Março do presente »n-
no pelas 10 horns da manhã devem comparecer
na caza da Câmara para apurar-se » primeiro Con-
selho , que ha de julgar litins Processos de Abu-
so da liberdade da Imprensa, sendo castigados os
que faltarem com a pena da Lei. E pára que so
não possa allegar ignorância, se fez passar, c affi-
xar o presente. Rio de Janeiro 27 de Fevereiro
de 1828. — Eu José Alves Barrozo , Escrivão o
.ubicievi.—Manoel Caetano de Almeida e Albuquerque.
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Faço saber a todos os Srs. Juizes de Facto
Eleitos, que no dia 3 de Março do presente an*
no pelas 10 horas da manhã devem comparecer
im casa da Câmara pata apurar-se o primeiro Con-
solho, que ha de julgai hum Processo de Abuso
«11 liberdade da Imprensa, sendo castigados os que
f.iltnreni com a pena da Lei. E para que se não
possa allegar ignorância , se fez passar , c aflixnr
o presente. Rio de Janeiro 27 de Fevereiro de
1828. — Eu Jost; José Joaquim deGourca, Escrivão
o subscrevi. — Manoel Caetano de Almeida e Al-
buquerque.

AltTIOOl SAN O..ICIAE..

B A H I A.

,,í* Extracto do Constitucional Bahknst de 25 dc'• 
,,—— Janeiro de 1828.~" 

„ '§"''
íoi-me presente o seu OrF.cio em data de hon*

tem , referindo circunstanciadamente quanto oceor-
rêra durante «. Cruzeiro, que lhe }ura ordenado,
e particularmente pelo que respeita aos encontros
eom o Brigue Escuna Corsário, que por ei versos
contratempos irreconciliaveis conseguira eviiar ser
prisioneiro; e mui convencido de sua actividade,
vigilância, e intelligencia, e bem assim «Ia boa
vontade, e bom comportamento da Oíficialidade, e
guaruição do Brigue de seu commando , com bas*
ta.,te satisfação dirijo a todos os merecidos elo*
gi-.s ; restando me significar-lhe, quo ao Chefe de
Divisão Intendente da Marinha mandei es precizasordens para com a maior brevidade determinar
quanto seja indispensável par» a prontifiração do
referido Brigue, que deverá logo sair a cruzar
tão somente no parallelo desta Barra. Deos Guar-
de a V. m. Palácio do Governo da Bahia 17 de
Janeiro, de 1828. — José Egidio Gordilho de Bitrht.
da. — Sr. Tenente Antônio José Lopes e Sil-

i va , Com-naiiW-ite do Brigue Trez de Maio.

O E-crivão Deputado da Jonda da Faxenda
3 ubbca desia Provincia fará presente á mesma ,
que por Aviso de 13 de Dezembro próximo passa-do, expedido pela Secretaria de Estado dos Ne.
gocios ,ia Marinha, me foi participado, que S. M.
o Imperador Manda recolher em Commissão á Cor-
te do Rio de Janeiro o Chefe de Divisão loten-
dente da Marinha Tristão Pio dos Santos , eonti-
nuando a perceber por esta mesma Proviiiya todos
os vencimentos inl.ercntcs ao seu Emprego, fiem-
do em seu lugar na qualidade de Intendente inte-
rmo o Capitão de F.ágata Fmtcisco Rebello da
Gama , con, o musmo soldo e comedorias de Com-
mandante, que ora percebe; proporcioniindo-se lhe
outro quartel por dever conservar se * familia do
sobredito Intendente uo quartel em qne oia exis-
te até o regresso deste Ollicial ; e e-ta se regis.
tara nos livros competentes para a todo o tempo
constar. Palácio do Gu/erno da Bahia 19 de ,)a*
neiro ile 1828. — Com a Rubrica de S. Ex. — Gor-
dillio.

IU mn e Ex.-' Sr.-Tendo de convocar pro-ximamente o Con-elho de Governo para se tratar
dos objectos mencionados no Aviso da Secretaria
de Estado dos Negócios da Fazenda , junto porcopia, pareceu-me conveniente remettel-o a cada
Intui dos seus Membros esi particular, a fim, de
melhor orientados acerca do seu conteúdo, delibe-
raiem com perfeito conhecimento de cama na in.

dicada reunião. Deos Guarde a V. Ex. Palácio d0
Governo da Bahia 22 de Janeiro de 1828. —'. j'0m
sé Egidio Gordillio ele Barbuda. — Sr. Coronel i\ia.
noel Ignacio da Cunha e Meneses , Conselheiro do
Governo desta Provincia.

De-igual Iheôr e data aos Esrellentissimos Srs.
Conselheiros Joio Ladisláo de Figuercdo e Mello'
o Rev. José Cardozo Pereira rir- Mello; e Sup.'
pleutes Pedro Rodrigues Bandeira , Antônio Va;;
de Carvalho, e Reverendo Vicente Ferreira d»
Oliveira.

Copia,

111.™° e Ex.mo Sr.—S. M. o Imperador Or.
dena, que V. Ex. ouvindo imniediutamente o Con*
selho do Governo , e consultando as pessoas , qu8
julgar mais eotendidas, e zelosas, rcmetta ao The-
souro Nacional, com a possivel brevidade, huma
informação circunstanciada sobre os quesitos so*
guintes :

l.° Quaes sejão de todos os tributos , e im-
postos, existentes nessa Provincia, os mais gravo-aos aos contribuintes, e por isso mais nocivos so
desenvolvimento da riqueza Publica.

2° Qual o' meio mais suave, e mais econo-
mico de fazer arrecadar cada hum dos referidos
tributos e impostos designando quaes poderão ser
utilmente administrados por conta da Fazenda , e
quaes arrematados por contracto.

.3. ° Finalmente quaes os ahuaos introduzidos
na administração, arrecadação, fiscalização, e ap*
plicação dai Rendas da Província , indicando os
meios de corrigil-os ; e lembrando quaesquer arbi-
trios, que no seu entender possão produzir aug-
menti, de Receita , e diminuição de despeza na
mesma Província.

^ t) que V. Ex. assim executará. Deos Guarde
a V. Ex. Palácio do Rio de Janeiro 10 de Derem-
bro de 1827. — Miguel Calmon du Pin e. Almeida.
— Sr. Presidente da Provincia da Bahia. — Está
conforme.—José Albino Pereira.

----w««!-»|@]«^j®l-9tai»i«-s---

NOTICIAS ESTRANGEIRAS.

Bem que a demora dos Paquetes nos tenha
privado de Periódicos Inglezes e Francezes , to*
dnvia consta por folhas vindas de Jersey , que a
Porta, hbatida, e aterrada pela noticia da batalha
de Navarino, e da perda total da sua esquadra,
rompera as negociações, e que os Ministros das
trez Potências (França, Inglaterra, e Rússia) se
di-putihâo a sahir do Constantinopla. Em conse*
queacia os Governos respectivos empregavão toda
a actividade em poderosos preparativos. As espe-
ranças illudidas do Ministério Francez nas novas
Eleições tem sido origem de funestas desordens ;
e feito correr o sangue de pacificos habitantes de
Paris. O Ministério Inglez sentia a falta de Lord
Goderich , que se dimittio , sem embargo das rei*
teradas in-tancias do Rei, e não se advinhava quíttseria o suecessor. A suspensão dos pagamentos do
Banco de Lisboa dá que pensar nos politicos, tan*
to sobre a sua causa , como sobro seus efieilos.
Naquella Capital se esperava aiiciosaii.Piite o Sr.
Infante D. Miguel , que chegou a Paris a 20 da
Dezembro, e foi magnificamento recebido por Car-
Ins X. , que o hospedou no Palácio do Eli/sée
Bourbon.

,*—SHH 9 -RíXi-w*111
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Cor kespondencia.

Sr. Redactor.

Quando li na Astréa N.' 248, o artigo es-
daloso f (1„e nSo consente , se dê a denomina-

•0 de Soberano a S. M. o Imperador , ordenan-

Ho aquelle Redactor , que se abstenha de Iho con*

tinuar a deferir («anta altivez em mandar , faz

up,,or gráo eniinenle na sucia ao do Sr. Souto :

selai he, obedeça, se não a agoa tofana , ou

qrnl ndo menos a expulsão pelo irmão terrível , o
ntlílliuij '•>> ¦¦-"- '¦ " -i . »

espera), disse a hum amigo , com quem estava:

Minto , ?'"-' depois deste artigo contra o Imperador ,'necessariamente 
se. segue outro contra os Ministros de

Estado. Meu dilo , meu leito ; eis que no Sabba-

do 23 do corrente vejo entrar o dito meu amigo

,,,„, a Astréa N.° 250, exclamando de~de a por-
tl • você adivinhou ; ei-Io aqui. Com por elle os

olhos, e po.tdo-o de parle disse: sao favas conta-

das. Quando se aiaca o lmperante, sempre se co-

ra a maleilicencia cuui hum pretexto , inda que
frivolo- não assim contra os Munslros ; contem-
rilação'com elles he escusada; mas a tinal da la-

dniiiba vern sempre o ora pro nobis Ao interesse

publico. Ah ! Que seria da Nação Jrnrilei.a se

não fossem estes athletas das liberdades pátrias ,

promotores do bem esiir dos Cidadãos , estes en-

capotados fazedores de artigos anônimos dos peno-
dicos ! Sem elles hia a Nao do Estado a garra,
ou despedaçava o beque nos cachopos do oespotis-

mo' Vede como afanosos estes pais incógnitos de

tio prezados filhos, mas com tanto desamor lan-

çadus nas paginas periodiqueira., que lhes servem

de rnda de engeitados, inda embrulhados nas tal-

xas já os fazem apparecer adornados da carapuci-

nha vermelha, d.stincnvo da liberdade Republica*
na, idolo dos seus votos; esp-rança destes iilbos

d Eva neste vali- de lagrimas ! Lede se a trii-eo-

loçia não demonstra, que seu author, aruiada a

sinistra de huma fasce de lictor , e a destra de

huma penna de abutre ensopada em fel , so tenta

preparar os ânimos contra aquelles , que a esr.o*

lha do Soberano collocou em lugar mais elevado

do que elles. Magistrados encanecidos no serviço ,
Nobres a prova de fidelidade , em suas bocas sao

de execrável recordação; bastão sereis, eis, eu.

Senadores e Deputados com duas legislaturas, on-
de tem demonstrado conhecido aíôrro a Constitui-

ção jurada, com provas exuberante, da mais de-

cidida dedicação ao bem publico , nada prestai) ,
ou valem!; porque aos trez mezes de nomeado.
não tem já deitado abaixo tudo quanto seja op-

posto ao interesse dos taes , e não levantâo acima
tudo quanto he dos taes. Sully esteve no Minis-
terio dezesei? annos (tantos decorrerão de \.>Ji ,
em que foi elevado a Secretario d'Estado , ate a
morte de Henrique IV. e.n 1610, em que deixou
de o ser), e oito annos antes jé era recommenda-
vel po,- suas victorias e negociações políticas ; co*

mo o Exc. Calmou desde 20 de Novembro passa*
do até hoje não tem feito , quanto fez Sully em

dezesei, annos, não merece elogios. Embora appa-
roça no Diário Fluminense desde 8. de Novem-
bro a l de Fevereiro 41 Cartas de Lei , Uecie-

. tos, Avisos, e Ordens, tudo a bem da arrecada-

ção , e administração da Fazenda Nacional, tora

o que não se tem publicado pela impressão ; viva

Sullv , parque he Francez e Protestante, duas cou-

sas 
"que 

muito influem para ser louvado pelos da

wcia; viva Moris , porque he Republicano e Ame-

ricano, cutrus duas para o louvor dos me.mos;

e venha outro Secretario tVEstado (que pcchinxa
para os da sucia, que de boca aberta esperão ver
í o abocão) , pela cauzal de haver nomeado em-

pregados para a caixa da amortisação da divida

publica prestando liança idônea hum , e entrando
com acções de valor da fiança outro , e haver to-
da a certeza , que o terceiro não entra sem a pres-
lar; mas não importa, diga-se isto, inda que (ai-
so seja. Venha outro, e qne seja hum donos :
trez mezes já he muito aquecer hum lugar. No.
bem sabemos o bem, que elle tem fcito na AI-
fandega com a sua presença , c íiscaiisação ; o mes-
mo devíamos confessar das outias estações , que
lhe são sujeitas; mas caluda , e venha o Firmi-
no a campo , inda que a imputação seja falsa e
calummosa. Jornaes , que dizem bem , de quem
bem serve , devem ser chamados de vendidos ao
Governo, servis , e aduladores. Louvores só aos

jornaes , que transcrevem quantas patifarias lhes
mandamos.—Pois os outros Secretários d'Estado...
Néscio , Néscio , Néscio ; <Sr super lianc Pelram ,
&c. Não importa que as Portarias transciiptas
no Fluminense , em que apparecem as provi-
delicias, que tem dado, e o. males que tem
obviado, &c, nos desmintão ; como não lemos esse

jornal , por ser sei vil, ignoramos o que hajão fei.
to : nós lemos só correspondências anônimas , que
dahi vem toda a instrucção, boa moral, e o bem

publico da Nação. Tudo quanto se publica anoni-
mamente deve crer-se como hum Evangelho ; tudo

quanto começa Manda o Imperador , e acaba Paço
tantos de tal mez, he farelorio. Nós bem sabemos,

que fizemos inal cm escrever tanto Néscio_ naquel-
Ia correspondência, porque já ouvimos dizer por
ahi , que he artigo do. Néscios ; mas a resposta ea-
tá na ponta da língua: servis, aduladores , vendi-
dus ao Governo, Jesuitas. Os Padres da Serra
do Caraça , cujo ensino á mocidade nã custa hum
vintém ao Estado, devem Ber expulsos , porque não
e.lucão Cidadãos, educão Neofitos : Conservemos ,
e protejamos hum estabelecimento á F;inceza , don-

de ainda não sahio hum discipulo, e com cujos
empregados tem consumido o Estado mais de oiten-

ta contos de réis em salários, e mai. de cem no

preparo do edifício. Protejamos os revolucionam s

de todo o mundo, e, se aprenderão na escola dos

mie votarão pela morte de Luiz 16, melhor. SeJac-

quês Clemente, Chatel, Barriere, e Ravaillac dei-
•lassem geração, que dignos Mestres para nossos ti-

Iho. ' Bem fez a Sorhonna em pedir a canonização
do primeiro. Por ora não podemos dizer isto em

publico , vamos só en.aiando-nos com a denegaçao

ao Imperador do tratamento de Soberano, e com

achincalhaçóes ao Ministério; mas virá tempo, em

que o possamos dizer : com tanto que nao desani-

memos, lançando todos oa dia. huma pedra nos bal-

drames do nosso editicio. - Aqui chegava, quando
o meu amigo , que até certa altura me tinha ou-

vido tranquillo,alterando.se*lheasfeiçoe., os olhos

chamejando ira, as mãos tremulas , me interrompe,

e exclama: Que dizes! Está» louco! Olha que ia.

não te posso escutar. Não faças tamanho insulto

aos nossos Patrícios: se ha bum ou outro, que so-

nhe em republicas , o resto.... Hum ou outro , o

interrompi eu ! Não vês em tantos periódicos tan-

tos arti»os tendentes a este fim ? Hum ou outro ,
quando 

"vê. 
o mesmo manejo em todos os jornaes

á excepçáo de hum ? Que pensas, ao que attinge o

K . quando insulta, e escarnece os usos dos indi-
.renas Brasileiro. ; o X quando nos inculpa de des.

preciadores das artes ; o Y intentando abolir o ce-

libato nos Ministros do AUissimo ; o Z negando a
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denominação do Soberano a quem exerce os actostodos da Soberania ; e o " chamando de mãos osnelosos e incansáveis servidores do Estado? Dividit
para reinar he o axio.na dos ambiciosos. Diz-si},
quo o povo he falto de inst.ucçáo, para animar aos
que o regem , a fazer o que desejâo , inda contra«s interesses do Povo, provocando os com ignoraro que lhe fazem. Dizem , que os Magistrados são
mãos para o Povo os olhar com rancor. Pertendemsatisfazer á paixão natural pura angariar os disco-Job ao seu partido, e faze-los olhar pelo partidoopposto como homens , que pôde mais com e|.les u satisfação do apetite, que a santidade do mi-Iiisteno. Proclaniao que a soberania existe na Na-
çao, e não no seu Chefe, a fim de prepara-la pa-ra .. momento, qne med.táo. Desapreciáo , quan-tos tem se.vido, e servem, para se inculcare.n a«i, como un.cos amigos do Povo , agora anônimos,mas eo.ao públicos , para se colocarem onde visan sua ambição. E o que he isto , não he dividir
para reinar ? Nao me acrediteis pelo que eu digomed.ta. no espirito destes artigos, e descobrirei .'— hum homem mandando imperiosamente ao Reda-ctnr de hum periódico, que se abstenha de dar otitulo de Soberano ao Imperador, porque a Sobera-tua reside so na Nação: e que quer isto dizer? Ile«l.zer nao so a este Jornalista , como a todos ÜS•ais, sos escr.ptores, e a Iodos os membros daassociação Bras,ltlta, qUe niTo ,riltem 0 I,„peradorcomo Sooerano, porque o não hè. - Outro dizen-do : O Imperador tem escolhido sempre, entre osinculcadoscapazes de servir a Nação , os «eus Mi-nistros; nao prestarão: ultimamente mudou para seservir de Senadores, e Deputados; hum dos quaesteve quas, stmpre a presidência de sua Câmara .tal era o credito que merecia sua prudência e sa-ber; oulro pela sciencia que desenvolveu, em ma-ter.-as econômicas e administrativas, foi t do como
a0cS 

°e dTs9fimaterÍaS; °S °Utr0S W*™*b™macreditado nas suas respectivas câmara.; concluin-do que estás últimos nada hão leito; e que qúe_

isto dizer ? He dizrr, que sendo es!-.» ,,u-colhidos p„r -.horeJ^osnícIir^etrS
mal li«feito; o remédio a este ma. fl!- „„ „„„estes lugares os Autho.es desies' .°"„•£'"' J-"*-nculcao os únicos capn.es, ou então*,,,,, |a 

" 
fs stemu qUe do ac.uul não provêm utilidade ^çao.- lu estas meu ,,„„>, „lujlo llovalü 

*^
manejos, e porisso vos subio o calor ao reli 

'
Esse apologista do Sully de Franca e de, 

r°'
dor do Su.fy do Bras.l ,\e JrtTZo itoTTre.» calla-o, que esse grande Mi„,s,ro nã,"' 

"

os Tidal"7": r"" He,,m,Ue ,V' A Finara Vos t.dalgcs da Corte pedi.ão ao Re,', (|ue „ 
* .'

ni-lisse, por obs.ar ao cumprimento de o"denVdSoberano emanadas; e a s.gunda foi táu„J°• -oslancia da Marqueza de Entregues ft , !do Monarca, que Henrique I V. vfo-se na nsão de dizer-lhe: he ntaisfacil prrd r dez ZTcomo vós, que hum ^vidorcomoSu/ll/.-PÓZi"S
meu «m-go, os nossos votos devem ser para 

'"'
o Ministério continue, como lem começ.doVaMctlv"s.' «Poentes, e mais unidos , ainda ns!*e v.rno outros. Raivcm CIIlbora og áe àrap ain'ktrTaa dfm de,rr' "u-ha «^ ° <•les oa faina, do que elles pensão; se não .0

jao-se os artigos fulminantes, que logo apparecetn'
quando qualquer esturdio deita' os b^cin„ 2 ft'ra -O Senhor D. Pedro, como nosso Impe, ,,r"he o „oss„ Soberano, e com,, nosso Defen òr í- ¦
pç.uo he o nosso Pai : q,lail(lo escolheu oCial"Ministério, poz nelle a Sua Confiança, e „6s anossas bem entendidas esperanças , a.é bo è nã"desmentidas e cada dia mai* co'nfirmad s' pe osactos da sua boa administração. O meu smi™^nie^isto hum ape.tado ab^ço.e^L^pela 

por-
Queira, Sr. Redactor, inserir estas reflexõesno seu excelle.it. jornal para desengano dos ,1nao tem o peito canceraiú ,i^ • "

felicidade daP Nac£' So"í- ...l"0Jec,M Contra *

N°TIClt.S MARÍTIMAS.
ENTRADAS. >>

Dia 27 de Fevere.ro. _ Rio Grande; 15 diatu.B Amer Peregrino, M. James Green,JL™^U , em lastro entrou par. largar os pasmeiroT/e segue para Cabo Verde: pasíagei^ j, a*o dâ/ Cosa Gularte, Leonel Coelho da Silva Quéim*I de Azevedo , e Francisco José Leitão fi P »
)rSAn° 

P°rtQgneZ Manüe' ^eírfdos laríoT%

eilo em A.roio Grande,'™í* l^g £&

es da sua snhida , e a Correta «eguio hum cor-sano que estava na barra. _ Pernambuco, 9 fa".G. Surda, Aurora, M. Francisco Risso , e^pT*16, carga vinho, agoardente, azeite, e piped aoM.: passageiros oCapitão de Milícias N «> 7 Gon!
cídflfofí T"^0 ' 2? .P«">í«-« Ve^cm da Koza , e Jeronymo Teixeira de Almeida -Tarragona; 60 dias; B. lng. Harmonia, M lho-
7vit?0r,lTVgT 

8'- Cir*a »inno,'e azeite,
'lafre Com íi f^H' Md*&l™ Beaure.
vem^iuT con,r?ii * T,n^'««^^fc-To da Silva,
fcrued0SV'andatl0 Pe'° C*»»—'---inté dó«ngue de guerra Pampeiro. — Crtio Frio ¦ 1 dia-. Feln Ventura, M. João Rodrigues,^equipagem5, carga agoardente, caffé, e arrríz, âo M7 

*

SABIDAS.

- dFcJI 
dMFrr-eÍl°r- " 

9b° F"°>- L- Senhor
ut^J^" José ^~» -q-iP-i»-

impreterifeliÓeítetVro^imlefr (t 
It£1 Theatro ««• S- Pedro de Alcântara anda

2 
'0Ja de IÍVr°8 de Jo5° PedroZdadeVei; Ç°e 

(fomp 
&?. 

T â?^ 
^^ * Venda 

"• 
S«"^__ ¦ P da Qul»anda canto da de S PedroRIO BS JANEIRO MA IMPRENSA IMOTÍIl , NACIONAL"'

é*) Ht*t flgtM i'- * l0""**
f>t) « CVW^v, 1,,-lftv-W-*

.-. que o 2. o Batalhão de Caçadoresl hum Esquadrão de Dragões se tinhão retirado'de1 Sania Therezi para o centro ',Ue na i„;

/ 
tavão de posse L ,agoa Mer m ^ ^/ do huma barca canhoneira^ e com ella , b, a do

\ li Tf" /u,r"í? h,,ln Híiite -"«cante ; o,1 ü.
\ 

aVÍad° a° R'° G™<]* o^Brigadeiio^Cal
\ tu .T ' e ° Cor°nel Eleziario : e dizem oué
V-^goujodo o comboi que daqui sahio 4 dl i„!
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Artigos de Officio.

Repartição dos Negocias da Fazenda,

'Sendo presente a S. M. <» Imperador por informações,
L tem sabido ao Seu «Ho Conhecimento, que alguma,

E . c-Ues mercantes E.Uaugüira. tem efetivamente

d.scriv.lo, ou carregado gêneros cm portos deste Im-

„ Commercio de Cal»,. que .e vedado p.-**°» l'ati*

dos exisient», «* pefaaTSÍ ao, Suhditos tstrangro. e

cu.apr.ud.. remover qu.,1 ,oer pretexto que se »

para . tolerância ueste «bus. , que nao deve continuar

^,r n,a,s tempo, pomo le.ivo á Fazenda Publica , tof.

f.usivo d« Commercio Costeiro: D-termina o Mesmo

AuBu.to Senhor, que pela Alf.-deg. desta Corte nao se

continue na pratica abusiva de se dsr Despacho, nem

mesmo por escala a Navio algum Estrangeiro para for-

tos Nacionaes, que não tiverem Alfândegas-, h*a»a0 v*

ra. ua intellígencia de que hora se expedem Ordens po-
sittvus, para que as Authoridades Publicas dos re.er dos

Porto, obstem á descarga, ou carregamento de Ki.ibai'-

cações Estrangeiras, quer nelles entrem com despachos
de alguma Alfândega, quer por acedente , ou ue< essr-

dade; pois que neste ultimo caso deve-se lhes prestar to-

do o soecorro, e favor, que us Leu marítimas, e o m-

reit» de hospitalidade exigem , e nunca perm.ttir-se llies

que facão Commercio de uituieza alguma. O que se par-
ticipa a.V. m. pela Secretaria d'Estado dos Nngocios da

Fazenda para sua execução,
Deos Guarde « V. m. Paço em 2-2 de Feverero

de 18.8.— Miguel Calinon du Pm e Almeida. — Sr.

Desembargador Juiz interino da AlUidegá desta (.oue.

S. M. o Imperador Tomando em Consideração o

Parecer da Commissao , que Houve por bem _n__ar,

pela Portaria desta Secretaria de Estado de 13. do cor-
rente , para examinar praticamente se o expediente ua
Alfande™ desta Corte soffria , ou não algum embaraço,
em dum no do Comme.cio , por causa do methode es-
tabelecido para os despachos pela Portaria de 3 rte Ja-

neiro deste anuo : Manda, pela Secretaria de. E.tado
dos Negócios da Fazenda , que na mesma AlianUega
observe o seguinte. .,„,,

l.» Que o dono, ou despachante possa eemprel.ee.
-coder no mesmo Bilhete gênero», ou fazendas en ra-
das em ditfer.nt.s embarcações, con, tanto que dçclare
seus nomes, e as fazendas, que a cada huma dellas per
tencerem ; ficando alterado nesta parte somente, o suo.

go 5.° da citada Portaria de 3 de Janeiro.
2.** Que os donos, ou despachante, deverão trazer

já feitas as Notas, ou Bilhetes, declarando sempre o

numero, e a marca dos volumes, e a quunt.dane ,
«jualidadtí das fazendas que cada hum contiver, poaçu*

do resumir aquellas que forem da mesma qualidade, e

pertencerem á mesma embarcação; ficando também ab.
teradu, nesta parte somente, o artigo ti." da citada Por-
taria. , ., .

3 a Que n.o se demorem na salla da Abertura ,
volumes alguns por mais de 3 dias , no fim dos quaes
nao querendo o Despachante abri-los , serão immed.ata.
mente removidos , á custa do mesmo Despachante a

quem for imputada a demora, para hum armazém des-
tímido a esse tim , perdendo desde logo tae* volumes a

preferencia de antigtiidude : ExceptiUo-se porem aquel-
le8 que pertencerem a hum bilhete de Despacho, cu-

ja abtrtura sendo cumeçada, não foi com tudo acabada

por lidta de tempo.
4» Que nao se dè a despachante algum ordem de

vir para a Abertura a fazenda ou volumes , que aluda
se atliarem abordo dos Navios: havendo a necessária
vigilância para qne similhante abuso não progrida.° 

.5 ° Que na caz.i do Sello não se conservem tazen-

das aromas depois de sedada- , e depois 'le c_.elu.do.
o -eu 

"despacho 
; nom tão pouco que de.í.em de ser im-

mediatamente sedadas, e com a prefer nem ,._ antigui-

dade, aquellas que forem entrando par, a ,'íesma caza.

b' o Q„e os Capatazes tenhao sempre >a Ab.rtu-

ra no Sello , e mais lugares respectivos o rtrffic.eiite nu-

mero de trabalhadores- devendo ser couiij«.-l.di.s • isso no

caso de ominis-ão.
O que participo a V/n. para sim .otell.g.nc.a , e

devida execução. Paço em 35 de Fevereiro ,1a 1B».-

Miguel Calmo,, du Pm e Almeida -Sr. Desembargador
Juiz interino da Alfândega.

RIO DE JANEIRO.

Falia que fez S. Ex. o Ministro e Secretario dos Ne.

sócios da Fazenda, por oceasião ela instalação da

Junta de Amortisação, creada pela Carta de -_...

de 15 de Novembro do anno passado.

Sr, _ Persuadido como estou , de que a cai-

xa da amortisação da divida publica . he hum es-

tabelecimento de importância vital para este Impe-

rio, principiarei por fclicitar-me a mm, mesmo nc

momento em que, de Ordem de S. M. o Impera,

dor tenho a ventura de instalar a Junta Adml-

nistrativa , que a deve regular em suas operações.

Se alguns princípios da sc.enc.a econômica nao

sao fallivèis, ou antas se illu.onos não são os ex-

«niplo. que nos tem dado mais do huma nação cul-

ta e poderosa , o Brasil abençoara hum dia este

começo do maravilhoso edifício do seu crédito , e

verá na instituição , que principia hoie , o mais

sazonado dos excellentes fruetos , que a sab.doj.»

da Assembléa Geral Legislativa lhe tem ja ptodu-
tido, e produzirá.
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Nífo basta porém constituir, convóm ajudar
selar , e pensar na instituição. A melhor plantadegenera, 10 _ deslsixo e o abandono tomão o
lugar di cultura , e do cuicludo. Cumpre pois qil»trabalhemos com a perssverança do verdadeiro pri-triotismo, e com a lealdade do bom Cidadão na
©bva transcendental, que a Lei nos encammenifou ,contemos para isso com a Firme, e Poderosa Coo-
peração de S. M. o Imperador, e das Augustas
Câmaras na Asseuibléa Geral, a queni devemos olle-
recer as premissas do nosso zelo nos piimeiios dias
da próxima Sessão.

A regularidade dos trabalhos insta pela escolha
de hum Membro, que ae incumba como Secretario
de tomar lembrança rias deliberações da Junta. Ho-
je mesmo o escolheremos , se nisso conviurem.

Appresento á Junta trinta e hum requerimen-
tos de partes qne perlendem os quatro iug. re. ,cuja nomaação lhe compete. Muito ha onde escol
lher. He mister que a Junta conceitue os cândida-
tos , e submetia á upprovação do Governo a.juMIes
que julgar mais dignos em presença Ha f ei. Ócio-
so seria demorar-me em fazer sentir á Juut_ , qu- 11-
to huma boa escolha de empregados importa . pu.*-
peridade deste melindroso estabelecimento.

Devo lembrar hoje mesmo a necessidade de
cuidarmos desde já nó Plano do Regimento indi.
cado pelo artigo 45 da Lei, que nos rege. Árduo
trabalho em verdade quando nos faltão ainda tan-
tas observações praticas. Todavia façamo-lo; e es-
peremos do Corpo Legislativo, e do tempo os in-
crementos, e a perfeição que nos não for possíveldar-lhe.

Concluirei congrntulandome com os honrados
Membros desta Junta pela desinteressada vontade ,e louvável empenho, com que mostrão vot;ir-se aoserviço da Pátria. S. M. o Imperador Descançana iirmeza , e constância de cada hum , durante acarr.íii ,> não trilhada ainda, que a Lei nos num-tio,- seguu. Pela minha parte aiscguro á Junta
qu_ quaivllo o serviço publico exigir a minha pre-sença • chWhne-hti «qui. Tenho feito pleno, e in-.eirn «aerifict. rins meu» commodos, e prazeres ; emeu único empenho he o d* contribuir, con, quan-to em num fo,, para o progresso, e felicidade dnmeu pau R,o de Janeiro §7 do Fevereiro de 1823.—¦ Miguel Lalmon du Pin e Almeida.

Autigos nam Officiaeí.

B A II

Exlraclo do Constitucional Buhiense de 26 de r
neiro dc 1828.

N.o 2 ¦ foi. v. do Liv. 10.» de entradase sahidas de dmheiro, que no presente a min ser-¦ve com o Deputado Thesooreiro Geral do B .ncodo Brasil Manoel Lopes Pereira Bahia, lhe fielançada em receita a quantia de oitocent... ,f,„„.ta e quatro mil novecentos e quarenta reis ,,,ierecebeu de Joaquim Marques Baptista de Leãoimporte de huma letra remettida da Cidade do Natal, proveniente da entrega feita na The.ouraria
Ueral daquella Cidade, pelo Commandante das Ar-ni.sWencf_.lao de Oliveira Bell,,, d. dinheiro,
recebidos rie diversas Câmaras da Provincia rio RioGr.nrie do Norte , para a ereeçSo da EstatuaEqüestre de 5. M. o Imperador: e de como re.cebeu a relendo quantia assignou, comigo (no im-
pedimento rio Escrivão da Thesouraria Geral doine. mo) c presente conhecimento de recibo. Rio<le Janeiro H de Fevereiro rie 1828.— Manoel Lo-
pes lereira Bahia.-Luiz Afonso de Moraes Tor-res. — Lançado, Cardozo.

Eitá conforme. - Francisco Pereira de Mattos.

_ Envio a Vm. por copia, pnra sua intel]io-Pr,
cia e executão, o Aviso que em I!) de Dez"'bro do anno passado foi expedido ao Comninnd» 

"
le da Nao Pedro I. , estacionado neste Porto 

",'

que igualmente me foi coinintinicado em igua| \ }ta pela Secretaria de Estado dos Negócios" ria W
rinha, para dar as providencias , que forem ne"cessarias a bem de se cumprirem us Impcriaeí
Disposições constantes do mesmo Aviso. Deoa ({uar.de a V. 111. Palácio do Governo da Bahia >xi 

'. '

J neiro d. 18S8. — José Egidio Gordilho de'),
buda. - Sr. Cap. de Errata Intendente interino „,iVlaiiiilu.

Copia.
Forão presentes a Sua Magestade Imperial (l.seus Oin.ios de 25 de Novembro e 2 do correu,le , o l.o dando copia da sua digressão á Piovin.<¦!¦« dc Pernambuco, e o 2. = accompanhando a De.vas.a respeito á condueta do Primeiro Tenente

Irmicisco Ferreira dos tantos; quanto á este Or-dina S. M. 1. por esta oceasião ao Presidem dnI rovincia fuça quanto antes regressai- a esta Coitoo duo l.o Tenente a lim de ser julgado em Coni.eitu. de Gueira, e quanto ao 1.= Ficou o me.,nio Augusto Senhor inteiiado. S. M. I. Havendo
destinado para a defeza des,a Provincia algumas
Kmbnreações de Guerra como, Nao Pgdro J o
Bergantim lmpjiiaj_jVjro, dito TreTdeMãlo, e'o Px-Corsario Patagônia, RrcommTnda au-Trispe-
etivos Comniandantes, que hajão de empenhar toda» sua artividade , e perspicácia na effectividade dosCruzeiros, nao só paia protecção do Commercio
ilra.ileiro, mas até para fazer esmorecer a Mari-nhagem Ingleza , que guarnece os Corsários , por.
que vendo que são colhidos, e postos em ferros
ate a conclusão da Guerra repugnáo arriscar-se, e
dimmue por conseguinte o numero dos mesmos Cor.«anos. S. M. I. Exige quo os vasos de Guerra
cruzem a vela ptlo menos igual tempo ao que es-
tiverem ancorados no Porto; e o Mesmo Augusto
tsenhor Formará melhor idéa d.ouelles Olliciaes,
que. prescindindo de eventuaes necessidades, e da ,
morosos fabricos patentearem decidido fervor- por /andarem a vela o maior espaço rie tempo possível.Sua Magestade Imperial Adverte que nos Nu. I
vios grandes , em que embareão dous, trez, e ás \
vr.es mais Carpinteiros, os Comniandantes devem
empregal-os mesmo á vela nas pequenas obras, cu>
ja exigência se for descobrindo , como por exent.
pio concertos de Escale.es , Lingas ,,as costurasde lriiicanii.es, ou outras, que por largas deixemde agüentar calafeto &c. : en, tempo de Guermmio se- devem exigir fabricos radicaes , mormentenas Embarcações antigas, que em se lhe mexendodescobrem logo obras consideraes.

Sua Magestade Imperial Hecomm etida por ulli-
mo a maior economia na pontificarão , e costeiodos vasos de Guerra , e será este hum dos elenien-
tos pura a avaliação da capacidade dos Ofliciaes.
U Imperador Quer que se não falte ás cousas dn
absoluta necessidade para a melhor pontificaçao dns
Navios; e mesmo que se proporcionem ás Tripu-
Iações todas as comrnodidades compatíveis com a exa-
etidao do Serviço, porém nada de luxo, porqueas setuaes faculdades do Estado são mui escassas.
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Quanto á regularidade dos Cruzeiros parece ra-
íoavel , <|U- se estubeieção duas Divisões; I.» Náo
Pedro 1. ° , e Bergantim Patagônia, 2.a Bergantiin
Imperial Pedro, o Trez de Maio, huma dejtas
Divisões andurá sempre lóra cruzando desde as Ali-
uôus até 30 ao Sul de Camamú , ficando a outra
Divisão ancorada no Porto ptonta pura todo o Ser-
viço, não só pira respeito d», ancoradouro, como

para largar sobre qualquer Corsário que appareça
L irente d«> mesmo ancoradouro , emquanlo que
a Oivisi,, Cruzadora se ache distanciada. As Di vi-
soes render-selião á vela combiiiHiido préviiimente
o ponto «Io — Rendezvous —, que poderá ser da
,'j. em 30 dias, junto ao Morro de S. Paulo, ou

N. O. S. E. com o Forte de Santo Antônio á vista.
As Embarcações dererão trazer bons Práticos,

pnra visitarem , se lhes parecer , o -lorre de S.
Paulo, Caniatnú e outros lugares, aonde os Cusa-
rios possâo reformar de vivei-os cobertos com Ban-
deíra de Nação Amiga. Este mettiod.» poderá, não
obstante, ser alterado , se assina o exigem cireuris-
tanciis imprevistas. Deos Guardo a V. m. Palácio
do Ui<» de Janeiro-em 19 de Dezembro de 1827.
— Diogo Jorge de Brito. — Sr. Francisco Bihiano
de Cu8.ro. Secretaria de Estudo c;i, 19 de Dezem*
bro du 1827. — Joaquim Francisco Leal. — Está cun-
foriae — José Albino Pereira.

Dilo de 28 dc Janeiro.

Tenho presente o Officio, que V. r». me dir.-

glo em data de hontem áotica da represam iaçãi. ,

que lhe fizerão os Juizes de Facto no pruiviro
Conselho, a que se procedera no ida antecedente

por abusos da liberdade d. Imprensa denunciados

peío Coronel Francisco Maria S,,;!-.. Pei vira, na

qual requeiião providencia por ac.iar-.e incompU-
to o numero dos sessenta Juizes, determinado na

Lei de 22 de Oirtt de 1823 , recahindo por i
so todo o trabalho nos existentes. E á a islã do

que V. m. pondera no sobredito Officio , cumpre,
significar-lhe que nenhum inconveniente se segue
desersupprida a falta representada pelos Supplen-
tas imniediatos em votos, que se chamara da Acta

geral , adoptaudo-se nesta medida a mesma forma
relativamente aos Deputados por ser análoga a es-
ta a eleição daquelle», como he expresso no Art.
21 da citada Lei, e ultimamente acaba de set re-

«olvido pela Assembléa Geral Legislativa a respe,-
to «lo Promotor paia o dito Juízo; concluindo ti-

nalmente, que para nãe serem privados o aceusa-
dor e aceusados do beneficio da Lei, e para ter

. sua divida execução o Decreto de25 de Selem-
bro de 18-5, não pôde deixar de estar sempre
completo o referido numero do sessenta Juizes.
Deos Guarde a V. m. Palácio do Governo da Ba-

hia 23 de Janeiro de 1S28. - José bguho Gordi-
lho de Barbuda. -Sr. Desembargador Ouvidor Ge-

ral do Crime.

Dilo de 29 dc Janeiro.

Envio a V. „,., por copia assignada pelo Se*

cretario deste Governo, a Nota que me dir.g.o o

Cônsul de S. M. Christianissima , residente nesta

Cidade, na qual reclama a soltura e liberdade nao

só do Francez Te.sier, como do Hespanhol An-

tonio Rodrigues, detido» a bordo da Fr.gata The-

tis do sen commando, a fim de que V. m. mande

pôr em liberdade estes dous indivíduos. Deos Guar-

d_ a V. m. Palácio do Governo da Bahia fo de

Janeiro de 1828. - José Egidm Garddho de burbu*

da. — Sr. Capitão de Fragata Coinmnndiinie da
Thetts.

Dito de 1 dc Fevereiro.

III. e Exc. Sr. — Devendo tomar posse deste
Arcebispado da Bahia o Reverendo Conego Josó
Cardoso Pereira de Mello , nomeado pelo Excel.
Arcebispo desta Metrópole, paia em seu lugar a
tomar, e governar o mesmo Arcebispado , e Or- .
deimndo a este Governo S. M. o Imperador, por
Aviso da Secretaria d'Estado dos Negócios da Jus-
liça, em data dn li de Dezembro ultimo, que a
referida posse haja de efiectuar-se cot), todas as
formalidades , que forem do estilo ; cumpie em
conseqüência que V. Ex. nu manhã do dia 31 do
corrente pelas 10 horas mande postar dons Bata-
Ihões na praça do Terreiro , paia a snlemnidade
daquelle acto , que deve i»-r lugar na Igreja do
Colle«io . que serve de Cathedral. , Deos Guarde a
V. Ex. Palácio do Governo da Bahia 29 de Janíi-
ro de 1828. — José bgidio Gordilho de Barbuda.—
S. Coronel Com mandante das Armas desta Provincia.

Dito de 5 de Fevereiro.

O atroz e façanhoso attentado perpetrado ás
7 horas da tarde de 28 do corrente na pessoa do
respeitável negociante estrangeiro Wanzeller , na
roça de sua morada , por huui atrevidíssimo assa.-
s.iiío , disparando-lhe buin tiro de pistola carrega-
da en, duas balas , que o tem reduzido aos ulti-
mus parocismos da viila, depois de ver recusada a

proposição ile hir o referido negociante desdizer-se
d.» participação, por elle feita em 24 de D zem-
bro lindo, contra o Tenente Manoel da R«,cha Gal-
vio, quo con, o «mania da Alfândega desta Cida-
«le Ji-ão Baptista Ferreira lhe fôia propor em sua
caza a compra de huma grande porção de cobre,
o qne diva causa á prizáo de taes igdividuo», pe-
In bem fundada suspeita de serem sjocio» dos fa-
bricautes da moeda falsa, que tant..,'em opprimi-
do os honrados habitantes da Pr..vincia.; hum si-
milhante atlentado, digo, não só he o,ai» que sUf*

ficieute paru exiitir a maior vigilância deste Giver-
no , como até com toda a razão (era assombrado
e _ nehido de horror os habitantes desta Cidade !!!
A' vista pois do expendido , o Desembargador Ou-
vidor Geral do Crime, a quem com esta será re-
mettido o Officio , que a tal respeito me dirigira
o Cônsul deS. M. Britannica, a quem hontem fi-
zera a competente participação o Tenente Coronel
Commandante do Corpo da Policia, procedendo na
fôrma da Lei, empregará todo» o» recursos, e to-
da a actividade própria de seu caracter, a fim de
descobrir o author de tão atroz attentado , sobre

quem o espada da Justiça deverá descarregar-se
sem piedade , para desagravo das mesmas Leis tao
in.nlentissiniamente ultrajadas. Palácio do Governo
da Bahia 30 de Janeiro' de 1828. - Com a rubri-
ca de S. Ex. — Gordilho.

,«____ <--gUEH^--.- -_e_°—

NOTICIAS ESTRANGEIRAS.

Recebemos folhas Inglezas até 29, e Franceza.
até 25 de Dezembro, asqnae» coiiíirmão o que re-

sumimos noN.° precedente, tendo somente colligi-
do de huma appressada leitura o seguinte §. Assigna-
rão-se «s preliminares da paz entre a Russn. e a

Pérsia. .
Sir \V. A' Court, que e.tava Embaixador em
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Portugal, vni no mesmo caracter para S. Peters.
burgo, supp.-indo o seu lugar M. Frederick Lamb,
que se achava em Hespanha com menor caracter.
O Almirante de Rigny queimou a esquadra Grega
eu. Seio , depois ,le notificar so Coronel Fabvrier ,
que suspendesse as hostilidades na fórma do trata*
do de Londres.

O Times de 26 de Dezembro traz a copia de
huma carta do Senhor Infante I). Miguel , a Sua
Augusta Irmã, a Infanta Regente, recebida de Vien-
na por via de Inglaterra do teor seguinte :

"Minha prezada Irmã — Tenho a satisfação
de inforinur-vos. que brevemente subirei desta Ci»
dade para esse Reino, onde he provável que che»
gue no fim de Dezembro deste anno , e como de-

zejo immcdiatamente depois da minha chegada
cumprir com as formalidades prescriplaa pt.|a~ Car!
ta Constitucional, será conveniente que minha nue.
rinlia Irmã expeça as suas ordens aos Pares e"
Deputados da Nação, que estão ausentes, parase ajantareru en. Lisboa u 20 daquelle mez, a fim
de que minha Irmã , no dia seguinte ao do meu
desembarque, se elle accontecer antes do l.o ,je
Janeiro, proceda á formal abertura das Cortes
pertencendo a minha Irmã o abri-las, o para quêeu depois daquelle acto, preste o juramento necessário." Deos Guarde a minha querida Irmã por mui-
tos annos como llie deseja seu affectuoso Irmão —
O Infante D. Miguel. „

Vienna 18 de Novembro.

NOTICIAS MARÍTIMAS.

ENTRADAS.

Dia 28 de Fevereiro. — Guaraliba; 2 dias; L.
Santa Roxa , M. Jacinto Pereira, equipagem 3,
carga caffé , a Manoel Francisco Tiháo. — Úbatuba ;
10 dias; Saveiro Providencia, M. Antônio José Ditar,
te, equipagem 5, carga fumo, e fejão, a Antônio
Teriuliano dos Santos.

S A II 1 D A S.

Dia 28 de Fevereiro.—Bahia ; G. Ing. Reuard,

M. Rabcrt Roddan , equipagem 17, em lastro. -—
Ilha de França ; G. Ing. Mg Marrelies, M. Colicot
equipagem 82, carga 112 bestas. — Cabo Frio; L.'
Bom Jesus, M. Bento José dn Silva, equipagem4
em lastro: passageiros Antônio José da Silva , com
Passaporte da Policia, o Soldado de Milícias Lau»
rindo Fernandes, com Portaria do Quartel Gene.
ral.— Em commissão , B. de guerra Beavrepaire
Com. o S1. ° Ten. Francisco Romano da Silva. — A
rebocar o Brigue de guerra Beaurepuire , o Cor-
reio Brasileiro , Com. o 2. "> 

Ten. João Rafael Au-
inond.

AVISOS.

Plano ia lO.a Loteria da Santa Casa da Misericórdia desta Corte , Concedida por S. M. I. a beneficio dosexpostos ¦ fãs do Recolhimento , pobres enfermos do Hospital, e dos Collegios de S. Joaquim ,e S. José, a qual se ha de exlrahir no mez de. Maio do corrente anno.

1 Premi
1 D.Io.
1 Dito .
1 Dii....

Dito.
Dito

5 Ditos.
8 Ditos ,

12 Ditos.
34 Ditos.

150 Ditos.
1:450 Ditos.

20:0001'000
18:0001)000

8:00011000
4-.O0OUO0O
s-Mvoom

LOÜOUOOO 2.000UOOO
60OU0P0 3:OOOCÜOO
3OOUO00 9:4OCIJ00O
20OLO00 2:40011000
100UOOO S: 400U00O
401-000 C.000U0OO
24C000 34:800U00O

.1:666 Prêmios 1
3:334 Brancos \ 

5:000 Nmn.ro. TJOOO Bs. Som ma 10O:O00UOOO

lheies da mesma buer.s sao de 20^000 rs. cada hum, havendo-os tambenr de 10*000 rs.,cobra metad- dn premi.., que sah.r ao N. ° que elle designar ; havendo o desconto de 12enefiç.o das dit,.» R-pwlições. Vendem-se os referidos bilhetes na Santa Caza • na

Os bilhete, da
com o qual se
por cento a bem
do Provedor Antônio José da C.t.z Rangel, lua nova de S. Bento N. <" 65, na do Thesoureiro daSanta Caza Antônio da Silva Costa Pereira rua detraz do Carmo N.° 3 , 

' 
„,, dê.Franc iecoTopesde Araujo Hiesoureiro das loterias da mesma Santa Caza, rua de S. Pedro N.<- 23. e na rua Di-reita N.° 20 na botica de João Fra-cisco de Pinho. '

Vende-se na rua da Alfândega N.« 54, a mui conhecida, e assaz veleira Escuna Velha deD.o, prompta para o trafico de escravos, forrada, e encavilhada de cobre.

imnreteriil,1^? 
''" 8a ^*™ extrBor'';naria 

^Imperial 
Theatro de S. Pedro de Alcântara, anda

TJ on dl . 
'li0 Pr-X,n>^ .mM .^."Ç-- O" bl"'e«es que existem achão-se á venda no Banco, ena loja de livros de João Pedro da Veiga e Comp., rua da Quitanda canto da de S. Pedro

RIC »e JANEIRO na IMPRENSA IMPERIAL a NACIONAL.
-y



jí. ® 52 Segunda feira

IMPÉRIO

?o< >o ^_^o.c':::><^shb^-0'vo!@,o'':;"''':>o

3 tle Março de 1828.

DOBHASII«a

DIARW FLUMINENSE. Vol. II-
,,.....-.. .¦¦'- rf». jgSíys»»*-..*>»\ .-Os./<**;,̂ ^o

I

Artigo de Officio.

RIO DE JANEIRO.

E D I T A E S.

O Conselho da Fazenda faz saber ao Publico,

mTe Sua Magestade o Imperador por sua m.med.a-

ta resolução de vinte e seis do corrente mez e an-

no tomada em consulta do mesmo Conselho de

q„i'n,e do dito mez , sobrs o que occorr.a acerca

2a Arre.nataçío da metade dos ...e.to. actuae,i da

Alfândega desta Corte : Houve por bem Determi*

nãr o seguinte. - Abra.se de novo a Praça ; e ajus*

Lm.se condições , s.gu.ido as Leis ex.stente., 
çom

os licitantes\ue apparecerem = devendo, e-n.su tar

antes de eoncluir-se o contracto. Paço da Boa Vista
*m 

vinte e seis de Fevereiro de m,l oitocentos e
*?„,. 

oito.-Co... a Rubrica de Sua Maces a e o

Imperador.-Miguel Calmon du Pin «Almeida.
*E 

para que o referido chegue a not.ç.a de to-

dos , se mandou afT.xar o presente.Edital. Rio de

Janeiro em 27 de Fevereiro de.1828. - O Conse-

lheiro João Sabino de Mello e Bulhões Lacei da Cas-

tello Branco. _____

O Conselho da Fazenda faz constar ao Pu-

bl.co, que Tendo Sua Magestade Imperial H-li*

do por bem Mandar, que se abrisse ««vãmente a

praça para ser arrematada a metade dos Direitos

L Alfândega, e Consulado, na terma da Le, de

9íy de Outubro de 1827, se receberão no mesmo

Conselho, e nos dias de suas Sessões , desde as

dez horas da manhã até ao fim das mesmas Ses-

soes os lanços , que pertenderen. offetece'J™6*-

quer licitanles, que legalmente se propozerem a

lançar no sobredito arrendamento.
E para que chegue á noticia de todos se

mandou affixar o presente. Rio de Ja."*'™ em W

de Fevereiro de 1828. - O Conselheiro JoaoSa*

bino dc Mello e Bulhões Lacerda Castello branco.

Artigos nÍo Officiaes.

S.bbado 10 do corrente em Presença do 111."

e Ex.-8r. Bento Barroso Pereira, Ministro e Secre.

tario d'Estado dos Negócios da Guerra, e Inspe,

ctor da Imperial Academia Militar , *f abrirão

as Aulas da mesma Te o Lente do 4. anno o

Tenente Coronel Manoel José de Ol.ve.r», ree

tou hum Discurso, que com muita satisfação trans-

elevemos.

Discurso.

As Sciencias protegidas crião as Artes, e as

Artes aperfeiçoadas geiâo a Industria , manancial
inexgotavel da riqueza das Nações. A civilisação

portanto de hum Povo , o augmento de suas ri-

quezas, a magnificência mesmo de seus edifícios
são outros tantos monumentos de sua felicidade,
e he esta a base , sobre que se firma a imniorta-

lidado da Gloria de seus Príncipes. . . . ,
Quanto he grande , Srs. , a porção de gloria ,

que por similhantes títulos cabe ao Muito Alto e

Muito Poderoso Senhor D. Pedro Imperador Cons-,
titucional, e Defensor Perpétuo do Brasil!

Chamado hoje para ser o órgão da Corpora-

ção Acadêmica, não espeteis que eu trace o bri-

lhante quadro de tanta heroicidade. Não he dado a

tão pequenas forças levantar huma só pedra do

magestoso edifício, que já assombra o Mundo pie-
sente , e será admiração do futuro.

A exposição simples dos progressos desta Aca-

mia envolverá a utilidade e applicaçãb das iscen-

cias, que nella se emsinâo: e ainda ou', este mesmo
objtcto muito excede á escassez de meu talento ,
supra na vossa benevolência a gratidão de nutn

discípulo ao dever de hum mestre.
Quando a França ambicionava dominar o mun-

do inteiro, quando parecia q-ie a luta encetada

entre ella e Portugal reflectiria raios desastrosos
sobre o Brasil, o mais heróico esforço, o mais

maduro conselho entregou a defeza daquelle aos

valentes braços de seus filhos , e trouxe a este a

sempre Augusta Caza de Bragança. Aqui printi-
pia a época de gloria deste vasto e rico Conti-

neute: o Brasil acanhado nas Artes , entorpecido
na Industria, e mendigo de Sciencias, vio como de

improviso abrirem-se os alicerces de sua grandeza.
Não cabe nos limites de hum pequeno d.scur-

so , nem entra em nosso objecto, enumerar as mu-

danças úteis, que soffierão os diversos ramos da

publica Administração: os portos francos, e o conimer-

cio livre tornarão necessária a Academia dos Ouar-

das Marinhas, e não bastando proteger o commer-

cio , e aperfeiçoar entre nós a navegação , era in-

dispensável outra Academia , onde os novos Mil.-

tares aprendessem a arte que de mãos dadas com
a primeira assegurasse a paz dos Impérios.

Parece que a Providencia havia preparado os
novos estabelecimentos : para crear hum Curso de

Sciencias militares não faltarão Mestres , e o anno
de 1810 vio firmada a sabia Lei, que nos rege ,
e donde dimanão tantos e tão profícuos conheci-
mentos.



( 206 )
Em virtude desta Lei a Aritlimetica encontra

hum completo desenvolvimento , e a Álgebra nos
«ensina novs vscripturação , nova linguagem: a
Sr encia da Razão , a Lógica pratica , «em huma
pa, in a Geometria nos faz considerar se(-regadas
os imensõe. dos corpo. , e indagar suas relações:
com auxilio das pioneiras a mesma Geometria nos
conduz á medida dos espaços: e a vastidão dos
campos, a altura dos montes, e a profundeza dos
vales não escapai» ao domínio da Trigonometri».

Só a continuidade, a lei primaria da natureza
em suas producções, baldou por algum tempo o
ia. eto esforço dos sábios , até que em (im as cur-
¦"• ««.••*• irregulares , as superfícies todas, e os
«•-.po. naquelle estado em que, escapando nos sen-
tolo», não f.igein á imaginação, forão surprehendi-
dos «ui qualquer ponto de sua murcha, ou da seu
ít—einoiviruento : assim nos mostra o calculo a
maneira por que fluem as quantidades, e ou toeâo
<.. limH.-s «le sua máxima ou mínima grandeza, . u
se ii.i'.m no espaço incommeu. uravel do intiml •
malhem lico. Desta arte os elementos da eu então
f ruiatão o novo cio, que prende o estudo 4o _..»•ninifi aos c nheeimenlos adquiridos no piinieiio."reparados c«.m lão poderosos meios, qn.1 o

> da analyse Algebrica e Geometria, sujei-• »«. nossa. ^ necessidades e aos nossos deze.•¦'-¦ da» f.irçia., que applica vei* em todas
.:•,:¦? , favorecem os novos inventos , pro.-'.:e..i maquinas, principaes agentes de nos.a

. auninidade, e que poupando a fraqueza donos-
*'J 1'htsico, «ubníini.trão não só o agradável , n.ns
í i.L o. o necessário ao uso da vida humana.
i.e n«_im qu» os higos se transformão em ueu-
ros b-.-.qties, e amenos j_..lins : [«..-sim os ri.|seguem nova direcção, recebem em seu seio grau.d<.s .diíi i.s, que conduzem a abundância _ a «i-
queza: dão livre passagem ca pé enxuto aos via-
jantes: ao mesmo mar se prescrevem limites : aocume das montanhas á grandes distancias sc _rr..
jin se grimpSo enormes pezos; e o mortal affo.t-.se a balança-, ao.'ares, atravessa as nuvens, «levas-
sa e interroga a natureza nas altas regiões da at-moophera ooti't.ra inaecessiveis !

Nío terniísta aqui o prodígio da Mathematie. •
estreito campo lhe appresenta aterra, a atmo.phe-
ra e o mar, e estribada nas sciencias naturaes m»-de o immenso espaço, que de toda aparte as en-volve, designa e conta os planeta?, segue-os emseus movimento! aparente mem» irregulares mar-ca-lhes a grandeza , prediz a volta periódica doscometas, em outro tempo objectos de horror ad-mira as estrellas, e vê com veneração na fecur. iaimaginsçao os milagres da Omnipotència

A Physica, Mineralogia, Chimica, Zoologiae Botânica nao são na profissão das armas seien-cia. de mero recreio , ou inútil curiosidade •
por ...o aeh.rão lugar distineto entre os estudosdesta AcH.lem.a. Manejadas por mui dextros Pro-í «sores constituem os instrumentos que I88"ão <>d s. vé«. , qne parece cobrir a natureza dos cor-
pr.s. O naturalista premunido da observação pateii-te., e (permitta.se-me a expressão) adivinha as leis
que os rea-en, fm s„a3 propriedade, phy.ica* e or-
gauicas ens.iia.idi.-no8 desta arte a escolha e je,,,.
prego iin_ mesmos corpos nas construcçóes civis emilitares, na fabricação da pólvora , fundição dasarmas, e mil outro» objectos.

Não he este com tudo o fim de nossa applica-• çio na honrosa carreira das armas: objectos de vsr.dadeirogrande interesse, são porém secundários navida militar consagrada por hum voto positivo á

defesa da pátria e do Throno. Uni.o. pelo _,.:„.dos sacrifícios formamos os elementos das _ran'lw.Msai, que tem de operar descido entre si «.„!!r.laçâo ao terreno. A theorica do movi,,,, nío dn.cofpo» convenientemente applicuda , o lheatro d_
guerra marcado pela Astronomia, desenh.Io 'auxilio d. Geodosia fiirmío os rudime.itoi de..»nova sciencia. cujos resultado., se algumas .<;¦contrários , ,ãu ouvidos á inexactidá. e varia. 

'•
das bypoi limes, e nunca aos princípios. J ,. » < 

"\ '
corpos em movimento ao encontrar-se «ieix.ã, _'.soffrer modificações na direcção e quanto. _ 

',- 
d.. 1,1.1.le movimento, Jamais o pezo deixará de ae o. ,-,'ca descida de hum corpo em hum plH.o imíj.nado. E só quando se tornassem variáveis os p,,,',.'c.p.os das uiathematicts puras »> applica ias , tk-ix."na deoccup.r hum lugar entie as suwicias a sen,!!ca ria gu. .a

Pu crfeno destes conhecimento», e á força [„
prolo.Hlts meditações s.ibre a Historia Militar oha'.il General designa as marchas , combina as ope-rações, desenvolve as manobras, e segura as L.nçoes do exercito adextrado , segundo os mesmos
p.iucipios no descanço da par, e resguardado nocampo contra a intempérie das estações debaixo«le-sas Cidades volantes levantadas _o som dastronibetas.

Restava com tudo á industria humana o crearnovos obstáculos contra as tentativas da ambiçãoee.s apareceu, grandes muros, profunda» escava'
çoe. desenvolvidas com tal arte, que qualquer pon-to de seu perímetro he visto e defendido por mui-tos outros do mesmo perímetro: á frente de hum
parapv.io outro mais baixo permitte que com se-
gura.iç- dos defensores os raios da guerra manda*dos por hum pequeno numero de soldados vão lo-var seus estragos, e quasi sempre a morte ás nu-l..erosas Èleiras do inimigo obrigado a aproximar-sea p-uo descoberto d'estas muralhas , que até certaep...-a formava., hum seguro abrigo para as pessoasduquelle, d_..n»o,_s : en, tal estado parecia que af»rrihraç.o tinha tocado a meta da perfeição , quan-ro V..11 liau esse homem extraordinário nos annar.

g.>e..a, .,n| á . u-t p.l.ia, porém fane.lo á lui-maniiade, , - , 01I0 uh igos do mesmo terreno quapuiva, me,;; ,,.,,, ,D,j ,_roi_ det)_t0 dos parapeilos,d'•"'»«•¦¦*«>*' ^ua :-,„!.„.. i:., deixou ¦ineru.es os de-e abrindo huma segura entrada por o•"-s;.. cobridoras venceu com arte o po-iíl.,'ÇS.O. r
a -lef.za _.mpre industriosa lança [comu dos mês,,,,,, me_(,s empregados nos an*s exclusivamente no attaque : o defensorvista, rasga as entranhas da terra , e«-.-ai.ee em seu ..i„ novos obstáculos contra aceleridade e segurança da marcha do inimigo, que«...gado a enten-ar.se elle mesmo vê inutili.ada suatorça numérica, e seus UOVo_ meios de attaque.Rquil.brado a.s.m na guerra o numero' pelamdistr.a, a força pela arte, existe entregue ao bom-•n,i..e.;o dM armas não só a vantagem do attaque,orno também «pertinácia da defesa. O estudo por*Un o da m, her.a fecha,á o circulo das explica*

çues mathematicas n'arle da guerraAqui terminarei também, novos Aluamos , oimperfeito e-boço dos conhecimentos úteis e neces-•ar,os que ,os proponde» a adquirir: estas asfontes da Sciencia Militar, que vos franqueou bu-ma benéfica e poderosa Mão , e cuja abundânciaoutra, ainda por ventura mais poderosa, conserva,augmenta, e procura melhorar.
O dezejo de saber que vos anima desde já vos

fensor^s
meio nas 1:
der da .0111

Então :
cuid-adii
t.gllí 1
se fo ri
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.ecommendn a effienr. proteeç^o dosai
jp.le Ministro nosso Inspector, o qualdente

do sábio , e pru.
ml sa não do*

ir"nou ile assistir ao começo de nossos trabalhos. —

ti" citai nos illustres Membros da Junta ác-m'-.-

niica « 6al)i* direcção das Letras , que receberão

em" prêmio de suas fadigas litterarias.
Lançai as vossas vista» pelo vasto e rico Im-

Df.rio do lírasil , e contarei» nas fileiras de seu
Fxercito , e oa* cadeiras d* sua» Academias não

poucos lilliiis desta Academia
£¦>' .....1 .. nitelnill.. il» .IlilillJ,,, ,,

C

Dito 13 de Novembro.

giiván porlanta. ate delo áí vossa applicaçãr.

c3 nossos Mestre., e praza aos U«os qnu
so trabalho cmisiga para vós o seu saber.

Assim vos fareis digno, da Imperial Munificen-
ia do respeito de vossos contemporâneos , e dos

iuUvnr«s da posteridade. 
*

Findo o Discurse, htmi dos Deputados da

Ju-ita de Direcção dos Estudos, leu a relação
(iBoiiiiite dos premiados n.is differentes annos; e

ler.i.ina-li e-l* leitura , procedeu S. Ex. u ver

„„ in-irument». de Phisica e Chimica , que se
fl,r«fiãi» naquelle edifício , as-ini como o AicliivoMl-
|.:»l . i»"d

V a

t, h- attençi"
distintas qti

Discipu 
'o

mostras do inl<
mil estabeb

,í' ll.it.7 I Vil!3 POUlf.
'{"" "

e*se mi" toma pelo
imento , e com suas

usando aobejamen.
pií«!h seu abo emprego, e suas

pessoaes.

re,suados no anno lectivo próximo passado.

I.

O 1 ° Partido. — Francisco Xavier Bortlio-
la.zi laizuno.

dito.
6 2. ° Dito. — Manoel Joaquim de Saldanha ,

, ° Dito. — José Augusto de Menezes , dito.

2. ° Anno.

0 1.° Partido.—Joaquim José de Oliveira,
1.0 Tenente de Artilheria da Parahiba do Norte.

O 2.° Dilo Antônio Egidio ria Silva, c2. 3

Tenente' do 8.= Corpo de A-tilheria de Posição.
O 3. o Dito.—José Maria Lobo da Moita,

paizano.

O Ministro da Marinha e das Colônias acaba
de dirigir o üíficio seguinte ao Sr. Vice.Almiran-
te , Ctiiniuandiiiue das forças de S. M. no Levante :

Pdiií 29 de Novembro de 18-;7.

"Sr. Vice-Almirante , vós me hav'' muitas
vezes representado , que apezar da m-..- ^rande
actividaite das embarcações postas ás vossas ordens,
era muito dilhcil atalhar a pirataria no Levante,
porque aquelles que exercem a authoridade na
Grécia nín tinhão nem bastante energia , nem
meios suiricientes para embaraçar as emprozas illicí-
tas dos Corsários, que se cobrem com o pavilhão
Grego.

A destruição da esquadra Turca em Navarino
tira li.ije todo o pretexto á existência da maior
parte dos armamentos Gregos , mormente daquel.
les que náo tem por único objecta. a defeza das
Ilhas , e da Morea contra os Musulmanos.

O liei , querendo neste e-tado de cousas con-
tribuir cuni seus alliados a pôr ti' ra em diante
o commercio dos neutros a abrigo das vexações de
todo o gênero , * que tantas vezes eiMá < xposto
no Archipelago , me ordenou que vos pre-creve-
se que façaes tomar pelos Navios da von?a es-

quadra , e remettaes para Toulon todo o Navio
armado, que enconirarem no mar debaixo d- ban-
deira Grega , ou que tiver sido e aparelhado c ar-
mado em hum poi to Grego, com a única excep-

ção daí embarcações de guerra , propriasiente di-
la«, que pertencerem ao governo actual do paiz,
ou que sigío as suas instrucções.

Fica bem entendido que começarei» por fazer
notificar as intenções de S. M, a esse governo ,
concedendo sóm.nte quinze dias de espera aos Na-
vios Gregos armados em corso para vtrtrarem nos
seu. portos ; e nestes quinze dias fareis somente
tomar e conduzir a Toulon aquella. qne houverem
cmtinuado suas operações, ainda qutTfividentemen-
te devessem conhecer a decisão precedente, ou aquel-
tes que houverem visitado e roubado navios cober-
tos com a bandeira Franceza.

, o Anno. v^
O 1.» Partido. — Ricardo José Gomes1* Te-

«ente do Batalhão de Caçadores N. 5.
O 2° Dito. — Francisco Manoel de Moraes

do Valle, 2.° Tenente do Imperial Corpo tle Eu-
fiandeiros. .

O S. ° Dito. — Antônio Corrêa Picanço de
Faria, 2.° Tenente do mesmo Corpo.

4. ° Anno.
o Partido.— João Manoel de Figueire-
Tenente do 1. ° Corpo de Artilheria de

O 1
do, l.o
Posição.

NOTICIAS ESTRANGEIRAS.

Comtitutionrrl de 12 de Dezembro.

O Imperador da Rússia conferio a Ordem de

S. Jor»e da 2.* classe ao Vice-Almirante Co-
dringtorT, e a Ordem de S. Alexandre Newski ao

Chefe de Esquadra de Rigny. O Conde de Hay-
deu foi nomeado Vice.Alinirante e Cavalleiro de
S. Jorge da 3.» classe.

—-««•»I®|'^|«W»»«*—

Correspondência.

Sr. Redactor.

A marcha de alguns dos nossos Escriptores do
(Ym offerece aos olhos do observador imparcial hum

quadri. muito digno de seriamente occupar toda a
sua attenção. Alli se encontrão a cada instante pro-
fanados os nomes de Liberdade , Opinião, e Pa-
triotismo ; alli transpiráo por entre expressões re-
falsadas os ulteriores projectos de rábulas políticos,
e de rusguentos encapotados , que á força de tor-
cicolos , declamações, e de calumnias preparão cir-
cunstancia» favoráveis para desenrolar o Estandarte
da Anarehia. _

Huns maldizem os princípios, e a direcção da

guerra , outras deprimem o Systema de Finanças ;
estes inculpã'1 a marcha da Justiça ; aquelles blas.
femão de todos os aetns do Governo ; e nem fal-
tou , por cumu! i de infortúnio , quem quizesse es-
tabelecer entre nós como axioma , que o Soberano
não era Soberano. .... , , .

Deixemos porém entregue a vindicta da Liei

este ultimo atteatado , que tendo merecido a e*e-



(f 208 )

cração geral , jí foi tambem victoriosamente com.
batido, e tratemos por agora da Correspondência
publicada na Aslréa N. 25U , e assignada pelo hú.
tnigo dos Elogios.

Nenhum partido tirarei do conhecimento , quetenho do seu Author , e menos do caracter d'es-
te, e su» posição na sociedade; respeitando o in-
cognito que perlendeu guardar , e sem abusar do
acaso que mo fez descobrir, posso avançar ufou-
tamenle , que o interesse que finge tomar pelacausa da Pátria dista muito das suas intenções, e
que, cerrando os olhos á luz da verdade, procu*ra cegar tambem os outros , para os lançar no
precipício , que forceja por ineobrir-llics com a
Sonih'11 dc Cabral.

Quando a nova administração foi collocada á
frente dos Negócios , ninguém ficou perplexo sobre
os felizes resultados desta medida. O acerto da es.
colha não surprehendeu , porque paitia do própriomovimento do Soberano , movimento este , queachando se ent perfeita harmonia com a opinião
publica, pô.ie assim refrear por algum tempo a sa-
nha dos turbulentos libeüsias, que reservarão pa*rc. oceasião mais opporluua os vasto» recursos da
sua perversidade.

A adopção de hum systema reciproco de uni-
dalo de operações, foi hum dos primeiros cuidado»
do novo Ministério , pára evitar por este modo a
serie natural de providencias isoladas, que longe
de surtirem seu effeito, mil vezes servirião doem-
baraço liumas ás outras. Este só rasgo de sabedo-
riu era bastante para estabelecer o credito de seus
Autliores , se já de autes uão fosse conhecido. Exa-
minemos a condueta de cada hum deiles em suas
differente» Repartições. Não vemos por toda a par-te úteis reformas, nuv >s mcPtoramentos , e vanta-
josos resultados ? Os interesses percebido» da mine*
ração de Gongo Soem» ; a extiucção das Comuns-
soes Militares uns Piuviacia» Cisplatina , e de S.
Pedro do Rio Grande; a creação de hum systema
couducente ,a geneiabsar a propagação da Vaci-
.ia ; a adopção de planos para melhoramento dos
Collegios, e casas de educação de-tinadas á Moci-
dade Brasileira; a applicação de providencias da
mesma natureza a respeito dos Hospitaes, Casas de
Expostos , e de Órfãs : serão factos , que uão Mie-
reçãn elogios ? A suspensão das ajudas de custo
aos Membros do Corpo Legislativo ;' a do angaria.
mento dos Colonos; a do pagamento dai casas oc.
copadas pelos üificiaes , que pertencem á giiarni-
ção da Corte, ou n'ella tem os seus CorposQuar-
teis fixos, a da despesa feita em França com Pen-
sonarios do Estado: serão economias, que não me*
reção elogios ? A exaeta iiscalisnção feita nus Ar*
eenae» da Marinha , nos da Guerra , no Coinmis-
sariado; as contas que se exigem, e que se então
tomando aos Empregados de differente» e.tuções, serão
trabalhos, que não mereção elogios ? iWescio, fteseio, e
Néscio responderá sem hesitam Inimigo dós elogios,- uo-
rém o homem sensato, e o escritor imparcial hão de
fazer timbre de render-lhos; e tanto mais que sa-
bendo apreciar a diversidade dos recursos do Mi-
nistro de hum Governo absoluto, em vista daquel-

le» que estão ao alcance dos Ministros de lmn_Governo Constitucional, nunca exigirá deste,. cmo prova de grande genio, que facão, em „'ltn„"de quatro mezes , o» mesmos actos que lizirãu 0sdullys cm muitos annos.
Sr. Hedactor , acreditemos , que homens indi.

gnos estão apostados a denegrir todos os acto» J0Governo , e a desacreditar a sua marcha. fi.tes
tenebroso» adversários du nossa felicidade nã,, co,
gitão , não curão senão dos meios de enfraquece"
Ia , e perturba-la. Tal tem sido sempre o st,u ,y^
tema, importantes razões o justificai,. Qual des ,'x".
Ministros não fui grosseiramente enxovalhado n„r
ceita classe de escriplores! Conheço, e respeito aliberdade de escrever ; não aborreço a censura
quando lie justa , mas 'revolta.me o insoletite abu-
so daquella liberdade: não he por e»se meio quese tomará effectiva a prosperidade dos povos.Voltarei a fallar dos exMinistros. Todos ei.
les seriâo maus ! Nenhum sentiria no coração amor
da patiia , adhesão ao seu Soberano, e nem aomenos o instineto natural de bem fazer! Nada; oerro não provem só dos ex-Ministros , e até 

'ji

prevejo para os actuaes a mesma sorte; seu zelo
seu desinteresse, os seus talentos, e a sua impar!
cialidade de pouco hão de valer-lhes ; são Minis*tros, e como taes tem de ser insultado» fortemen*
te. Nem isto causa assombro; o Universal, o As.
tro de. Minas , o Farol Paulistano , e differentes ou-
tros periódicos , que de certo não estão vendidos
ao Governo, pronuncião-se, he verdade, em abo-
no da sua administração ; mas o Inimigo dos Elo.
gios abrio principio ao attaque, e em falta demo.
tivos para o generalisar, e justificá-lo, não duvi.
da recorrer á arbitrariedade das hypolheses , apio-
veitar motejos despresiveis , e concluir dizendo,
que o Sr. Pedro de Araújo Lima ficou mudo na
Câmara, não parecendo-se 

'em 
nada com o grande,(he muito para quem he inimigo de elogios) Arau.

jo Lima da Constituinte.
Graças porém ao relevante mérito , e sublimes

qualidades deste varão illustre; elle nada perdecom aquella unputação; foi essa mesma Câmara,
para onde he apontado como nnllo, quem acabou
de consiigrar-llie o mais eloqüente testemunho de
coiisiieraçáo e de apreço , elegendo-o cinco vezes
consecutivas, e sempre coro pluralidade absoluta
devotos, para oecupar'o muito distineto lugar de
seu Presidente ; são os honrados Membros dessamesma Gamara , aquelle» que concordão em con-fessar, que muito se deve á cooperação do seu
digno Presidente por facilitar o grande expediente
dos importantes trabalhos, que tinlião desempenhado.

Ein fim não he só este, são tambem todos os
outros .Ministros seus collegas os mesmos , que me-recém a confiança ia Nação, e do Soberano; osmesmos que tem dado não equívocos testemunho»
de inalterável adhesão á causa do Throno, e á
causa da Liberdade e independência da sua Pátria;os mesmos que por suas virtudes , talento» , e ener-
gia hao de mutilisar os plano» do» malvados, e
conseguir novos triunfos aos Cidadãos virtuosos.-O inimigo dos Mulinos. w

AVISO.
A roda da 8 a loteria extraordinária do Imperial Theatro de S. Pedro de Alcântara anda.mpretenvelmente no próximo mez de Março. Os bilhetes que existem .chio?.! á venda no Banco" •na loja de livros de João Pedro da Veiga e Comp., rua da Quitanda canto da de S. Pedro

RIO db JANEIRO na IMPRENSA IMPERIAL s NACIONAL.'
r«=á
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RIO DE JANEIRO. ^
"opia da Sentença do Conselho Supremo

Av ,
ar diySupremo Militar der.

proferida a respeito do Com mandante da\Justicei , , .. .
Jinoalit Paula, Cândido Francisco
toi lü ,~i~~iüãís réos nella conteúdos.

">

de Brito V.

|j Em julgado foi na Sentença do Conselho de
liut-rra , na.i só eni absolver o réo Commandante.
da Fragata Paula , Cândido Francisco de Brito
Victoria , da iruputação «Io não ter mandadti dar
ci.ça pelo Brigue — Quinze de Agosto —, mas tam-
bem em o coiuleinnar pelo naufrágio da Fragata,

que coii.i.iandava , porquanto mostrando os Autos
a sua iiinocencia , quanto á primeira imputação ,
lerilicão a sua criminalidade , quanto á segunda.
Suppo^to o naufrágio não acconlecesse por dolo ,
on ignorância rio sobredito Commandante, houve
com tudo na sua condueta negligencia incompatível,
e indesculpável em quem se acha, como o rco cs-
tava , encarregado do Commando já da Fragata,

já dos mais vasos de guerra , que estavão ás suas
ordens , o que deveria torna-lo mais vigilante ,
porque na proximidade da terra, na ince.tezx da
sua verdadeira distancia, na certeza da correnle
das agoas junto á costa, e muitas outras razões con-
tantes dos Autos , não devia prolongar, e demorar
o bordo da terra , que em taes circunstancias sem-

pre deve ser feito com cautclla , e previdência ,
motivo porque reformando nesía parte a Sentença ,
o ccndeinnão en. huni anno de prizão na Fortale*
za ria Ilha das Cobras , e trez annos rie não com-
mandai , nem poder nelle recai.ir o commando ;
não podendo nesse tempo também entrar em pro*
moção. Igualmente bem julgado foi n» sobredita Sen-
tença eu, condemi.ar o primeiro Tenente Francis*
-co de Paula Ozono ; mas não sendo uppiicavel
a este rco a pena, que lhe foi imposta, por não
estar no caso do artigo, em que ella he decretada,
-o condemnãe em seis mezes de prizão na Forta-
leza da Ilha das Cobrai , e em servir por tempo
de dons annos eftectivos , como Voluntário. Simi*
lhantemente bem julgado foi na mesma Sentença
em absolver o réo Capitão de Fragata Antônio Go-
mes Moura , e Segundo Tenente Francisco Gon-

çalves Cardozo , e nesta pnrte confirmão também a
Sentença , com declaração , de que o Réo Moura
eerá reprehendido no Conselho de Guerra , que
por isso se reunirá, pela falia de 70I0 , e ...teres*
se, que mostrou iio3ervi<;o, deixando de refl-edi*-",

e participar so Oimmanilante o estado do tempo,*
e navegação, quando o soube, e presenciou, ea-
tando em cima da tolda , ute ás dez horas da
noite. Menos bem julgado porém foi por essa Sen-
tença em absolver o réo Felix Corrêa de Sá, ao
qual , revogada nessa parte a sobredita Sentença,
condemnão no tempo de prizão , qua tem toftiido,
e isto por correcçâo, e em ser reprehendido no
sobredito Conselho pela falta rie zelo, eom que en-
trou de quarto , nãe fazendo todas as averiguações,
a que o Regulamento rigorosamente o obrigava-
Rio 15 de Fevereiro dc 1828.—Conde deSouzel. —-
Oliveira Alvares. — Moreira. — Oliveira Pinto. —•
Moniz Barreto. — Veiga. — Cunha.

Repartição da Intendencia Geral d:i Policia.

Tendo Vm. a seu enrgo violar a administra-
ção das agoas da Carioca , e tendcdhe eu poc
vezes reeommendado , qne obrigue o, Carioqueiro
a que forneça de noite agoa fts pessoas a quem
por Portaria minha de 10 de Janeiro se mandou
dar, he preciso que me informe da razão qne tem
havido para que Antônio Francisco Leite tenha es-
tado privado da que lhe compete , nos termos da
sobredita Portaria , para eu poder dar a razão
desta falia a Sua Magesjade Imperial pela Secre-
cretaria de E-lado dos Negócios do Império, pe-
Ia qual o Supplicante fez subir a queixa do re-

qtierimeiilo junto, que se lhe remelte por copia:
na intelligencia de que este he aquella mesma pes.
soa, de quem ha dias entreguei a Vm. hum. roque-
riuiento de queixa a esto respeito, prevenindo o ,
poc es9a occasião , d'e que o Carioqueiro não cum-

pria com as suas obrigações nesta parte, e de que
o devia despedir no caso de continuar a abusar.

Deos Gu-mle a Vm. Rio de Janeiro 29 de
Fevereiro de 1S28. —- José Clemente Pereira.— Sr.
Capitão Cezar Cadoliiro.

"¦wg'jrr3ü^-^< 1 -4 gt— --.ii

Aiitigos nam Officiaes.

NOTICIAS ESTRANGEIRAS.

GRAN BRETANHA.

Londres 17 de Desembro.
Recebamos noticias de Lisboa até 9 , ellas an>

nuncião que o Banco suspenrieo seos pagamentos.
Eis-aqui o Edital que se aíhxou a este respeito
na porta do Banco:
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., A direcção do Banco de Lisboa annuncia ao
,-,dbiicaj. a,ue a emissão inesperatla de moeda cm
uno de. sbuj bilbstes,'augmentou de maneira , em

fuxào ala. iniportaçío deste metal nos paizes extran-
;eiros, que absorveu inteiraajente todo o dinhei-
«j que havia n-s seus coffres.

,, Eiu conseqüência o Banco se acha na desa-
gradavel necessidade de não poder continuar pon-
tnaliuente , como dantes, a dur dinheiro em tioco
de seus bilhete* , e a direcção annuncia lambem
que se dirigiu ao Governo huma participação aíli-
ciai, e se ihe pedio o seu auxilio para f.iznr d.3-
posiçõe, convenientes. Da sua parte a direcção vai
fia.su uso de todos os seus recurso, para repetir ,
com a menor demora possível, o pagamento dos
bilhetes dn llanco.

„ ( Asiignados) Os Directores do Banco.
7 dc Dazen.bro de 1827. „

Londres 20 de Dezembro de 1827.

( Ex Ir acto do limes. )

Recebemos huma malla de Lisboa por expresso.
Os seguintes artigos otíiciaes são curiosos. Não te-
mo. lugar para cumniento: —

„ Lisboa 16 di Dezembro.

„ III. Sr. — O Conselho da Assembléa Geral
do Banco da Lisboa snbendo ptda voz publica que

-os Directores do Banco suspendem o pagamento
das suas notai , julgou conveniente convocar a As-
sembléa Ger»', ainda qua nào tenha até o presc-u-
te recebido alguma noticia oílicial daquelle ines-
perado acconteciinento , que foi annuoc.ado no
me.mo Banco por hum edital , a 7 deste mez , a
fim de que a A.seiubéa Geral tome todas ai medidas
para restabelecer o «eu credito , que he o alicerce
essencial dé similhantes estabelecimentos, e sem o
qual o Banco não p«')Je prosperar, nem promover
a utilidade publica, como até agora tem feito , sen,
embargo da ter em seu poder consideráveis fundos,
que exceilein muito os pagamentos que ella1 tem de
faz-=r; ew, consaquencia por ordem do Presidente
da alitu Assembléa lhe participo que ella se ha de
ajuntar amanhã , II ilo corrente, ás quatro horas
da tarde, paru tratar dn importantíssimo negocio
acima mencionado. Deos Guarde «Scc.

" Secretaria Gecal do Banco de Lisboa.
" José Cordeiro Feio , Secretario. ,,

Depois da escrita a Circular aeiuu; convocando
a Assembléa Geral o Conselho recebi u o Oflicio dus
.directores , pedindo aquella convocação.

Gazeta d: Lisboa dc 11 de Dcsembor.

Oficial.

Repartição da Fazenda.

Cheirando an conhecimento de Sua Altrza a
Infanta Regi»n'e o edita', <;i.ie os Directores do Ban-
co de Lisboa mandarão affixar hoje, Sua Alteza
houve por Ií> m mandar reprehendcr severamente
os Directores pela leveza, ou antes niá fé , com que
jjertendem lançar sobre o Gov<jr.so a culpa, que deve
cahir sóineiit» sobre os mesmos directores , pela
ignorância co.«, que manejarão suas operações mer-
cantis a algum tempo até o presente, e e.pecial-
mente nestes últimos infelizes dias. O que V. M«
fará saber aos directores para teu futuro goverpe.

_} ..... ;.ire« ,|ue ia|
n'.c ¦ '¦>• '"l- ra dos
nuii' • bt«r, íh sua

a c< > .i i.a o ver.
ihi> cie, I iinco. S.

«Ia clurar , que es.
dos os passos ne-

" Palácio da Ajuda 10 de Dezembro.
" (Assignado) Manoel A»ltm'm de Canalha.
" Para Antônio Esteves da Costa. „

Repartição da Fazenda.

Aos Directores do Banco dc Lisboa.

" A Infanta Regiul.; havendo reecbido a re.
presentação dos Directores do Banco de Lisboa
ai,iluda de 8 do corrente , em «pie allirmão terem
resolvido surprender o pagamento de suas notas rio
<iia seguiiile, em conseqüência (i.i mingoa da moed»,
que tem oceorrido, e a., mesmo tempo requerendo
como única cautela, a aie lennr «pie as suas no.
tas se declarem por ji.;->r;< «-..mo !«•....-i representação
legal pelo período lin.it.-ado «j. — í- mezt-s , haiuve
por bem mandar declarar no-
medida , além de não o*tu il.
atributos do poder execu-iv»,
leal approvação , ainda que ei
dadeiro estado dos fundos ucl
A. outro sim houve por bem
pera qne os directores dêm l.
cessarios para que no mais bri've ti-mpu possi.
vel . voltem ;i regularidade ria' s.'iis ptiemiientes,
como lie do si'U interessa; , e da sou obrigação ,
qnaesqopr que sejão os sacrifícios que hajão si' fa.
zer paria dicançar tão justo, honroso, e uiil fim;
¦e os directores podem contar com a mais sincera
cooperação «Io Governo prestando os auxilius qua
forem u< cessarios.

P.lacio da Ajuda 10 de Dezembro.
(As-igiiado) Manoel Antônio de Carvalho.
Ao Si. Antônio Esteves da Costa.

CoililESPONBENCIA.

Sr. fíedaelor.
Ha tempos , que não vejo os nossos periodí,

coí , e assim tenha-me poupado ao desgosto, «jua
experimentava lendo , ou libellos famosos debaixo
da capa da liberdade da Imprensa , ou doutrinas
desorganisadoras , ajue em vez ,ie instruírem oc
ignorantes , servem tão somente para exaltar ideas
iuexuct.is , que a ruór parte da gente tem de di-
iido, liberdade, igualdade, e toda a termologiii
tina da Medicina Constil.acionai , que bem appli-
cada cura , e mal administrada mata. Em Buenos
Ayres ha hum partido tenaz pela continuação da
guerra, e lê-se em hum fh>t>odico d'ali., que ella
se «leve promover , porque no Brasil ha muitos
democratas. Para provar esta proposição diz , queassim o assevera a Gazeta do Brasil, que he pa-
pai Ministerial. Ora se esse defunto papelucho, de
coito vago, e sem pai certo, não nes andasse on-
xovalhando com o falso testemunho de taes nome?,
imputando-nos profissões de doutrinas , que ainda
o Brasileiro do mais curto st uso sabe muito bem
que de maneira alguma nos quadrão, terião os
nossos inimigos com que nos argumentar no es-
choii.i ? Certo que não: logo he melhor não ler,
do qne ler cozas, que mortíficão a quem não pó-
ale remedia Ias. Dirão: t. Gazeta já se finou: oh I
E pergunto eu , e a Astréa , entre cousas boas,
que ás vezes contém, não lr;:z pedacinhos, quaos mesmos periodiqueiros da França, no tempo dn
Assembléa Constituinte senão atrevião n escrever?
N=>'ta, nada de leitura; e cm geral ódio, e exe-
ÇMÇ*o ú letra redonda do Rio de Janeiro.
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O due não obstante , níío posso levar o meu

roposito avante com exactidão. Vem hum amigo,
P aj^.iuc  Vm. já vio o que se diz na A*!réa ,e 

Ec" "° l*-!'-"'""' ^c- 1>0*S 'l;1 ^um discurso
P , |L,ito em tal numero , hum incendiurio cm
. , |,u.„ estúpido cm tal. Aguça-me a vontade
Io ver caio, e sissim me tem acontecido por vives.

Hum destes dias fui perguntado se havia lido
Astrca de 19 deste mez de Fevereiro hum aran-

?el escrito por hum bofarinheiro en» literatura ,
ane se assigna—o inindjj.j_dos.eco3, e dos toneis —

ao qual se reprehende a quem dá ao Nosso Impe-

tal!ot o atribulo de Soberano , e que perteude
mostrar, que Elle o não he. A estranheza da dou-

trina obrigou-me a mandar comprar a folha , e

lendo-a, fiquei estupefacto. Andei com Apolio pe-
j0s cabelos, lidei, dei voltas ao miolo para ver w*

pela dicção lobrigava o author, e por liai conclui
Le era certo Padreca , que não falia se não em

Soberania, e quasi soberania: que estropia textos

da Escritura Santl, , aprendidos nu leitura do bre-

í inrio, .
Ao principio irritei me , arremecei o papel pa-

ra longe, mas depois rellicti , que tal esc ito he

perigoso , que traz idéas revoltantes , e que seu

author, por mais que trate de encohii-lo , lie mi-

snigo jurado dos Thronos; e eu que jurai , qne
professo a Monarchia Constitucional, de quem pio-
testo morrer subdito , não tenho remédio senão

avançar me ao homem, a quem só desculpa crassa
ignorância, rematada loucura, e desmedida philau-
cia, bem conhecida, quando, depois de dizer pé-
rolas , mendiga com os olhos o aplauso do audi-

torio. Vamos a contas. Ninguém terá por suspeito
Vatel, Felice, e Pages, são liberalões ahambra-
dos, em qualquer delles se encontráo as doutrinas
mais livres do tempo , logo as suas opiniões devem
se.rvir.nos de farol, e pata os puritanos, de Evan-

gelho. Vali), (faltarei deste poi ser o mais anti-
eo, e mais clássico) en muitos lugares, e prmci-
palmente n<> liv. 1." cap. 4.° trata sempre por So-
berano o Príncipe, a quem são confiadas as re-

deas do Governo. No §. 38 diz— A Soberania

pertence ordinariamente |á Nação , mas esta nsto
conserva sempre em si esta autliondade buberana ;
muitas vezes a. confia a hum Senado , ou a huma

pessoa , este Senado , esta pessoa he o Soberano.
Nu V 10. A sociedade politica he huma pes-
soa moral, por isso , que tem entendimento , e von-
tade, logo que ella confia a Soberania a qualquer,
nelle resigna esse entendimento, essa vontade, con-
fere-lhe suas obrigações , e seus direitos para a ad-
ininislrução do Estado, e exercício dVitliorulade pu-
iiüca, e o conduetor do Estado, o Soberano, lie a pes-
soa aonde residem a» obrigações, e direitos relativos
á administrarão, e he neste que se encontra a pes»oa
moral, que (sem absolutamente cessar de exidirna
Nação) nella, por ella, e para ella tracta os ne-

gocios públicos. Tal he a origem do caracter re-

presentativo, que se atribue ao Soberano. Elle re-

preienta a sua Nação em todos os negócios, em
enr intervém , como Soberano. Não he aviltar a
dignidade do maior Monarcha atribuir-lhe este ca-
racler representativo, ao contrario coiza alguma a

faz mais resplandecente ; por elle reúne o Mortar-
cha em sua pessoa toda a Magestade, que per en-

re ao Corpo inteiro da Nação. - Até aqui Vattel ;
Felice copiou esta doutrina , e Paires tez o mesmo.

Ora á vista destes princípios de taes «Confiras

flrv systema repieseutativo , o qne pertendera o b.-

zanho escriptor inculcar aos Brasileiros ? Diga-me
V. ui, (não sei o tratamento que lhe compete), se-

pe
tituiçií . , ;.
flloi.lmlll-llte
conilnnaçn'''

Pira ¦
mister qua

rá a Inglaterra hum paiz livre ? Já ouvi n alguns
de seus sócios que era escrava, pois olhe, antes
de certa aucia denoiiiinava-se o paiz clássico da li-
herdade. Oiça o que diz o n» -mo Vattel , tratar.»
do da Soberania — Como iie bello ver hum Rei do
Inglaterra dar contas ao seu Parlamento das suas
p-ineipi.es operações , assegura»* a estu Corpo Re-
presentativo da Nação, que elle não tem outro tim
senão a gloria do Estado, e a prof-peridade da
Nação; e. agradecer aftVctuosaroente a todos aquel.
les, que con elle concorrem a tão proveitosos
i! ii -.— limão Inglaterra he livre, seu Governo he
Rep.ese.ututivo, o seu Rei he , ou não Soberano,
segundo a doutrina dos mais escrttpulosos! Senhor
Pad-v., não pegão as bichas, o Nosso Imperador
Io* Soberano, hão de sob. sem Filhos, e Netos

Ia unanime Acchitn ç;>o d- « Povos , e pela Cons-
•-'nn o diz ella. Para entender essa lei

lie necessuii) principio» , meditação,
, juízo, jn.r.o. e mais juízo,
ermos Nação Grande, e Respeitada he
o N-.sso luip rador, secundo o cara-

cier , o i-ailiegoria , de que foi revestido, goze de
tudo quanio pó ie grangear o amor, o respeito,
e o acatamento dos seus Subditos, e dos estranhos.
Aposto eu que Viu. não salis porque a pessoa d'
elle he inviolável , e sagrada ? (Olha que estes ter-
mos são da Constituição). Cuida qua he fumo jlo
incenso.5 He necessidade, he o ben. da Nação.
Ora oiça o mesmo Vattel, já que o não leo. —Não
basta, que o Príncipe esteja izento das leis penaes,
he necessário ir mais longe, por interesse mesmo
das Nações. O Soberano he a alma da sociedade,
se elle náo for venerado dos Povos , e em huma

perfeita segurança , a paz publica , a felicidade , e
a salvação do Estado ficarão en» hum continuo pe«
rigo. A salvação da Nação pois exige que a pes-
sôa do Príncipe seja necessariamente sagra Ia, e in«
violável. — Eí.—aqni pois ; que não são nunca ex-
cessivos todos os atributo-, que estão inberentes ao
Chefe Supiemo da Nação , e como Vm. quer á
surelfa encaixar-nos doutrinas, que tendem a ener-
var o respeito , e decoro devido ao Nosso Sobe-
iano* ,. _ »

Desejava qne me dicesse quem he o Soberano
no Brasil? Diiá a Nação? E quem exercita essa
Soberania? Não diga.... não diga.... que he capaz
de vomitar alguma blas"*i-êi*.iia.. Talvez diga, eu sou
huma porciuncula. Seja , mas he tanto Soberano ,
como huma arêa do mar he o mesmo mar. Olhe,
pe o Nosso Imperador não he Soberano , não o

tem o Brasil. A doutrina dos Authores que lhe ei-
tei, e de outros, he a fonte da nossa Constituição.
O Imperador tem huma parte no Poder Legislati-
vo, e tão preeminente, que a exercita por si só,

sanecionando as Leis, quando as CamarRS fazendo-
as, exercitão a sua parte conjunetamente, e he

necessário que huma adopte o que a outra decidio.

O Imperador tem a plenift.de do Poder Modera-

dor, re.nite, ou altera os effeitos do Poder Judi-

ciario, tem a plenitude do Poder Executivo, he

finalmente o Chefe Supremo da Nação para prover
a tudo, que for concernente á segurança interna,

e externa do Estado , logo por todos os tilulos ha

o Soberano aquelle que dã o movimento progres-
aivo á maquina, que o communica a todas as mo-

Ias ; aquelle , em quem a Nação depositou os Po-

deres, de cuja reunião nasceo a Soberania.
Mas para que he combater com V. m. em li-

nha de batalha debaixo de sistema, vamos mais

palpavelmente a ver se nos entende, argumento»

couiezinhos, e nada mais. Quem exerce o bacerdo.
«•
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cio he Sacerdote, quem exerce a Magislralura,
lie Magistrado, quem exerce a Milicia lie Militar,
e quem exerce a Soberania o que será? Não he
Soberano. Lógica nova de Sabichões do tempo
d'agora. Sacerdócio, Magistratura, Milicia são
entes metbaüzico. , que se lornão reaes, quando se
põe em exercício, e esle dão o nome, o quem a
tem.

A' vante. Que V. m. era dos Mínimos em co-
nhecinientcs sabia eu, mas levantado.' de alrives ,
« ISo impudente, que até os assaca ás Sagradas
Escrituras ,' he couza , que nunca suppuc. Aonde
diz o víis. 15 do Capil. 8. dos Proveróios |>or
mim reinào o* Povos ? Aonde consta qne os lira-
nos , e os Ecciesiahticos suprimissem — e legislão
os. legisladores o que he justo; Mentiroso! O (ex*
to lm Oi-u) claro, tj em nenhuma das versões ha
variantes neste, lugar. Diz o verso — Per me lie-
ge. regnant et leguoi Condilores pi-ta decernunt —
Que verteo o P. Peieira —- Por mini reinão 03
Heis, e por mim dtctetiio os Legisladores, o que

V O T 1 C I A S
ENTRADA S.

Dia 29 de Fevereiro.— Falmoul/t; 60 dias; P.
Ing. Emulous , Com. o Teu. Creche-, passageiros 10
Inglezes para a mineração. — Jérsei/ ; 01 dias: G.
Ing. Jambriu, RI. John lialcine, equipagem 13,
Carga cabos , ferro, bacalháo, e outros geíieros, a
Le. Brelon , e C.: passageiros 2 Inglezes. — Ponta
Arines, por Cabo d'Orne; 101 dias; B. Iw. Aliees,
M. George Poiodetch, equipagem I". carga madei-
ra , couros, e chifres , a John Ueyxzood: segue
para Liverpool.— Mangaratiba ; 3 dias ; L. Senho.
ra da Pena, M. Antônio Gonçalves da Roza , equi-
pagem 7 , carga caffé , a varios.

Dia 1 de Março.—Liverpool,- 62 dias; G. Rus.
William Brandi , M. Nicoláo Bumster , equipagem
30 , carga sal , a Vibert, e C. — Monte Video ; 22
dias; G. Franc. Antonin , M. Harviuu , equipagem
13, em lastro: passageiros 3 Francezes. — Dito,
SI dias; B. Ing. Peace, M. Lucas Bruce, equipa*
gem 12, ern lastro: segue para a Bahia. —Dilo,
22 dias; B. -Ing. Tltaleslris , M.John Stewarl, equi-
pagem 10, carga couros, e carvão, ao M. — Rio
Grande;_ 17 dias; B. E. Amizade Permanente, M.
José Vieira de Freitas, equipagem 12, carga carne,
couros, sebo, e chifres, a Manoel José P-.reira Gra-
ça: passageiro o prisioneiro João Henrique, remet.
tido á Repartição da Marinha. — Igunpe , por S.
Sebastião,- lu dias; S. Belona , M. José Nunes da
Silva, equipagem 9 , carga arroz, e madeira, a va-
rios: passageiros José Luiz deSeabra, Ignacio Joa-
qui.n Moreira, e Manoel Antônio.

Dia 2 de Março. — l^uepe , por S. Sebastião;
18 dias ; S. Piedade, M. Ftlisario Dias de Almeida,
equipagem 8 , carga arroz , a varios : passageiroManoel Gonçalves Maia.— Beugw/ta; 32 dias'; E.
Leoa Africana, M. João Martins''Vianna, equiparem

he justo. E Reges significou algum dia p,')Vn,,
Aonde está a supressão ¦

Ora não mancho aquelle Código Sagrado
lo qual V. m. merece no Mundo alguma co 

*, 
}K'

plação , poique quanto a literatura , os livros II""
panhors muito pouca conferem: bem me pr-tr,,. !'s'

lao lie assim , que se .«ae a terreiro •,.-
pertenda illudir os ignorantes, seja sincero,'n,^
da-se de raiva em sua caza , porque seus platT*vão abortando , não se mate; o nosso Gover,!'
mio he popular, temos classes , graduações , e dis(i»°
ções. V. m. também as quer , do que se desesper"
he de não estar na mais eminente. Mafonias v
não íazein fortuna. A outra parte da sua alí(»t'f
ção não he perigosa, tem sandices, mas para es.sas, caza de orates. Leia as chronicas jVIu8ui"
manas, escreva, invente contos, mas não aboca-
nhe direito publico , do que nem pataca entende
Sr. Redactor, he obra de Misericórdia eiuinnr osignorantes, para lim tão religioso queira inferir
no seu Periódico esla giribanüa do — Disciplinador,

M A R 1 T I M A S.
14, carga cera, e 4i.õ escravos, destes piorrerão 10n Joaquim Antônio Ferreira : passageiros Joaquim'
Manuel Ferreira, e Antônio Francisco Ribeiro —Patagônia,- 31 dias ; G. Amer. Atlas, M. jàms
Toicnsind, equipagem 23, carga azeite de peixe ebarbatana, a Manoel. '

S A II I D A S.
Dia 2!) de Fevereiro. — Ilha Grande; S. Pi.rola do Mar, AI. Manoel Pinto da Silva , equiparem

7, carga telha, e tijolo : passageira Maria da Glo.na, com Passaporte da Policia. — Mangaratiba ¦ LBom Jesus, M. Francisco Fernandes dc Castro, equi-
pagem ti, carga farinha, vinho, e roscas.

Dia I de Março. — Monte Video,- Vi. Amer.La-tona, M. A. W. Hilclus, equipagem 16, carra fa*nnlia, genebra, manteiga, e outros gêneros: pss.sageiros Bruno Escudeiro , com Passaporte da Se-cretaria cTEstado dos Negocio, da Marinha , otrancez llen.ique Picolet, com Passaporte d» dos
Negociou Eitrangeiros. - Monte Video ; B. Amer.
Presidente A dama, M. Albert P. de Vclcnsue , equi.
ív,iS7 ?,' T 

,a8tro' ~ fíall>"°™ ; B. Amer. Andes,M. A. Al. Custes , equipagem 12, carga caftü , e
couros. — Pernambuco; B. Ing. Latirei, M. JttmtSJJamtop, equipagem 8, em lastro. — Mangaratiba;L. Senhora da Penha , M. Thomaz Antônio RorirU
gueii, equipagem 4, carga sal.— Maca/ié ; L. Con-cação, M. Manoel Ferreira Taluiu , equipagem 4,
em lastro. 'ire >

w ,.Dia 
2 de Março— Bresle; C. de guerra Franc'Aeà* Com. o Cap, Ten. Lafevre : passageiros 5marinheiros doentes pertencentes á esquadra Fran-™™-—,B°s>°"; B. Amer. Paetolus, M. Isaae B.àhcphcrd, equipagem 8, carga caffé , e assucar. -tampos ; S Rodrigo , N. Eduardo José da Cumaru,equipagem 0, em lastro.

da, e ou^tl^ TTV ^ 
b"*i «V*

e todos os mais preparos par.* faier fcíinb_, caffé. mandiocaat,Z H 
dM,||H"- roda forno,

e com bastantes mattos. Tem «ais no Poro, quê he c,«,_„„! _ ?» esp.nba, • outras frutas,
guezia huma casa de telha eorn negocio de molhados One, 

P„L •»" 
„-*eqU,n!,,do 

daquella Fre-
N.° 221 onde achara quem o veude com esaavo., „u sem dle". ' 

'^ " "" d°S °UnVC9

¦^ de livros de João Pedvo da Veiga .^0^^^^^^^^ 
%£"" 

' '
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Artigos »e Officio.

DECRETOS.

I Endo chegado o tempo, que em Minha Alta
Sabedoria Havia Marcado para completar a Mi-
nha Ah licaçno á Coroa Portugueza , conforme a
Minha Corta Re^ia (Im trez de Maio de mil oito-
centos e vinte seis , e Convindo muito Dar á Na-
çáo Portuguez*, str.i.pre zelosa de sua Independeu-
cia hu.. !>r"va induhitavel de que Eu Dezejo
Vê-ía p.. <: ...«.ente separada da Nação Brasilei-
ra < da qual Tenho a mui distincta Gloria , e
IJfania de í-er Suherano) de hum modo , que tor-
ne impraticável até qualquer idéa de reunião :
Hei p'rr hem, de Minha muito livre, e espontânea
vontade, depois de tet ponderado este tão impor-
tante negocio , Ordenar , como por este Mau Real
Decreto Ordeno, que o Reino de Portugal seja Go-
vemado em Nome cia Minha mui. \iiiada, e Que-
rida Filha D. Maria Secunda , já au!' .iorinente Sua
Rainha , na fórma da Carta Consti...cional por Mim
Decretada , Dada , Mandada jurar. e jurada ; r Ou-
tro sim Declarar muito expressamente, que nao le-
nho mais pertenção , ou Direito bIsuiii a Coroa
Portugueza , e seus Domínios. O Infante D. Mi-

guel, Meu muito Amado, • Presado Irmão , Re-

gente dos Reinos de Portugal , e Algarves , e
nelles Meu Lugar Tenente, o tenha assim entendi-
«lo, e faça publicar, e executar. Pnlac.o da Loa
Vista aos treie de Março de mil oitocentos e vm-
te oito. — Com a Rub. ica de S. M. o Rei.

Constando na Minha Imperial Presença que o
Porte.ro, e Guarda Livros da Meza do Despa-
cno Marítimo, João de Campos Silva, tendo obti-
do licença para hir á Europa , e havendo a mes-

. ma expirado em vinte de Março do annoproxi-
rão (indo , se não tem appresentado, nem tao pou-
co motivado a sua ausência por tão longo espaço
de tempo, qual o que ha decorrido desde aquel-
Ja data até hoje , mostrando assim que abandona.
ra o seu Emprego; e Attendendo Eu ao que Me
representou Francisco Borges do Carmo , que ora
interinamente o exerce , e á boa informação , que
a seu respeito dera o Conselheiro I< iscai da so-
bredita Meza: Hei por bem, Exonerando o refe-
rido João de Campos Silva do mencionado lugar
de Porteiro e Guarda Livros da Meza do Despa.
cho Marítimo , Nomear para o ...esmo ao dito
Francisco Borges do Carmo, que o gozará eroqusn-
to bem desempenhar as respectivas funeçoes, ven«

cendo o competente ordenado. Diogo Jorge de
B.ito, do Meu Conselho, Ministro e Secr.tario
de Estado dos Negócios da Marinha, o tenha as-
sim entendido , e faça executar com os despachos
necessários. Palácio do Rio de Janeiro em qua»
torze de Fevereiro de mil oitocentos e vinte oito,
sétimo da Independência , e do Império. — Com a
Rubrica de Sua Magestade o IMPERADOR. —
Diogo Jorge de Brito.

Cumpra-se, e Registe-se. Palácio do Rio de Ja-;
neiro en. 13 de Fevereiro de 1S28. — Diogo Jor-
ge de Brito."'

Acbando-se vago o lugar de Patrão Mór do
Porto desta Capital, pelo fallecimento do Capitão
Tenente Joaquim José de Souza, que o exercia;
e Conformando-Me com a Proposta do Inspecton
do Arsenal da Marinha; Hei por bem Nomear
para o dito lugar ao Segundo Tenente Felipp»
Antônio, Sota Patrão Mór do mesmo Porto. Dio-
go Jorge de Brito, do Meu Conselho, Ministro
e Secretario de Estado dos Negócios cia Marinha _,"
o lenha assim entendido, e lhe faça expedir os
despachos necessários. Palácio do Rio de Janeiro
en. vinte sete de Fevereiro de mil oitocentos e
vinte oito , sétimo da Independência , e do Impe-
r_0_ _ Com a Rubrica de Sua Magestade o IM-
PERADOR.— Diogo Jorge de B.ito.

Cumpra-se , e Registe-se. Palácio do Rio de
Janeiro em o 1.° de Mirço de 1828. — Diogo Jor-
ge de Brito. ^—.

Tendo consideração a que D. Maria das Do4
res Nicol , viuva do Capitão Tenente da Arma-1
da Nacional e Imperial James Nicol , não póde\
gozar da pensão do Monte Pio, que aliás lho
cnuipeteria , se o dito seu fellecido marido Louves- I
se contribuido na conformidade da respectiva Lei j :
e Atiendendo outro siui a ter aquelle Official ser-
vido bem, e adquirido no serviço a níolestia d« (
que fallecera ; Hei por bem Conceder á referida
viuva luima pensão de vinte mil réis mensaes pa-
"a peta Pagadoria da Marinha desta Corte; fican-
do porém esta Mercê dependente da approvaçao
da Assembléa , na fórma do disposto no paragrapho
undecimo , Artigo cento e dous , Capitulo segun-
do Titulo quinto , da Constituição do Império.
Diogo Jorge de Brito, do Meu Conselho, Mi-
nistro e Secretario de Estado dos Negócios da
Marinha o tenha assim entendido , e taça executar
com os despachos necessários. 

" Palácio do Rio d»
Janeiro em vinte oito de Fevereiro de mil oito-
centos e vinte oito, sétimo da Independência, »
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»3o Império. — Com a Rubrica de Sua Magestade
« IMPERADOR.— Diogo Jorge de Brito.

Cumpra-se, a registe.se. Palácio do Rio de
Janeiro em o 1.° de Fevereiro de 1828. — Diogo
Jorge de Brito.

Repartição dos Negócios da Marinha.

Pela Secretaria de Estado dos Negócios da
Marinha se faz publico, que o Couiboy do. Na-
vios destinados á Costa d'Africa sahirá impreteri-
velmente deste Poito nt> d.a 10 do corrente, e
que até oito os respectivos Mestres devem dirigir-
se ao Comniandante da Corveta Maria Isabel , do
qual receberão ns convenientes instrucções. Sncre-
taria de Estado em 4 de Março de 1828. — Joa-
quim Francisco Leal.

-—»l»»l*ftl©|«^í®l»r»W«=--*

Árticos mio Officiaes.

NOTICIAS ESTRANGEIRAS.

PORTUGAL.

Lisboa 14 de Novembro.

A Junta Geral extraordinária do Banca, con*
Tocada para sancionar as medidas mais convenien*
tes para manter o seu credito, ou approvar outras
q.ts se proponhío , sendo necessário, julga de seu
dever annunciar que havendo lido as Representações
dos actuaes Directores, accompanhadas de todos
os documentos, dellas consta evidentemente queos fundos existentej , que constituem o credito do
Banco, sem duvida offerece.n por si mesmos a mais
solida segurança do estabelecimento ; mas além disto
hum dos seus mais ricos proprietários, o aetual
Presidenta da Mezn dos Directores, o Sr. Anto-
nio Esteves da Costa , offereceo-se livremente

a garantir com a sua firma quaesquer letras queos Directores offereção aos depositantes , paraseu immediato pagamento , e esta honrada e
generosa offerta foi com elfeito acceita pela Assem-
bléa ; e a respeito dos outros meios para o paga-mento das notas, resolveu-se nomear huma Com-
missão composta de nove dos accionistas, que de.
pois de hum cuidadoso exame do estado do Ran-
co e seus recursos, ha de propor amanhã também
ein Assembléa Geral as medidas que presumir mnis
prontas e efhcazes , que serão inimediatamente dis-
cutidas para se adoptarem, ou outras mais eff..cti.
vas. Entretanto parece justo que a opinião publi.ca, depois de alguma reflexão , se tranquillisse , e
restitua o credito do mais importante estabeleci-
mento da nação.

( Seguem-se os nomes dos nove membros da
Commissão. )

José Cordeiro Fei/o.

Banco de Lisboa II de Dezembro de 1827.

A Assembléa Geral do Banco de Lisboa tem
mostrado publicamente sua decidida resolução de
fazer todos os sacrifícios necessários para restabele-
cer o, reu credito, <-ue preza , e sempre prezarámais que^ tudo. Para este fim tem nomeado huma
Commissão, que trabalhando sem interrupção, e ap.
presentando o resultado de seus trabalhos á Assem-
bica Geral, que continuará a congregar-se todos os
dias, a qual tem resolvido adoptar as medidas abai-

xo referidas ; vendo que he de esperar que
publico e todos os credores do llanco fiquem
traaqt.illos, e convencidos de que brevemente liãu
de receber não só o valor tias sutis notas , mas tam.
bem a importância do juro, e que o Banco reco.
brará seu antigo credito, como merece hum esta.
bsltsçimento que, além dos fundos necessários par»arrostar todos os seos credores, tem vários outros
que excedem a soiiimii de 2,975 contos, ou 6,000.000
de cruzados, e de 17.» contos de réis, do queimn.edi.itan.ente imprimirá e publicará a prova.

A Assembléa Geral do Banco deLisboa assentou :
l.<> Que as pessoas que iippreseiitareni notas do

Banco receberão apólice» vencendo juro de cinco
por cento ao unno , contando ilo dia dn appresenta-
ção, e pagavei aos quartéis; e quo o valor de
cada apólice ficará á escolha do portador das no.
tas , e quanto ao Banco somente não será de mo-
nos de 240 mil réis, que serão pagaveis ao por.
tador no fim de hum anno, ou mais cedo, se o
Banco julgar conveniente.

2. Qne se abrirá hum empréstimo em moeda
corrente sobre a segurança dos fundos, que o Ban*
co possue, com o juro de cinco por cento o an«
no, pagavel aos seis mezes, da quantia qne s«
julgar conveniente e que o principal será pago ao
euiprest.dor , no tempo em que o ajustar.

3. Que as apólices do eniprcsti.no adiantado
pelo Banco ao Estado serão vendidas pelo maior
preço, que se poder conseguir nestas circunstancias.

4. Que se requererá a Sua Alleza que autlio-
rise o Banco a augrnentar os seos fundos com Im*
ma addição de 5,200 acções , isto he 6,500,000 cru-
cados, da maneira que a Assembléa Geral julgarmais acerlado.

5. Que a presente Commissão proporá o me-
thodo, porqne se ha de fazer esta addição de no-
vas acçõus.

6. Que amanhã, 14 do corrente , haverá As*
sembléa para continuar seos trabalhos.

.7<wé Cordeiro Fei/o , Secretario da Assembléa
Geral.

Li.sboa , 13 de Dezembro.
( Das Gazetas de Lisboa alé 15 de Descnúro

inclusive. )
Lisboa 1 de Dezembro.

(Extracto da nossa correspondência particular.)

Ante-houtem se publicou a noticia Official se*
guinte :

Ministério dos Negócios Exlrangciros.

Copia do 3. s paragrapho de hum despacho tle José
Guilherme de Lima, datada de, Madrid,

23 de Dezembro.

" Na conferência, que hontem tive com D. Ma.
noel Salmon, este Ministro me repetio, para queeu o certificasse ao meu governo, qne o de S. ÍU.
C. estava decidido a obrar con. a maior enerü-ifi,
para que a tranquillidade de Portugal náo seja
perturbada pelos emigrados, que se achão neste Rei*
no ; que ultimamente se havia enviado aos Capitães
Generrir-s huma tecapitulaçío de todas as ordens
de S. M. C. que te.n relações com este negocio,
para sua execução ; e que se faria publicar nos
depósitos a partida de S. A. R. o Infante D. Mi-
guel para Portugal, e as intenções, queoanimão,a fim de evitar que possão ser enganados por mais
tempo pelos seus Chefes. ,,
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ÁUSTRIA.

Vienna 7 de Dezembro.

O Infante D. Miguel partio hontem , ás qua-
tro horas da tarde. Ante» de hontem em hum jan-
tur de família , o Imperador lhe tinha feito hiMtta
saúde, e hontem lhe fez huma visita do despedi-
da. No momento ein que o Infante queria entrar
pa carruagem , toi surprendido pelo Archiduque
Francisco Carlos que o acompanhou á porti-
nhol». O Infante D. Miguel parou algumas horas
em Munich , e pensa-se que elle appressará a sua
viagem para chegar a Lisboa antas do novo anno.

Espera-se o Archiduque Fernando , Cominan-
dante cm Chefe de Hungria , no Palácio de sua
mãe a Archiduqueza Beatriz. Crc*se que S. A. I.
),. chamado uqt.i para assistir á» discussões , que
devean ter lugar sobro as medidas eventuaes que
.e hão de tomar pnra segurança daB fronteiras, de
Hungria e <la Tian-ilvania , no caso de guerra cn-
tre a Rússia e a Porta.

Vienna 9 de Novembro.

A catn.truphe de Navarino talvez que em ne*
nhuma parte tenha feito tão viva sensação como
anui, a Corte, o Ministério e todos os habitantes
lem sido igualmente tocados ; o que não he para
admirar, porque na época mais perigosa da in-
Jluencia de Bonaparte, todos os meios de tentação
forão inutilmente empregado» para induzir o divan
a poitar-se hostilmente contra a Áustria. Nenhuma
Potência pode nunca encher com mais pontualida-
de o papel de hum bom visinho do que o tem fei-
to a Porta a nosso respeito ha muito tempo. No
meio das mudança» de Governo, no tempo de Se-
lim , Mustapha e Mahmoud , o ministério Ottoma-
no tem seguido sempre o mesmo systema. Esta ex-
periencia adquirida em hum tempo de prova , não
podia deixar de ter influencia no coração do nosso
monarca. Na vida privada, como nos negócios im-
portantes do estado , seu espirito elevado ama so-
bre tudo a verdade e a inteireza ; portanto he fa-
cil conceber as sensações, que devia causar a noti-
cia da batalha de Navarino.

A 6 deste mez , pela manhã, o Prineipe Chan-
c-ller recebeu hum officio expresso de Constanti-
nopla com huma carta authographa do Grão Vi-
sit , que requeria a intervenção da Áustria. Ao
meio dia se recebeu de Trieste a noticia do incen-
dio <ia esquadra turco-egipeia em Navarino. O Prin-
cipe Chanceller fez aiinunciar (segundo dizem) im-
niediataiuente nos Embaixadores das tres Cortes em
Vi.una que esto eccontecimento tornava provável-
mente inútil toda a tentativa de negociação em
Conslanliiiopla. Ignoramos quaes outras resoluções
se tomarão , quando se recebeu de Constantinopla
noticias ulteriores, que quasi nã<» permittem duvi-
dar das intenções ala Porta. Affiruia-se somente que
o novo ministério dirigiu a Londres huma nota,
contendo a declaração que a Áustria ficaria neutra,
quaesquer que fossem os accontecimentos. A maio-
ria dos habitantes da Europa olhãoos negócios da
Grécia como hum objecto de philantropia. Nó» tam-
bem somo» philantropos; mas a justiça , huma po-
liliea illustrada, e obrigações sagradas par. com
huma nação visinha, daqual temo» provado a fidelid»-
de na prosperidade e na adversidade, tração oca-
dinho que devemos seguir.

(Gazetta de Hamburgo.)

FRANÇA.

Paris 14 ie Dezembro.

O Imperador da Rússia dirigio ao Vice*Almi-
rante Francez a seguinte carta, em data de 8 de
Novembro :

" Sr. Vice-Almirante de Rigny , vós tomastes
na gloriosa batalha de Navarino buma parte digna
da Potência, da qual comtnaiidais as forças, e do
valor, que em todo o tempo tem distinguido a
nação Franceza ; mas não lie á França nó que se
liinitão o. serviços que acabais de fazer nessa me-
moravel oceasião, e os tr.z Monarca», que sus-
tentão hoje com o maior desinteresse huma causa
que se tornou communi , vos devem igual reconha-
cimento. Considero como huma obrigação testemu*
nhar-vos o meu , e vos envio incluso o cordão da
ordem de S. Alexandre.

" Esta distinção vos offerecerá, Sr. Vice-Al-
mirante, huma prova da minha alta estima ; vós
a ella tendes direitos in.prescriptiv.eis, e eu senti-
rei sempre hum vivo prazer em repetir-vos a expres-
são dos sentimentos que vos conservo.

" Nicoláo. „

Carta dirigida por S. M. o Imperador de Tuelas (IS
Russieis ao Vite-Almirante Codrington.

S. Petersburgo 8 de Novembro.

Sr. Vice-Almirante. — Acabais de conseguir hu-
ma victoria , pela qual a Europa civilisada vos
deve ficar duplamente obrigada. A memorável ba-
talha de Navarino e a» manobras arrojadas, que a
precederão, não dão somente ao mundo a medida
do zelo das trez grandes potências por huma cau-
sa, da qual o seu desinteresse realça mais o no-
bre caracter ; ellas provão também o que podem
a firmeza contra o numero, e hum valor-habilmen-
te dirigido contra hum valor cego, quaisquer que
sejão as forças que o sustentão. Vosso nome per»
tence d'ora em diante á posteridade. Eu creria en.
fraquecer por elogios a gloria que o cerca ; ma.
sinlo a necessidade de vos offerecer hum signal
brilhante da gratidão, a da estima, que inspirais
á Rússia. He nestas vistas que eu vos remetto a
ordem militar de S. Jorge. A marinha Russa se
honra de haver conseguido vossa approvação dian-
le de Navarino ; e eu tenho o mais vivo prazer
em certificar-vos dos sentimentos de consideração

que vos consagro.
" (Assignado) Nicoláo. „

GRAN BRETANHA.

Gazela de Londres 14 de Dezembro.

Proclemação.
Jorge, R.
" Por quanto o nosso Parlamento está proro-

gado até Quinta feira, 20 do corrente mez de
Dezembro, nós, com o parecer do nosso Concelho
Privado , pela presente publicamos e declaramos ,
que o dito Pa.lamento será ainda prorogado no
dito dia 20 do corrente Dezembro , até Terça fei-
ra 22 de Janeiro seguinte ; e havemos ordenado
ao nosso Chanceller daquella parte do Reino Uni-
do , chamada Grã Bretanha, que prepare buma
commissão para prorogar o mesmo na fórnia refe*
rida; e outro sim pela presente, com o predito

•*
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parecer, declaramos nossa real vontade e prazer, Cidades, da Câmara dos Commnns, são por eg|s

3ue 
o dito Parlamento se ajunte no mencionado requeridos e mandados prestar u sua assistência n.

ia 22 de Janeiro próximo, e faça as suas sea. fórma indicada, en. Westminster , no dito 2"-2 de
«ões para o despacho de diversos negócios urgen- Jnneiro próximo.
te. e importantes; e os Lords espirituaes e tem- Dado no nosso Palácio de S». James, aos 13
poraes , e os Cavalleiros, Cidadãos de Cidades dias de Dezembro de 1827, e oitavo anno donos,
grandes Villas, e os Commissarios por Condados so reinado—Deos Guarde o Hei.

NOTICIAS JUTA X 1 T 1 M A S.
ENTRADAS. — Porto Alegre ,- 15 dias ; S. Soledade., M. Joã»

Francisco Filia Nova, equipagem 5, carga cani.
Dia 3 de Março. —Fulmouth , pela Madeira, couros, sebo, e chifres, a Maximiano Antônio rfe

Tenerife, Pernambuco, e Bahia,- 79 dias; P. lng. Azevedo: passageiros Caetano de Freitas Paranhos
Nocton, Com. Morpliey -. passageiros o Excel. Vis- José Manoel, Soldado de Artífices, e Genovev.
conde de Pirajá , com 4 criados, D. Manoel Bo- Innocencia ae Siqueira, preza remettida á Correi.
telho, com 1 criado, o Deputado Thomaz Anto- ção do Crime, com duas filhas menores. — 7//ia
nio Maciel Monteiro, com 1 criad" , Antônio Es- Grande; 3 dias; L. Despique , M. Custodio de Sou.
tevês Chaves, Joaquim José de Miranda Júnior, za Alucliado , equipagem 5, carga catlé , e a^oar.
Joaquim Pedro da Custa Lobo, com 1 criado, dente, a vários. — Liverpool ; 73 dias; G. lng.
Capitão de Fragata Jorge Maison , Francisco Jo- Mercey, M. Joseph Shop, equipagem 19, carga

Ly, té~dè "Mattos 
! CoroTrrr^ãTê^Müiiiai , com 2 cria- fazendas, e outros gêneros, a Mooh Brothers.

dos, 1 Allemão, e 9 Inglezes. — Quillmane ; 5S
dias ; B. Vulcana , ¦"¦ José Je Freitas Chaves , equi- S A II I D A S.
pagem ür>, oarg, .392 iscraros , destes mor.erão 49,
a Antônio Clemente Pin,-: passageiros Francisco Es- Dia 3 de Março. — Buenos Ayres, por Monte
tevês Li 11a, José Pinto ' ¦ '" is , Francisco liai- Video P lng. Emulous, Com. Cn-L: pasnagei.
mundo de Fuitas, Jo&é Frein de Andrnde, Ma- .os D. Nieoláo Herrera, com sua mulher , e duna
noel José Viana, e 7 pretts da guarnição do Ber- criadas, com Portaria da Secretaria d'Eslado uajj
gantim Africano, que naufragou em Moçan.bique. Negócios do Império, os llamburgnezes Pedro Jor-
— De cruzar, C. de guerra Ãfuiia Izabcl, Com. ge Lelsen , C. Christiansen , e Pedro Nieoláo Kiel,
Cap. de Mar e Guerra José Ignacio Mtia , sahio os Francezes Alexandre Lemoine, e Vicente Lpgo-
deste porto a 12 dias.— Sar.ta Calhai ina ; 25 dias; nejn, a Hespanhola D. Carmen Garcia , com huma
B. lng. Maria, M. IV. Ilodgson, equipagem 9, ciiada, o Inglez James S. Gregor, com Pusapor-
carga differentes gêneros; hia para Valparaiso, ar- tes da dos Negócios Estrangeiros, José Antônio
ribou a e~te porto por lhe ter morrido o Capitão de Lima Cardozo, com 2 criados, e Catharina Soa.
passageiro I Inglez.— Pernambuco ; 10 dia»; B. res, com Passaporte da dos Negócios d. Maiinh»,
Amer. Horu!ki, M Gcorge Hamtcnds, equipagem —liristnl,- li. lng. Antelopc, M. Fclippe Duheau.
12, carga, differentes gêneros, a Bircldiead.— Mar- me, equipagem 8, carga couros, assucar, e caffé.

scillc ; 63 dias ; B. Franc. Eslher, M. Sebire, equi- —Macahé ; S. Bom Jesus, M. Manoel Rodrigues
pagem 12, erga vinho, e outros gêneros, a Le dos Santos, equipagem 7, em lastro.

Ürelon: passageiros 2 Francezes, e duas Francezas,

AVISOS.
No Accnrdão impresso, e distribuído com o Diário Fluminense com o N.° lêa-se em vez das erratas, quese não dnem atlribuir ú Impressão , mas ao Escrevente que extraído a cerlidão\ do modo seguinte.

Erratas. Emendas
Sólidos  ,, bebidos.
onde  periodo.equ.valeneia  equipolencia.
e isso contestes  UI1o contextu;
tradicçao  tradição.
Ser proposição  sein posposição.sem esse dólo  .,„,„ modéllo.
do que  de que.ou privar-se  ou <|e privar.se.Coovenceão  convencerão.
pois os embargantes  par, oa embargantes.
Poente  presentes.e so representarem  e so tepresentem.
que so rlellei só de„a
quanto lhe coube  quanto U|es couber.
Convenção  convença.
a mesma desistência  a meBma desistente.do livr. 30  ja j^e: ggA ioda da 8.a loteria extraordinária do Imperial Theatro de S. Pedro de Alcântara, anda

impreter.velmente no corrente mez de Março. Os bilhetes que existem achão-se á venda 110 Banco, e
na loja de livros de João Pedro da Veiga e Comp., rua da Quitanda canto da de S. Pedro.Francisco José Alves Quiutão, faz publico achar-se cre.da pela Imperial Junta do Commer-
cio, huma Administração aos bens do finado Ângelo Alves dos Reis Louzada , de que o annunci.ntene Administrador: todas as pessoas que se julgtrem credores á me.ma, devem concorrer a legitimarsoas dividas dentro em dois annos, debaixo da comminação de que findo o dito tempo não serão mai*
ouvidos , e se remetteráô para os meios ordinários.
"**"""" RIO 

»£ JANEIRO st, IMPRENSA IMPERIAL Ü NACIONAL, ~
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Vol. II.

Artigos de Officio.

D E C R E T O S.

I Endo consideração aos bons serviços , qtte
por espaço de mais de trinta e oito annos pres.
tou ao Estado o liillecido Joaquim José do Sou-
za , Patrão Mor do Arsenal da Marinha desta
Corte, Considerando outro sim o quão injusto se-
ria abandonar ás garras da penúria a família rie
tão antigo servidor: Hei por bem Conlérir a D.
Gertrudes Magna de Souza , viuva do referido Pa-
trão Mór, a pensão de vinte mil réis mensaes , pa-
gos pela Intendencia da Marinha ; licando porém
¦esta Mercê dependente da confirmação do Corpo Le-
gislativo, na fôrma da Constituição do Império.
Diogo Jorge de Brito, do Meu Conselho, Minis-
tro e Secretario de Estado dos Negócios da Ma-
rinha, o tenha assim entendido, e faça executar
com os despachos necessários., Palácio do Rio de
Janeiro em vinte e nove de Fevereiro de mil oi-
tocentos e vinte oito, sétimo da Independência, e
do Império.— Com a Rubrica de Sua Magestade
o IMPERADOR. — Diogo Jorge de Brito.

Cumpra-se, e Registe-se. Palácio do Rio de
Janeiro em 3 de Março de 1828. — Diogo Jorge
de Brito.

Acliando.se vago o lugar de Continuo da Me-
a a do Despacho Marítimo pelo accesio de Fran-
cisco Borges do Carmo ao do Porteiro e Guarda
Livros da mesma Meza ; e constando na Minha
Imperial Presença, pela informação que dera o
respectivo Fiscal, concorrerem na pessoa de Can-
dido Joaquim da Silva os requisitos necessários
para bem o desempenhar, suecedendo até achar-se
já no exercício interino do mesmo lugar; Hei por
J.em Conferi-lo ao sobredilo CandidWjoaquim_ da
Silva, para o gozar emquanto bem servir. Diogo
¦Jorge de Brito , do Meu Conselho, Ministro e
Secretario de Estado dos Negócios da Marinha ,
o tenha assim entendido , e lhe laça expedir os
despachos necessários. Palácio do Rio de Janeiro
em o primeiro de Março de mil oitocento9 e vin-
te oito , sétimo da Independência , e do Império.
— Com a Rubrica de Sua Magestade o IMPERA-
DOR. — Diogo Jorge de Brito.

Cumpra-se e Registe-se. Palácio do Rio de
Janeiro em 3 de Março de 1828. — Diogo Jorge
•de Brito.

Repartição dos Negocio» da Fazenda.

Dezejando Sua Magestade o Imperador Conhe-
cer por meio de hum exame pratico , se a Por-
taria de 3 de Janeiro deste anno , que regulou
o despacho da Alfândega desta Corte, retarda ca
não o expediente, e he ou não prejudicial ao Com-
niercio , que o Mesmo Augusto Senhor tanto se
Esmera em proteger, e promover: Ha p :r bcio.
Nomear os Negociantes Manoel Lopes Pereira
Bahia , Joaquim de Babo Pinto , e José Ferrei-
ra dos Santos , para que reunidos passem a ve.
rilicar na caza da Abertura se a nova fôrma da-
da aos Bilhetes de Despacho lie, ou não causa
de morosidade , e embaraço , que tem havido na
sahida das fazendas , dando parte do resultado da
verificação, quu fizerem, com a franqueza e in-
telligencia, que S. M. I. Espera do zelo, e noções
commerciaes dos nomeados. O que participa pela
Secretaria de Estado dos Negócios da' Fazenda a
Manoel Lopes Pereira Bahia pura ieu conhecimen-
-to, e execução a bem do serviço publico, e do
Commercio. Paço em 13 de Fevereiro de 18S8. —;
Miguel Calmou du Pin e Almeida.

Expedirão-se outras idênticas a Joaquim da
Babo Pinto , José Ferreirn dos Santos.

Repartição dos Negoeios da Guerra.

Accusando a recepção do seu Officio de 30 de
Janeiro p. p. . incluindo a representação do Lytho-
grapho Steinmann, acerca de empregados na Offi-
cina Lythographica , onde se fazem recommendaveis
pelos conhecimentos adquiridos os Soldados do 1. °
Corpo de Artilheria de Posição de l.a Linha do
Exercito, João José Teixeira, e Theodoro Anto-
nio Joaquim , e o paizano Antônio Rodrigues de
Araújo, tenho de communicar á V. S. , que
nesta data se expedem as ordens precisas , para
que os dois Soldados passem a ser considerados,
em diligencia no Archivo Militar, e inteiramente,
á disposição do Director do mesmo Archivo, ti-
cando porém sem vencimentos pelo Corpo, a ex-
cepção de serem tratados no Hospital Militar , quan-
do doentes , por isso que Sua Magestade O Impe-
rador Ordena, que lanto a estes dois Soldados
«orno ao paizano, á quem cessará a diária, que
ora percebe, abone V. S. pela Folha do Archivo o
jornal de quinlien tf e sessenta réis em cada dia de tra-
ballio. Por esta acciRião tenho igualmente de recoraen-
daraV.S., que promova o andamento deste Estabe-
lecimento de maneira, que quanto possível seja,
e sem maior detrimento dos trabalhos cru cousas
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do Estado , c se facão trabalhos para particulares ,
coro cujo lucro se possa supprir , ou coadjuvar a
despeza' io Estabelecimento, de que lará V, S. as*
sento» rcgulares.

Deos Guarde a V. S. Paço em 29 ria Feve-
reiro de 1828. — Bento Barrozo Pereira.— Sr. Joa-

quita Norberto Xavier de Brito.

Repartição dos Negócios da Marinha.

Ordena Stu Magestade Imperial 1.° que V. S.

proponha oom aquella perspicácia que lhe lie pro-
pria as alterações, que a sua longa experiência de
estar á testa dos Estabelecimentos Navaes da Ba-
hiu lhe sugerir como necessárias para economia do
Estado , melhor e mais regular andamento do Ser-
viço, o trabalhos inherenles aos ditos Estabeleci-
mentos: 2.° que V. S. declare quaes os motivos,

que oceasionão a escassez da madeira no .Arsenal
da Bahia, falta que por muitas vezes tem feito pa-
rar o trabalho e progresso dos vasos em actual cons-
trucção: 3.° que V. S. informe com austera impar-
ciaiidade sobre a condueta, zelo, e intelligencia
dos Empregados nos mesmos Estabelecimentos , tan-
to militares como Fabris, e de Contabilidade, com
especial designação dos lugares que julgar super-
fluos, e que impedem em vez de accelerar o ex-
pediente do Serviço ; de outios , cujo provimento
julgue de absoluta necessidade; dos empregados que
por impossibilidade fysica , e longo tempo de Ser.
viço mereção ser reformados ; e finalmente dos que
por negligencia, e desprezo de suas obrigações,
ou pouco zelo pela prosperidade das Couzas du
Estado devão ser demittidos. Finalmente Sua Ma*
gestade Imperial Espera que V. S. Satisfaça ao
que se lhe incumbe no presente aviso de modo
tal que o Mesmo Augusto Senhor Posssa, cabal-e
veridicamente Informado, Pr*ver convenientemente
ás necessidades do Serviço do Estado, e cortar
pela raiz os abusos introduzidos.

Deos Guarde a V. S. Paço era 27 do F«ve-
reiro de 1828. — Diogo Jorge de Brito. — Sr. Tris-
tão Pio dos Santos.

Manda S. M. o Imperador que V. m. passe
amanhã pela manhã a bordo da Curveta Maria Iza-
bel , a fim de tirar huma rigorosa inquirição so-

f_ bre as circunstancias da abordage que teve lugar
f- entre o Brigue da Republica de Buenos Ayres , e

a mesma Curveta, exigindo particularmente no «c-
to da mesma inquirição , que as testemunhas res-
pondão, debaixo do juramento, aos seguintes quesito».
1." Se a gente do Brigue inimigo chegou a pizar
dentro___n Curveta, ou se foi rechassada nu acto
de quererem saltar: 2„, Se os inimigos estiverão

,_. por algum tempo Senhores da Curveta. 3." Se a
•nossa gente rieligenciou passar bocas, ou prizões
ao Páo de Giba, e Bojarrona do Brigue inimigo,*"' afim de lhe dillicultar o desatracar-se da Curveta.
4a Se depois que o Brigue conseguir» desatracur,
e virou em rótla , a Curveta fez lu.ro a mesma ma-

r.- .vibra e-n seu segnitnentn , o se quando esta con-
cluio a manobra , já o inimigo estava confundido
com ns barcos do comboy, ou sc ainda se distin-

\ guia com clareza, 5. c Se o Commandante da Cur-
[ veia em toda esta acção dêo a menor mostra de

c ibardia, ou se ao contrario commandou com desafigo.
/ . 6 ° Finalmente se a noite esta^ limpa, e clara,

ou escura, e noblinosa. Nc-sta^nquirição, mi de-
vassa devem jurar todo» os Officiaes , e Oíficiaes
Inferiores combatentes , e o numero de Marinhei-
vos e Soldado», que for necessário para legali»-ar,

em direito, a mesma devassa.
Deos Guarde a V. m. Paço em t> de Marra» _

de 1828. — Diogo Jorge de Brito.—Sr. José Fiail.
ciscu Leal.

RIO DE JANEIRO. |

lnjorm.a.ç.ão dai Negociantes nomeados pela Portaria
de 13 </c Fevereiro alli mo paru conhecerem pratica,
mente se a Parlaria dc 3 de Janeiro d'este anuo
i< tardava ou não o expediente d'Alfândega..

III.m» e Es."0 Sr. — Ein execução da Portaria
que V. Ex. nus transinittio em data de 13 do cor.
rente, que nos incumbe examinar se o methodo
que se mandou observar n'Alfândega d'esta Cida.
de por Portaria de 8 do passado, he a causa de
retardar o expediente dos despachos , e se he ou
não prejudicial ao Commercio : Temos a informar
a V. líx. , qne não h.i elle o quo faz atrazar o
expediente; porém cmn tudo julgamos , que para
maior lucili lade seria melhor que o artigo j. <llS
citada Portaria fosse reformado na parto quo mau.
da prohibir a pratica atí agora seguida do se
pór em huui mesmo Bilhete de despacho volumes
de diversas Embarcações, porque nao sendo ella
em prejuízo dos Direitos, e nem ctu-ando emba-
ruço para ;t sahida , que se deve dar no Livro
Mestre, fica claro ser muito mais fácil o declarar-
se diversas Embarcações em luini ni Bilhete do
que fazer-se tantos quantos forem as Embarcaçõ»!.
Quanto ao 6." artigo deverão os Despachantes tr.i ¦
i;er o Bilhete ja feito declarando os volumes pot
seus numeres, e a quantidade, que tem cada hum,
podendo resumir todas as fazendas, que forem da
mesma qualidade e da mesma Embarcação.

Igualmente facilitaria muito o expadi.u.le dos
Despachos observando-se o seguinte. Q ie os voiu-
nins das fazendas não sejão demorad.--" na sala da
abertura, por nuiis do que dois ou trez liii-. tu»
fim dos quaes não tendo o D"jpac!iatite querido
abril -os , sejão mandados para hum armazém des-
finado para isso, e n despeza á custa dos mesmos,
quando elles tiverem dado Cauza a tal demora , e
perdendo p-»r esse motivo a preferencia da anii-
guidado ,• excpptnando-se aquelles volumes pcrlcn-
centes a daspaclio, de que ja rstrj.i parte aberto,
e que por falta de tempo se nfio tiver podida cua.
cluir. l).i abaso quo u'islo há sigue-se não In-
ver lugar para entrarem outros' volumes que se
querem mandar abrir. Que na Sala rio Sello '<-¦
iiíTo conservem fazendas depois de Sellada», salvo
se o despacho se não tiver podido concluir; neni
que se deixem de S.dlar para por esse motivo ns
demorarem , porque tftsta parte tambem se devera
seguir a antigüidade. (Jue os Capelães» deverão ter
sempre trabalhadores snlfieientes tanto nas snüas
d'abertura, dfeSello , como nas mais repartições
alini de qtie^H sua falta não se siga atracar "
expediente, devendo para isso o Juiz da Alfande-
ga faze-los cumprir á risca as condições da rir rema*
tação. Qne se não dê aos Despachantes ordens na-
ra vir para a abertura volumes, que ainda si? acha-
reni abordo das Embarcações ; pois acontece inm-
tas vezes fazerem o Bilhete de fazendas que tem
no« armazéns, metendo no mesmo outras que nao
tem ainda descarregado, a fim do adquirirem prole-
rencia , de que se segue levarem aquellas para a
Sa!Ia rfabertura aonde as demnrão até que descar-
reguem as ultimas para então seguirem o despacho.
Ile o quanto temos a informar a V. V.\. Ri" í,<;
Janeiro 18 de Fevereiro d» 1S23. — IU."" c Ex.1"'

I

I
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<sr _ Miguel Ctdinon du Pin c Almeida, Ministro
,.,Secretar,o d'Estado dos Negócios da Fazenda.—
Josc Fei ri ira dn-i Santos. — Joaquim de BaLu Pin-
l0  Mnnoei Lopes Pereira linlna.

AkTKIOS NÃO OFFICIAES.

NOTICIAS ESTRANGEIRAS.

GRAN BRETANHA.

Londres 14 dc Dcsciubro.

O Almirante Co Iringlon , antes de sahir de
Navarino, publicou a ordem do dia seguinte :

Porto dc Navarino, abordo da Assia , 21 de Ou'ti-
lua ac 1S-.27.

" Antes que ns esquarituí reunidas se retirem
do theatro , <•„, que conseguirão tão co.l.pl 'ta vi*
floria, O Vice Almirante, Coinninndante eu, Chefe,
deseja fazer saber r. todos us Olliciaes, marinheiros
e Soldados ila marinha, empregados nos mesmos,
o alto conceito que fez do seu bravo e firme com*

portauiento a 20 «lo corrente. File está per-ti-dí-
do que náo l.a exemplo de huma esquadra tio. hum

paiz qualquer mostrar mais completa união de es-
.mito e de ;i?ãi, do que mo trarão as enquadras
das outras potências aluadas nesta sanguinária e
de-truciiva batalha. Elle tittribiie ao esclarecido
exemplo daio por seos bravos collegas, os chefes
do esquadra, o hábil e cordial auxilio que as embar-
cações das dilloreiites esquadras se derão recipro-
camenle no calor e na cunfu-ão do combate. ,,

'• Tal união de espirito e propósito, tal sangue
trio, e braveza debaixo rio fogo, e tal coiisequen-
te precisão no emprogo de artilheria, segurarão
huma vii-toiia sobro ns bem preparadas disposições
dr números iiiuito superiores : e toda a. esquadra
Turcn-egipciti pagou ¦< pena de sua perti.la infrac-
t ... ile le. O gabado Ib.ahiui Pachá tinha promet-
tido nEo sahir de Navarino, nem combater as es-

quadrai alliadas, e vilmente quebrou a palavra.

Os Commandante» aluados tinhão prometfido des-
t rui r as esquadras Turca eEgipoia,to se disparasse
hum só ti.o de peça contra qualquer rie suas ban-
rieirns , e com o soccorro dos bravos , que tiveião
a honra do couimandar , cumprirão á lei,a a sua
promessa. De huma esquadra composta de 81 em-
barcações de guerra , não resta mais que huma frn-
gata e quinze pequenas embarcações íóra de esta-
rio rie navegar. „" llu,na tal victoria não ae pôde alcançar sem
grandes sacrifícios de vidas ; e o Commandante em
Chefe lem de lamentar a perda rie hum grande nu.
mero dos melhores e mais bravos da esquadra , mas
consola-o que elles morrerão em serviço da sua pa-
tria , e pela causa da humanidade soffredora. „

" O Commandante em Chefe dirige seos sin-
peros agradecimentos os seus nobres Collegas, os
dois Chefes de esquadra, pela maneira hábil, com
que dirigirão os movimentos do suas esquadrai; e
nos Capitães , aos Cou,mandantes, aos Olliciaes , aos
marinheiros e ao» Soldados ,1a marinha, que lã«, ti-
elmente obedecerão ás ordens e lão bravamente
completarão a destruição de seus contrários.

" ( .ssiguudo. ) ,, Eduardo Codringtoii.

Londres 17 de Dezembro.

Não ha duvida (temos motivos para crer) de

que Lord Goderich deu a sua demissão a S. M.
que não quiz acceita-la sem ulterior consideração
da parte de S. S. Entretanto o nobre Visconde di-
•sem que Sabbado passará á residência de seu irmão
,•„. Bedfordshire , donde ha de voltar Quarta feira.
Alguns amigos de Lord Goderich não perderão as
esperanças que S. S. se resolva ainda a continuar
com a pasta.

O facto da demissão , que tão absurdamente se
tem contraditado, parte por ignorância', parte por
motivos ile interesse, foi communicado em huma par-
ticipação formal e oüicifil ao J^uque de Portland ,
que está em Nice. Não especularemos agora sobro
as conseqüências prováveis deste accontecimentos ,
mas pensamos poder adirmar aos nossos leitores que
não hè'proviTrel que-arfacção ultra tome a entrar
em poder.

NOTICIAS MARÍTIMAS.

E N T 11 A D A S.
<•*•»

Dia 4 de Março. — Rio Grande , por Santa Cm
ihtrina ¦ (.1 dias ; e rio 2." porto 21, B. Piedade,
M. Joaquim Xorbcrto ri'Oliveira , equipagem 8,
carga carne, couros, sebo, e chifres , ao M. : pas*
sageiros Cvprisino d'Oliveira , com sua mulher, e
huma escrava , os Índios Marianno tjimiin , e h cr-
min Paxente, prezos a entregar a^ommandante
ria Corveta Animo Grande. — Ambriz .- 32 dias: 15.

22Caçador, M. Luiz Antônio-Entalha, equipagem
carga 521 escravos, a Joaquim Anlonio berrara.—
Lisboa; 78 riias: Navio Port. Ásia Grande, Cap.
Francisco Xavier , equipagem 22 , caiga vinho, sal,
e fazendas , a José Gomes a"Olheira e Silva : pas-
sa.rõros João Pedro de Souza e Oliveira, com sua
familia, e Maria Joanna da Motta Martins.— Cn.
biiida; 32 «lias; B. Ulisses, M. José Antônio de Frei-
Ias, equipagem 49, carga 548 escravos, destes mor-
rerão 2, a Manoel Francisco dOliveira.—Ilha Gran-
de ,- 3 dias ; L. Urania , M. Anlonio Francisco da
Silva, equipagem 3, carga caffé, a Joaquim Anlo-

nio Camarinha. —Parati; i dias; Canoa Estrella do
Sul, M. Manoel Josc da Rocha, equipagem 4, car-
«¦a caffé, ao M. : passageiro Joaquim dos Santos.
— Ubatttbtt ; 5 riias ; Canoa Conceição dos Anjos, M.
João Corrêa Leite, equipagem 4, carga caffé, e

fumo, a Anlonio Tertiiliano dos Santos. — Pelas 4-

horas da tarde entrarão de Ponta Negra duas Ca-
noas com 60 arrobas de catTé , e 200 de assucar ,

perlpncentes a Antônio Francisco rie Brito, e re-

medidas a Joaquim Antônio Ferreira , os quaes
ven. sem despacho, e por suspeitar ser contraban-

do forão remetlirioe ao Juiz ria Alfândega.

SAHIDA S.

Dia 4 de Marco. —¦ A cruzar, F. Franc. Sur-

veillanl, Com. Trotei. — Slocl.olmo , pela Bahia ,- G.

Sueca, Libertas .31. Carl. Smilh , equipagem 17 ,
c,ir<-a assucar, e^affé : passageiros Antônio d OU-
veira, com Passaporte «Ia Secretaria d'Eitado dos

Negócios da Marinha.
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Mappa das pessoas vaccinadas na casa da Câmara desta Corte desde o 1° dc Janeiro até
zembro do anno dc 1827.

o ultimo de Ds.|

'Mezes

Sexos

Mas. Fem.!

Janei- 84
ro.

Fere-
reiro.

143

Março. 115

121

155

205 282 130

313 275 367

82

Abril. 77

Maio. 92

[Junho.

Julho.

[Agosto

72

68

[Setem
bro.

»I54

82

1 247

110

251

321 124

245 1G6

273

96 340

62

Outu
bro.

No-
vem

(ven
bro

97

58

54

30

73 85

De
zem.| 121
bro

73

442

223

238

252

Resultado

196

182

122

18

16

132

272 136

I O

211

442

307

266

14

41

325 257 143 11

213
I I

311 /1191 73

Í358

335

473

577

[Total. J1054J102S.JÚ 15 |i057

328

293

167

J63C

158.143

155

167

351

172

125

154

B518.1611

16

428

333

OliSEllVACÕES.

412! Nada notável.

642

445

411

475

510

Veio vaccina de Inglaterra, e produzio seu
effeito.

Nada notável.

Empregou-se a vaccim. vinda de Inglaterra J
com bom effeito.

Trez crianças sofrerão ligeira erupção no 15!
dia de vaccinadas.

Nada notável.

428 582 Nada notável.

241

23 320

330 I Veio vaccina de Inglaterra, e náo produzio'seu effeito. '

486 Foi vaccina para differentes Piovincias e Vil
Ias por ordem do Governo.

23

32

11

22i

252

477

447 Veio vaccina de Inglaterra, produzio seu ef-ifeito. '

634 Veio vaccina de Inglaterra, produzio seu ef-feito.

609 774 Cinco crianças vaccinadas tiverão bexigas simultaneamente jcom a vaccina , e ficarão sãos.
13146148 j Deu-se vaecina para os differentes vasos de guerra segundo as Imperiaes Ordens.

Rio de Janeiro 8 de Fevereiro de 1818.

l-AntonbTlf d^La^ 
Muz2Í" ~ F1°™"" Antônio Barreto.-José Joaquim de Lima Pestran

„ , . _ , AVISO.
. .A,roof da 8a loteria extraordinária do Imperial Theatro de S Pedro de Alcântara anda

JTÍÕ í* Sa 2 T-entp r It,evM-8r^- 
°9 biIhete9 *™ existem acão-seá venda „o Bane"!*na loja de hvros de João Pedro da Veiga e Comp., rua da Quitanda canto da de S. Pedro.

RIO i>£ JANEIRO ka IMPRENSA IMPERIAL x NACIONAL.



:',/.-ik,jj.^-«-'«-#*\v-'" **¦*.¦"

Jí.° 36 Sexta feira

IMPÉRIO

7 de Março de 1828.

DO BRASIL.

¦/¦'

?o< >o o<,'','>-<^. >o-
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Artigos de üiuncio.

Repartição dos Negócios da Fazenda.

i{|_ Isruel -Calmo, du Pin e Almeida, do Cc-n*
íeího de S. M. I. , Ministro e 6'ecrelario de E -

tado do. Negócios da Fazenda, Presidente doTi.c-
«ouro Nacional &. Faço saber á Junta daFaz.n*
da da Provincia da Bahia. Que S. Al. o Impera.
dor por Sua Immediata Resolução de 10 de i)e*
zembro antecedente tomada en. Consulta do Con»
«elho da Fazenda sobre o requerimento de Pedro
Antônio Coelho, no qual pede o pagamento da

quantia de 1:3580640 rs. , em que montão divei-
sosl objectos que não f«.rão comprehendido, no que
essa Junta praticou; fazendo estes parte do pie*
juizo, que sotlreu com a òi tribuiçâo de hum bar.
co da sua proptiedade; Houve por bem Declarar,
que a queixa do Supplicarite he infundamentada ,
avista do Accordão, qu. julgou improvada aju,.
tificação, na parte que ora ,e pede o pagamento,
motivo bastante para uzar doa meio, ordinários,
e legalmente convencer a Fazenda. O que se par-
ticipa á Junta para sua intelligencia e governo.
José Mar.» Xavier de Oliveira a fez no R». de
Janeiro em 2 de Janeiro de 1828. — Marcelbnn
Antônio de Souza a fez escrever. — Miguel Cal-
mon du Pin e Almeida.

' Miguel Calmon du Pin e Almeida, do Con-
selho de S. M. I. , Ministro e Secretatio de Es-
tado dos Negócios da Fazenda, Presidente do The*
souio Nacional &c. Faço saber á Junta da Fa*
zenda da Provincia da Bahia. Que S. M. o I.i-

perador por Sua Immediata Resolução de 36 de
Novembro do anno findo, tomada á.n Consulta
«lt, Conselho da Fazenda , acerca do Officio dessa
Junta de 19 de Fevereiro do dito anno, no qual
«Já conta de haver arrematado diversos Contracto,
dessa Provincia no triennio , que ha de findar em
1829, cora as vantagens que refere, quando de.
-vião ser licitados no dito Conselho , re.ne.tendo
com anticipação os lanços, que receberão. Houve

por bem Ordenar Be responda á Junta, qne por
esta vez se releva o arbítrio que tomou , extra-
nhandose-lhe porém siinilbante procedimento, e
recommendando-se-lh. que observe strictameote a,
Leis de Fazenda , pena de responsabilidade. O que
fielmente cumprirá. Albino Nunes rie Asttiar a fea
no Rio de Janeiro em 4 de Janeiro de 1828.—

il

JÉÈ'7
AltnejjE^'

wrever. —Marcellino Antônio de Souza
Miiiuel Calmou du Pin e

Miguel Calmon du Pin J^BKeida, do Conse.
lho de S. M. i. , .Mitii'tiOc_Bpeci-etario d'Estado
dos Negocio, da Fazenda , Pirèsi 1,-nte do Thesou.
ro Nacional &c. Faço saber á Junta da Fazenda
da Provincia de Pernambuco : que requerendo Jo-
sé de Pinho Borges , Juiz Proprietário da Alfan- )
dega Grande dessi. Cidade, se declare positivaineii-
te á mesma Junta , a fim de evitar qualquer du«
vida,.que possa suscitar-se, que nu falta, ou im-
pedimento do Escrivão da Meza Grande, quando»
este exerce o lugar do Supplicante sirva o Admi-
niitraclor da dita Alfândega : Determina S. M. o
Imperador, que á vista do artigo 4. ° da Carta de
Lei deli de Outubro do anno findo, pôde o Sup-
plicante nomear o Administrador, ou outra pessoa
idônea para * serventia de que trata na fôrma nel-
Ia clei-lariidii. O que se participa á Junta para sua
rnwlligencia e governo. Joaquim José de Araújo a
fez no Rir. de Janeiro em 4 de Janeiro d.1828 .—*
Maicelino Antônio de Souza a fez escrever, —Mi*

guel Calmon du Pin e Almeida.

Miguel Calmon du Pír e Almeida &c. Faço
saber á Junla da Fazenda da Província de Per-
nsuibucu : que S M. o Imperador Defeiindo os re»;
qiieri.itet.to, de Amaro de Barro, Corrêa , edeAn-
tonio Bernardo Rodrigues Sete, oi ° «x-contiac-
ta tor dos di/imos de n.iunças da Freguezia de
Tiacnnhein d^ess, Província, em que supplica sus-,
tação da execução, que contra elle se promoveo»
para pagamento da quantia de 5 970U r«. , saldo
do preço do dito Contracto, concedendo se-lhe pa-
gsr por prestações anniiues de 400U rs., e o 2. °
também Contraclad.rr d.., das Freguezia, de Guia pi
na, Tracunhem, S. Antão , "e Luz, no qual ped.
satisfazer igualmente por prestações atinaes dé>
400Ü rs., o que ficou a dever do dito Contracto;
Determina que se observe a Lei de 13 d. Novem-
bro do aurto findo, por serem dividas, qne não es-
tão solvida,, e que devem ser cobradas pelo aie-
thodo precripto na dita Lei, quaesquer qUe tenlião
sido as d.cisõe, e arbítrios -precedentes O que se> '

participa a Junta para ,ua intelligencia, e governo.
Albino Nunes d'Aguiar a fez no Rio de Janeiro
em 4 de Janeiro de 1828. — Marcellino Antônio
de Souza a fes escrever. — Miguel Calmon da
Pin e Almeida.

Miítiel Calmon du Pin e Almeida, do Con-
selho de 8. M. 1.,' Ministro e Secretario de Es»

.-&'

ILEGÍVEL
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tado dos Negócios da Fazenda , Presidente do
Thesouro Nacional &c. Fuço saber á Junta da
Fazenda da Provincia da Bahia : Que pela Fia-
gata Izabel , de que he Commandante Theodoro
lieaurepaire , se lhe reiuetle a quantia de 150:000U
rs. em moeda de cobre, e em Cédulas ade210:000U
rs. para serem appbcados ao resgate -e troco da
moeda de cobre, seguindo-se en. tudo o mais o
<|ue. Ilie foi ordenado em Provisão de 24 de D.-
zenihro do anno antecedente. O que essa Junta
fielmente cumprirá. Joaquim José de Araujo a
tti no Rio de Janeiro em 5 de Janeiro de 1828.
— Marcellino Antônio de Souia a fez escrever. —
Miguel Calmon du Pin e Almeida.

^ruel Calmon du Pin e Almeida do Conse-
•. M. Imperial Ministro e Secretario ,1'Es»
Negócios da Fazenda, Presidente do The-

s acionai. &c. Faço saber á Junta da F«-
.. da Província da Bahia. Que sendo presente

b. M. o I. o seu OIlicio de 26 de Novembro
do anno findo , acompanhado da copia da representa,
ção do Provedor ti'Alfândega d'.ssa Cidade, em
que pede declaração, sobre os Direitos de 3750 rs. ,
e de 7$500 rs., á visla dos valores do 3." sup-
plemento da Pauta, e da deliberação que a mesma
Junta tomara a similhante respeito ; Determina se
responda á Junta Que o imposto chamado Donati.
vo, nada tem de cuimnum com os Direitos de 15,
e 24 por 100 do 3.° Supplemento á Pauta. Que
o arbítrio que tomara, he , além de insustentável,
offensivo de alguns dos Tractados existentes. Que
em tin. se continue a cobrar, até que a Assem-
bléa Legislativa resolva definitivamente, o referido
Donativo do mesmo modo que se fazia antes do
aparecimento do referido 3.° Snplen.ento. O que
ss lhe participa para sua intelligencia e cumpri*
mento , fazendo constar o exposto ao referido Pro-
vedor. Joaquim José d'Araujo a fez no Rio de
Janeiro em 5 de Janeiro de 18*28. — Marcellino
Antônio de Souza a fez escrever. — Miguel Calmon
du Pin e Almeida.

Miguel Calmon du Pin e Almeida, do Conse-
lho de Sua Magestade Imperial, Ministro, e Se»
cretario d'Eslado dos Negócios da Fazenda, Pre-
siíente do Theseuro Nacional "ce. Faço saber á
Junla da Fasenda da Província do Espirito Sanlo :
que S. M. o Imperador, Tomando em Considera-
ção a Consulta da Meza do Dezembargo do Paço
<ie 30 de Agosto do anno antecedente , sobre o
requf-rirnento do Conselheiro João José da Veiga,
em que pede huma gratificação, pelo encarno que
exerceu de Juiz dos seqüestro» das propriedades
Po.tuguezas, a exemplo do que se praticou em
algumas Províncias do Império; Houve por bem
Declarar, por Sua Immi-tliala Resolução de 17 de
Dezembro ullimo , não ser admissível a fixação ,
e pagamento que o Supplicante pede , e outro sim
Ordenar, que a Junta reponha os por centos ,
que tiver pago , ficando lhe o direito salvo para
have.los daquelles , que os receberão. O que assim
fielmente cumprirá. Joaquim José de Araujo a fez
no Rio de Janeiro em 10 de Janeiro de 1S28. —
Marcelino Antônio de Souza a fez escrever. — Mi-
guel Calmon du Pin e Almeida.

Nesta mesma dala ás mais Províncias do Im»
fierio.

*»l*l»l$l«|j^»l*.*-

AltTIGOS HAII Ol-TICIABS.

NOTICIAS ESTRANGEIRAS.

PORTUGAL.

Lisboa 2 de Dezembro.

Oficial.
Secretaria dc Guerra 1 de Dezembro.

Matheus Valente do Couto , Major do Re»!
Corpo de Engenheiros, havendo sido levado pe.an-
te hum conselho de guerra , por ter approvado o
licenciado, como censor, escriptos periódicos, em
opposição ás suas instrucções , o dito Conselho deu
a seguinte sentença : —

" O Conselho havendo considerado a aceusaçao
contra Matheus Valente do Couto , Major de Enge.
nheiro (segue-se huma lista de vários documentos ap-
prtsentados ao ConselhoJ unanimemente decidiu que o
processo he nullo , porque o corpo de deiicto não
eslá competentemente especificado , e portanto não
se pôde formar juizo sobre elle; e outro sim tpie
ainda atlmittindo sua validade, não se prova que
o aceusado tenha obrado conlra suas instrucções na
eensura dos periódicos , não só porque elles nada
contém sedicioso ou desattento ás authoridades; mas
porque elles nada mais propõem do que conservar
e manter as instituições políticas dadas a este
Reino por Sua Magestade Dom Pedro IV; e não
se pôde presumir que o aceusado por seu tempeiamen-
Io saber e comportamento civil , político e militar,
houvesse obrado com vistas sinistras na censura a
elle confiada , muito mais quando elle prova seu
escrúpulo, exactidão e zelo no exercício de seus de-
veres. O Conselho absolve o aceusado pelos dois
motivos de nullidade do processo , e da sua incon*
cludencia contra o aceusado, ainda que se adiuittis-
se por valido ; e declara o aceusado pacifico e recto
Cidadão, zeloso e obediente Official, e submisso ás
leis e ordens. ,, — (Esta sentença datada de 9 da No-
vembro, he assignada pelo Desembargador Auditor
Francisco Luiz da Silva, e seus Officiaes.)

Está annexa a còr.armação da sentença pelo
Conselho da Justiça, da maneira seguinte: —

" Visto que o crime imputado ao aceusado não
se prova legalmente, o Conselho o absolve, e con»
firma a sentença do Conselho de Guerra.

Cândido José Xavier,

Lisboa 26 de Novembro de 1827.
(Assignado por seis Conselheiros.)' 
(He copia fiel.) O Chefe da 1." secção "Souza.„

{Copiado do Times de 17 de Dcxembro.)

GRAN BRETANHA.

Londres 19 de Dezembro.

Cremos poder annunciar o resultado de qne
hontem indicámos a probabilidade, qne Lord Hul"
rowby em sua entrevista com Sua Magei-tade em
Windsor, recusou a olTcrecida Primazia. A aquel-
le emprego de trabalho e responsabilidade, julga»
mos nue se tencionou acerescentar , a favor de Sua
Senhoria, a mais trnnquilla honra da Jarreleira
que possuia o fallecido Conde de Pembroek , o
que ainda não eslá dada. Também se hade achar
alguma oecupação para Lord Sandon , íilho mais
velho do Sua Senhoria, que ha tempo tem chega-
do á idade de entrar era serviço, e que até agora
está dssemptegado.

¦*'
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A recusa du Lord Hnrrowby de acceitar o Pri.
m;1(j0  porque não difteriaio. nem diminuímos
«auelie facto—impõe por al-um tempo .obre Lord
Goderich huma espécie de necessidade de de.empe*
nl.ar as fu.ições de hum emprego, lí.V qual está de.
cilido a reti.ar-se emquanto se não nomear sucessor.

Informarão-nos qne Lord Goderich antes de sua
demissão prepozem de mãos dadas com Lord Dud-
lev e Mr. lluskisson, em huma accorde tepresen-
taráo «|"e Lord llolland fosse chamado aos Cou.e-
lliós de Sua Mageitade. Não sabemos se esta pro-
posta fa)i approvada. Mas ho provável que huma
íiiedida que tem • recommenilação do Mii.iste.io ,
com Lord Goderich á frente, será sustentado pelo
Miccessor de S. S. era qualquer menor mudança

que oceorra na organisação interna do presente Mi-
nisterio.

FRANÇA.

Psris 14 de Dezembro.

Os Periódicos Allemães, , e os nossos corres-

pondeates nos minisl.ão as seguintes noticias sobre
os negócios do Oiiente:

Vienna 5 de Dezembro.

Ainda não recebemos iiailiciai de Conslantino-

pia desde 11. Como as comuiunicuçÕes estão in-

terrompidas, e a Porta somente permitte que saião
correios Austríacos segundo os tratados , todas as
vozes, que se tem espalhado, não merecem credi-
to : além disto como M. de OltemfeU não tem en-
viado algum correio extraordinário , assenta-se que
as negociaijõea ainda continuáu.

Frankfurt 10 de Dezembro.

Hontem recebemos por expresso noticias de

Vienna, datadas de 6 do correnle , que confir.uão
as esperanças da conservação da paz.

Dizem que o Divan , apertado pelas represen-
facões de M. d'Ottemfcls , e conhecendo cada vez

,iais que a Porta não pule resistir ás forças com-

binadas da Rússia, Inglaterra e França, tem-se

mostrado mais accessivel aos conselhos do liiternnn-

cio Austríaco, e as cartas de Vienna (lio motivo

para crer que com as primeiras noticias saberemos

ter sido acceita pela Porta a intervenção do. Al-

liados nos negócios da Grécia.
Este favorável prospecto tem produzido bom ef-

feito sobre os nosso, fundo». Nossos uietalbco» tem

subido hoje a 90|. ,,
O M.inileur de S xta feira trax huma carta de

Trieste de 29 de Novembro, que diz ter-se alli re-
cebido noticia Official da capitulação da fortaleza
de Seio a Fabvrier e Lord Cochrane.

Paris 15 de Dezembro.

Huma carta de Vienna d. 8 "°» inf*rma. •»»•

hum dos prineipaes banqueiro, daquella Cidade re-

cebeu de O.iessa as seguintes noticias : —

A "7 de Novembro hum mercador, que chegou

en. nuatro dias de Constantinopla , annunc.ou que
o embargo tinha sido suspenso de todos o. navio ,

, que cada hum tinha a liberdad. de sagn.r para
n seu destino, que a 23 os Embaixadores das tre.

«•o, es partes no tratado de Londres, l. verão hu-

ua conferência com o Reis Effend. ; que se nao a-

bh o resultado, mas que tudo pareça «anunciar

no Divan disposição para a paz.
A Gazeta de Augshurgo recebida por expres-

so contém a seguinte carta:

Do Monileur de Setembro.

Vienna 3 de Dezembro.
Ainda não recebemos noticia alguma de Con.-

tantinopla , e esta circunstancia nos parece a mais
favorável , porque contradiz o boato da partida dos
Rinhaixadores. Anula não tinhão partido a 20 da
Novembro, porque daquella data ainda se recebe-
rão «(Vícios na nossa Secretaria dos Negocies Ex-
trangeiros.

RÚSSIA.

Òdcssa 21 (fe Novembro.
Nos.as ultimas noticias de Constantinopla se

estendem a 13, e nos dão alguma explicação das
voz.s que girão aqui. Foi depois ^ue se ouvio que
Lord Cochrane e Fabvrier tinhão desembarcado em
Seio que se declarou o embargo çeral. Sómeuie se
annunciou aos Ministros das Cortes, que não ti--
iiliiíc. accedido ao Tratado, que esta medida não ti-
nha outro objecto senão segurar grão para hastecer
a capital. Ao mcs.no tempo pela mediação de M.
de Ottenfel. se deu licença a huma embarcação Sar-
da, a outra Austríaca, e outra Russa par. sahi-
rem para o Archipelago ; mas temia-se que fossem
detidas nos Dardanello. , para onde se mandou or-
dem de não deixar passar embarcação alguma. Era
igualmente prohibidu conceder aos Embaixadores
Tartaros para levarem seus despachos ; e todos os

passos dados pelo Barão Oltenfels para procurar
que se revogasse est» ordem forão inutei. , ainda

que elle conseguio permissão para M. de Ribeau-

pierre mandar hum correio a Buchare.t.
Entretanto as deliberações do Divan continuão.

Até agora só tem resultado o armamento geral de
todo o Império. O partido da paz , com o qual
fazem causa commum a maior parte do. Ullemas,
e algumas veze. Husni Bey (hum dos m.is arden-
tes defensores das ultimas reformas) , que prova-
velmente só dezejão ganhar tempo , empenha-se
com todo o zelo em prevenir hum rompimento. Foi
Husni Bey que teve o valor de representar ver-
balmente ao Sultão qual era o eslado , e os re-
cursos do Império , e aconselha-lo que evitasse ex-
tremidades. Cemeçou a crer-se que Husny Bey de.
via ser chamado para a direcção dos Negócios Es-
trangeiros, em lugar do Reis Effendy, viste que
esta declaração não fui seguida de fataes resultados.

Ao mesmo tempo o Sultão persiste inabalável,
e da mesma maneira a pluralidade do Divan , que
sempre cita a convençSo de Akerman como prova
do que se ganhou , ou pôde ganhar por condes-
cendencia. Ao mesmo tempo «eria possível que pa-
ra ganhar tempo para preparativos, convenhao,

por mediação do Barão Otfenfels, em algumas con-
dições preliminares. Os Ministros das tres Cortes,

qne parecem esperar resposta í sua nota de 10 ,
recusando indemnisar a Porta, estão ainda conti-
nuando a preparar-se para a partida ,e tem fre.
tado embarcações para aquelle hm. O Conde Isuil-
leminot fretou hum navio Sardo para Gênova por
20:000 pesos ; mas crê-se geralmente que se não
ae declarar a guerra, ou se não se commetterem
violências da parte da Porta, os Ministros não
.ahirão de Constantinopla.
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CoRUli-PONDENCIA.

Sr. Redactor.

Rogo-lhe o favor de admittir na sua Folha a
inclusa Correspondência, copiada da Aslréu N.254.

Na oceasião , em que S. M. I. Se Dignou
Nomear o Sr, José Clemente Pereira para lnten-
dente Geral da Policia , bastante receei, que ali
viesse a perder parte dos bons créditos , que tinha
justamente grangeado na carreira da Magistratura,
e nas luneções de Deputado á Assembléa Legisla-
tiva ; porque o novo teneno onde havia de trilhar,
além de escabroso e semeado de precipícios , era
_>um ffaquelles que o Publico pervertido nem saiu.
pre encarava com vistas favoráveis, c quasi repu-
tava como impróprio para nelle fructiíicar o Sis-
tema, que nos rege. Com tudo o tempo longe de
verificar os meus receios , servio para convencer-
me , de que os princípios , e virtudes do Sr. José
Clemente Pereira não variarão com as circunstau-
cias, nem o seu zelo , e capacidade enfraquecião
no centro de deveres complicados.

O plano acertado de suas providencias, o pro-
bo systema de suas operações, a intatigavel acti-
vidade, e energia de todos os seus actos tem me-
Tecido á opinião publica hum conceito muito liou-
joso , e nunca interrompido pelos odiosos procedi-
mentos da delação e espionagem , e de todo o tra-
fico ilícito de arbitrariedades, em que amiudadas
vezes se tem feito consistir, por desgraça da Ba-
ciedode , o exercício de similhantes Authoridades.

Neste estado de cousas muito prazer tive em
NOTICIAS

ENTRADAS.
Dia 5 de Março. — Lima; 71 dias ; B. Ing.

Aurora, M, Samuel Curulejt/ , equipagem!), em las-
tro: passageiros o Hcspanhoes, e Antônio Theo-
doro dos Santos , Mestre do Bergantirn Adamas.
tor, u Piloto , o Cirurgião, e 1 marinheiro do
mesmo, que forão apresados por hum Corsário G le-
goas distante desta barra. Diz o Mestre que hum
Corsário tomara o Navio Inglez Caspiati , que tra-
zia armas e cabos para este porto. — Cetle; 43
dois: B. Ing. Alexandre, M. Abraham Laine, equi-
pagem 13, carga vinho, azeite, e aguardente, a
Miller.— Malaga , e Barcelona; S7 dias ; Polacra
Hesp. Santo Antônio, M. Francisco Garriga , equi.
pagem 10, carga vinho, e outros gêneros, a Chi.
cola. — Paranaguá ; 22 dias ; G. Recover//, M. Jo-
sé Joaquim da Cunha Viana, equipagem 10, carga
vários gêneros, a vários. Esta Galera foi aprezada
a 2 annos com bandeira Ingleza por ter hido bus-
car madeira a Paranaguá para Buenos Ay.es. —
Ilha Grande ; 2 dias; L. i>. Francisco de. Paula,
M. Francisco José Caldeira , equipagem 4 , caca
caffé, a Francisco Antônio Camarinho: passageiro
¦losé Rodrigues d'OIiveira. — Dito, 3 dias; L. Bom
Fim Santa Anna , IM. Manuel da Cruz , equipagem
5, carga caffé, a José da Silva Carvalho. — Dito,

ver a Coriespondencia da Astréa, que veio dar mes.
mo hum realce á condueta daquelle honrado e
benemérito Funccionaiio; pois conduzido pelo de.
sejo do Bem geral náo desdenhou consultar, para
o acerto , o W.to do Censor desconhecido de huiu
acto da má administração.

Nao deixaroi , Sr. Redactor , de communicar-
lhe o resultado deste negocio , posto que nada
offerecerá de extraordinário , ainda no caso de apa.
recer justificada a censura da Coriespondencia da
Aslréu; não só potque os defeitos , os erros, e
cousas muito peiores , sempre forão pensões da
pobre humanidade ; mas também porque todos es-
tão de acordo com aquella Correspondência na opi.
nião de que o Sr. José Clemente Pereira não pó-
de ser, sem injustiça, comparado com Fouclié ,
com esse Camaleão político, intrigante sem pejo
traído, a todos os partidos , que depois dc votar
na Tribuna da Convenção a morte de Luiz XVI.,
e lazer correr em ondas o sangue dos seus Con-
cidadãos, como fero Republicano ; continuou a «e-
guir o mesmo trilho como submisso escravo d»
maior dos Déspotas da Europa. *

(Copia a que se refere a Correspondência
transcripiti. )

Sr. Redactor. A Correspondência assignada pe-
Io — Inimigo de Elogios Francezes — que a Astréa
publicou no seu N.° 25-
ta — porque _c. &c, &c.

Errata. — No Diário N." 54 , pag. l.a, col. 1.*,
lin. 4.a do Decreto, em lugar de — trez de Maio —
lêase — dois de Maio.
MA R I T I M A S.
dito, L. Gloria, M. João Baptista, equipagem 5,
carga caffé , e agoardente, a Manoel José d'Ándrá.
de: passageiro Manoel Antônio, remettitlo á Mise-
ricordia por doido.— Dito, 2 dias; L. Conceição
Feliz , í',1. Antônio Machado de Faria , equipagt ni 5,
carga caffé , a vários. — Parati; 7 dias; L. Pensa.
mento Feliz , M, José Joaquim Pereira , equipagem
5, carga agoardente, caflé , e fumo, a vários:
passageiros Antônio Martins Lima, e huma eicra-
va. — Dito, ã dias; L. Senhora da Penha, M.Jo.
sé da Silva, equipagem 7, carga caffÜ, efumo, ao
M. — Dito, G dias ; Canoa Santo Antônio Vigilan-
te, , M. Pedro Rodrigues, equipagem ò, carga agoar-
dente, a José Joaquim Guimarães : passageiro huma
escrava. —-Iguape) 8 dias; L. Maria Preta, M. Ga.
briel José, equipagem 4, carga arroz, a vários.

SAHIDAS.
Dia . de Março. — New Yorck,- B. Amcr. Ju-

lia, M. Richard Sears, equipagem 11, carga caffé:
passageiros João Comes, com eua familia, Hespa-
nl.oes, os Americanos Wezer , e FrancizW. Do-
menk , com Passaportes da Secretaria d'Estado dos
Negócios Estrangeiros. — Hamburgo,- G. Fltimb.
Dapbne, M, J. Smith , equipagenkl5 , carga caffé,
e assucar.

AVISOS.
Francisco José Alves Quintão faz publico achar-se creada pela Imperial Junta do Commer-cio, huma Administração aos bens do finado Ângelo Alvc. dos Reis Louzada , de que o annunciantelie Administrador.- todas as pessoas que se julgarem credo.es á mesma, devem concorrer a legitimarsuas dividas dentro em dois annos , debaixo da comminação d; que lindo o dito tempo náo serão maisouvidos, e se lemetteráô para os meios ordinários.
A roda da 8.» loteria extraordinária do Imperial Theatro de S. Pedro de Alcântara, anda-mpreterivelmente no corrente mez de Março. Os bilhetes que existem aclião-se á venda no Banco , e

na loja de livros de João Pedro da Veiga e Como., rua da Quitanda canto da de S. Pedrc

faz a seguinte pergun- I

fííO ia JANEIRO ba IMPRENSA IMPERIAL o NACIONAL.
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Autiüos de Officio.

Repartição dos Negócios da Fazenda.

I-uel Culnion du Pin e Almeida, do Con-

st__Tde Sua Magestade imperial, Ministro . h,

cretario de EslaUo dos Negoc.s da I . zen ,

Presidente do Tliesuano Nacmual _c _ «¦ ' '-«>>tr

É Junta da Facada da Proa - ca dc Per..»,,.,-

buco que Determina Sua Metade o Impe-

rador que se ab.ão no presente anno os 
Ç»«85

Tmidicol criados pela Carta de Le, de II ale

1. oíto do anno antecedente, e nâo sendo pos-
ve. calcular exaetamente as def.pe_.as precisa» , ««'•

J110 me foi commuuicado p.r Aviso da becreLim

de Estado dos Negócios do Impeno, Ue 8 cio pre-
sente- Ha por bem novamente Ordenar , qne a

Junta faça o suprimento ale toda» as despeza» cm

os Empregados respectivos , e de tudo o mal» que

f0t nec-ss-rio para a sua abertura e andamento

O que assim fielmente cumprira. Alb.no Nunes de

Aguiar a fez no Rio de Jene.ro em lo de Jane,-

to de 1828 -Marc.liino Anlonio de Sousa u lez

escrever.- Miguel Calmou du Pin e Almeida.

Mi-uel Calmou du Pin e Almeida &c. Faço

saber i Junta da Fazenda da P'o;."«» *> 
£*%

rito Santo: que havendo-lhe remetl.da» ™ P"-<

soes de 28 de Novembro , e de 5 de Dezembro

do anno antecedente, alguns exemplares '•¦'P'^

de Cartas de Leis , e Decretos .obre resel «™*.

da Assembléa Legislativa, que S. M. o Imp.rador

Houve por bem Sancciona. , para a visa dele» a

mesma Junta se poder entender , e regular nas n -

teria, de sua competência , inclusa achara as m- »

que se lhe envião, como consta da relação anni-

xa, usignada pelo Contador Geral respectivo pa*
ra 

'o 
fi.; acima referido. Joaquim José de A.aujo

a fez no Rio de Janeiro em 16 de Jane.ro de

.1828.-Marcelino Antônio de Souza a fez esc.e.

ver - Mi-uel Calmou du Pin e Almeida.

Nesta5 mesma, data ás mais Províncias do Im-

jierio.

Miguel Calmou du Pin e Almeida fcc Faço
__ij,-ei c-..7Pnda da Província do .lata-

:Í_.a(1-eUnsa M. o líperador a Quem foi. pre-

í-__"oqÔ.__o do Vice-Presidente dessa P.ev.nn.,

No 87 de 24 de Julho do anno antecedente,

.Lmpaiibado do requerimento de Ignac.o Xavier

Pereira Escrivão da Meza Grande , e da li«ce.

ll Despeza da Inspecção do algodão da __-._.

Provincia , em que pede ser confirmado no dito
lugar : Houve pór bem Declarar , não ter lugar
a peilenção do Supplicante , á vista da Carta de
Lei de 5 de Novembro do referido anno. O que
se participa á Junta para sua inteiligencia e go-
verno. Joaquim Jo.é de Araújo a fez no Rio de
Janeiro em -- de Janeiro dc 1S28. — Marcelino
Anlonio de Souza a fez escrever. — -liguei Cal-
mon du Pio e Almeida.

Miguel Calmon du Pin . Almeida <__. Faço
saber á Junta da Fazenda da Provincia do Espi-

rilo Santo: que con, esta se lhe remette o exem-

plur impresso do Trotado especial de Amizade,
Navegação , e Commercio , celebrado em 17 de

A"os_, do anno antecedente, entre S. M. o Impe-

railor , e S. M. o Rei do Reino Unido da Gra.

Bretanha e Irlanda, para á vista delle a mesma

Junta se regular nos objectos, que forem da sua.

competência. O que cumprirá. Joaquim Jn.e de

Araújo a fez no Rio de Janeiro en. 28 de Janei-

ro de 1828. - Marcelino Antônio de Souza a fez;

escrever. — Miguel Caln.on du Pin e Almeida.
Nesta mesma data ás mais Prouncias do Im-',

perio.

Mi-uel Calmon du Pin e Almeida, &c. Faço saber

à Juntai-Ia H.za-da da Provincia do Maranhão : que
S M olmperadoi Tomando erra consideração a Con-

.,',Ka' do Conselho «ia Fazenda de 18 dia Outubro de

l__ü, sobre «• Officio dessa Junta de 2b de No.

vembro de 1825 , acerca do pagamento de dou.

escravos, » tle huma Letra, p« r encontro do que
dea.a D. Roza Maria Carneiro de Se.xns ; Hou-

ve p;,r bem Declarar , por Sua Iminediata Reso-

loção de 21 de Janeiro antecedente, que a Junta

não e-taaa atiihorisada para pa_ar in üstinctauicnte
afl compras, que «» Marque., I.» Almirante, e a

bem do Império fizesse, e <|ue obrou mal , em

panar os ditos escravos, ficando por conseqüência

responsável por elles, ou o seu valor, a fazenda

N-,ci«,nal e somente mostrando que eslao entre-

2ii'es á Estação competente podeiá , por equidade,

deixar de repOr. nã.» ten.lo responsabilidade ai-

ema a vendedora, porque recebeu «apreço de hu-

nia Estarão legitima: que igualmente nao podia a

Junta cumprir con, a ordem do dito Alm.rirante,

relativa ao encontro da letra, ficando do mesmo

modo responsável pelo facto; e quanto ao Seques-

,ro poderá a Seqüestrada uzar do seu direito, pa-
ra 88 lhe mandar levantar. O que se participa a

mesma Junta, p»ra sua inteiligencia, e fiel execu-

ção —Joaquim Josc de Aiaujo , a fez no Rie
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<3e Janeiro , em 4 de Fevereiro de 1828. — Mar-
•cellino Antônio de Souza, a fez escrever — Miguel
Calmou du Pin e Almeida.

Repartição dos Negócios da Marinha.

Ill.m° e Ex.""1 Sr. — Sirva-se V. Ex. declarar
se na Fortalesa da Lage existem Marinheiros, ou
Officiaes de Navios Prisioneiros de Guerra pela
nossa Esquadra.

Deos Guarde a V. Ex, Paço em 4 de Mar-
ço de 1823. — Diogo Jorge de Brito.— Sr. Bento
Barrozo Pereira.

Informe V. S. con. urgência sa actualmente
existem na Fortaleza da Lage , alguns Prisionei-
ros de Guerra da Esquadra , ou so por essa re-
partição consta que em tempo algum fossem para
alli removidos , ou depositados.

Deos Guarde a V. S. Paço en. 4 de Março
de 1828. — Diogo Jorge de Brito. — Sr. Luiz da
Cunha Moreira.

S. M. o Imperador Tomando em consideração
o que V. m. representou em seu Ollicio de hontem
sobre o máo estado de sua saúde, que o impossi*
bilita por ora de continuar em serviço activo : Ha
por liou» dispensa-lo do Commando tia Corveta
— Maria Izabel — , Ordenando , quo da mesma des-
embaique, e que o entregue ao Capitão de Fra-
gata José Thomaz Roíbigues, logo que para esse
fim se lhe apresente , em conformidade do Aviso ,
que nesta data se lhe expede, O que participo a
V. m. para sua intelligencia , e execução.

Deos Guarde a V. m. Paço 5 de Março de
1828,-Diogo Jorge de Brito,
cio Maia.

Sr. José lgna*

S. M. o Imperador Manda nomear a V. in.
para tomar o Commando da Corveta — Maiia Iza-
bei — em lugar do Capitão de Mnr e Guerra Jo-
só Ignacio Maia , que o mesmo Augusto Senhor
Tem nesta data dispensado do dito Commando, e
a quem V. m. fará passar a competente guia de
desembarque , devendo para esse fim apresentar-se
logo a bordo da referida Corveta.

Deos Guarde a V. m. Paço 5 de Março de
1828. — Diogo Jorge de Brito. —Sr. José Thomaz
Rodrigues.

RIO DE JANEIRO.

EDITAL.

José Clemente Pereira, Do Conselho De Sun Ma-
geslade o Imperador , Dignilario da Imperial Or.
tkm do Cruzeiro, e Cavalleiro du de. Chrislo, De.¦pulado á Assembléa Geral Legislativa , Desanbar-
gador da Casa dn Supplicação , Iittt ntlenle Geral
da Policia dn Corle e Império do Brasil Sce.

Sendo notável o pouco interesse que toruão
muitas pessoa--, que envião seus filhos, ou escravos,
a vacinar, para se certificarem , se estes ficão bem
varinaJTõT; resultando desta ommissão, sofrerem a
moléstia da Bexiga muitos indivíduos, quo recebem
a vacina, porque esia nem sempre pega, e mui-
tas vezes ho falsa : i; exigindo a sande publica ,a necessidade e o dever de promover a populaçãodeste Império , c a humanidade mesmo, que se
oecorra com remédio a tanto mal, conformando.me
com o que me representou a Juuta da Instituirão

Vacinica , ordeno.
1. ° Que as crianças, que forem enviadas i

Casa da Vacina , devem ir sempre accompanhadas
de hu... «scripto, que declaro o seu nome , idade
e filiação, o nome do Senhor, sendo escravo, e
o numero, da Casa de sua moradia; .... , na falt»
deste escripto , de pessoa que saiba dar todas es»
tas declarações.

2.° Que os Senhores, quo envião seus Es*
cravos á vacinar , tenhão o cuidado de o*, mandar
lavados , por ser difficultoso quo pegue a vacina
em negros, que, como tem acontecido, são apre.
sentados c bertos de iinuit.i.diee.

3. ° Que todos os indivíduos, que receberem
a vacina, voltem iildefectiveliiiente ú casa dela »o
prolixo termo de oito dias, para alli so verificiir
se a mesma he verdadeira ; na intelligencia de quese inandaráõ buscar a sou cnstu pur Soldados , ou
Oiliciaes da Policia , todos os .^e deixarem da
cumprir esta determinação.

4. ° A disposição do artigo antec-ienle com-
prehende os Escravos novos , qne se mandão a
vacinar, para depois se venderem fora desta Corto
como vacinados , e se obter por esta razão me-
llior preço : devendo o* donos de taes Escravos li-
car na certeza de que a Junta da Instituição va-
cinica está na intelligencia de quo não pode dar
attestnções de qne os mesmos Escravos eeláo vn-
ciiiiulos , so não depois que, passados os . itos dius,
tiver ve ri lie.) d o a bondade da vacina ; poi- que o
contrario seria authorisar hu... engano , .pie pude
ser falai aos compradores , e concorrer |iela su:.
parle para os males, que resulta., de se não veiili-
car , como deve , a bondade da vacina.

Este será affixado nos lugares do estilo , o
publicado pelos Diários. Rio de Janeiro 1. = de
Março de 1828.

José Clemente Pereira.

Artigos não Officiaes.

NOTICIAS ESTRANGEIRAS.

As Gazetas de Lisboa não passão de 19 do
Dezembro , e contém as noticias que extrahimos
das Inglezas, ás quaes accrescentareinos o seguiiite
a.ligo.

PORTUGAL.

Lisboa 8 de Dezembro.

Ministério dos Negócios Ecclesiasticos e de Justiça.

Tendo chegado no conhecimento da Serenissi-
ma Senhora Infanta Regeu ta , que nesta Corte ha
negociantes, cambiadores e ourives, que mereão,
por mais do seu .'lor, cruzados novos en. praia
para os exportarem para fora do Reino , ou mes-
mo en. moeda, ou fundidos e reduzidos a barra ,
entretanto que cerecão, e tornão a metter em «i*
ro outros que cnconlião de maior pezo ; fados
estes não só contrários á boa economia politica,emqtuii.lo por tão criminosos e prehibidos rocios*
se vai exhaurindo todo o metal circulante, duque
já so experimenta grande falta, mas dignos do
mais severo castigo por importarem também hun.
manifesto roubo ;i Nação, e aos particulares : Or-
dena a Mesma Sereníssima Senhora , em Nome da
El-Rei , que V. m. sem a menor perda du tempo-
procída ú competente devassa, que ejn tal caso .*.
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leis determinao : não se poupando a quaesquer ave*
•jruações e deligencias , que necessarius (o,em pa*
ra'descobrir ns ilelini|uent,!s, a lim de serem pio*
nunciatos 0 punidos com tudo o rigor , que o di-
„;ito prescreve.

Qt> progresso desta importante deligencui, em
-ue Sua Alteza llio man li recoHimendar a maior
netivisade, e de tudo o que nella oceorrer, darei
V m. conta por esta Secretaria d'Estado de qua*
do em quatro dias iinpielerivelmeiite , até a sua
ulliiiiação , paru tudo ser presente á Mesma Senhora.

Deos Guarde a V. 111. Palácio da Ajuda em 7.
de Dezembro de 182 7. — Jo ie Freire dc Andrade.—
Sr. Corregedor do Crime do Bairro de Romulares.

Na mesmn conformidade e data se expedi,ão
avisos a todos os Ministros Crimin.es dos Bairros.

t) Conde da Feira, D. Miguel Pereira Forjaz
Coutinho, morreu a ti de Novembro du ucoidemes
epilépticos.

GRAN BRETANHA.

Londres 121 de Dizer,.bro.

As Gazetas de Paru de Terça feira, que che*

gariio a noite passada, mis deixão ainda no escu*
io acerca do estado das cou,as em Constantinopla.
Tambem o que dizem a outros respeites não lie
de muita importância, ou interesse, limiia carta de
Cadis diz que aquelle porto foi declarado franco,
e acerescenta que se espera que por esta tranque-

za recobrará sun prosperidade. Abrir na Hespanha
hum empório illimitadi. — fizer livre hum terreno
sob o domínio de Fernando — sem duvida seria hum
beneficio para o commercio de seus subditos; mus
os dias do monopólio colonial já lú vão , e com
elles a gloria commerci.al de Cadis. Antes que a
America sacodisee o jugo da nifi. pátria , o com*
irieicio das colônias Hespanholas Transatlânticas com
a Europa {afora o contrabando) era feito princi-
palmente pelo porto de Cadis. Delle sahiao cargas
de manufuctu.as Europeas , e objectos de luxo pu.
ra metade do novo mundo, e a elle erao consigna.
dos os annuaes galeões carregados de tributos pa-

'ra o Sober-no, e de retornos para os negociantes.
O monopólio, que empob.ecia o resto da nação,
e opprimia o todo das colônias, enriquecia os mer-

cantes de Cadis. Mas u perda do seu monopólio
não foi a sua única desgraça : as exaeções do fio*

verno tem quasi destruído todo o seu commercio,
eniquanto corsários de todas as colônias, a que ei*

li. devia sua prosperidade , tem interceptado seus

navios na boca da babia. Se se ii/er a paz con. os

novos Eslados Americanos, e se abolirem todos os
direitos prol.ibitivus, o porto pela sua situação tor-

nará a ganhar huma considerável porção de seu

antigo commercio , ainda que nunca mais sua im-

portancia relativa.
O Rei e Estado de Bav.era parece haverem-se

empenhado em hum ponto de Legislação desespera-

do, fazendo leis par., prevenir os duelos, e.nquan-

to protege a honra. Este objecto va, cumprir-se

erigindo hum tribunal de honra, e nomeando pes*
«tas para mediadores entre os partidos hostis. O

objecto he bom, mas a possibilidade de o canse-
•ruir he suiuinamente duvidosa. Hum tribunal so

,„',de entrepor.se entre indivíduos sobre pr.nc.pios
tiros, applicavei* igualmente a todas as partes nas

mesmas circunstancias,' sem respeito de pessoas : a

ofensa pôde deíiuu-se. a injuria provar-se, e ti-

xar*se a penalidade ou o direito dc satisfação. Sem
taes condições e limitações os juizes não terião guia,
o nío serião responsáveis. Às regras da honra,
ainda que be», entendidas em pratica pelas 

'par.

tes que a ellas recorrem , não se poderião formar
em hum código de leis. Além disto, ainda que
as regras sejão deliniveis , como poderia j ellas pôr.
se en, vifjor por bum tribunal sem Riiucçôes e penas
compatíveis com a sua natureza ? Supponhamos qua
hum homem era chamado cobarde, como podia ei.
le refutar a imputarão , ou obter satisfação do in.
salto, recorrendo a li um tribunal onde o mesmo
recurso a terceiro seria considerado como pôr em
mão do iniiiiigo- o seu caracter de valor .' Em taes
casos, o tribunal mediador de justiça deveria ser
simplesmente outro tribunal para sustentar libellos
ou calumnias. Em alguns casos as leis da honra
exigem hum duelo, onde se pôde conseguir satisfação
da jurisdicção de hum tribunal civil. Como obraria
o novo tribunal em lal caso senão infl ngindo ou-
tra pena ml liei.mal ! Depois de tentar a experien-
cia, os legisladores Bávaros provavelmente conhece-
rão que o duelo só se pôde prevenir inteiramente,
mas que linina vez abolido , suas vantagens não po-
dem ser afiançadas por hum tribunal de honra.

(Do Monileur de 8 de Dezembro )

" Cadis 25 de Novembro.

(- Esperamos obter em breve tempo o que ha
tanto havemos sollicitado em vão — a franqueza do

porto de Cadis. O Governador, Aymerich, tem qua-
si dado eerteza ao Consulado e á Câmara. Se a
isto se acerescentasse o reconhecimento dos estados
Americanos, o nosso porto seria o mais florente
da Europa.

" O Imperador de Marrocos tem dous brigues

prontos a sahir em Gibraltar, que vão cruzar no
Mediterrâneo contra as embarcações Hanseaticas ,
Prussianas, e provavelmente tambem Hespanholas,

porque tem queixas desta Potência desde 1823.
" Temos cartas de Havana , datadas de 10 e

14 de Oulubro. A 10 a fragatata Pérola devia sa-
hir com hum milhão d. pez„3 para S. Magestade.

" Os seguintes navios , a náo de Fainha Guer.
reiro, as fragatas Lealdade, Heria , Cat-ilda e Sa-
bina ; a Corveta Arethusa ; as escunas Hercules
e Marte ; e os brigue éscunas Amalia e Belona ,
todos sob' o commando do Almirante Laborde, es-
tavão prontos a sahir. As tropas de todas as ar-

mas , bem fardadas , bem armadas , e bem discipli-
nadas , chegão a 20:000 homens.

" Munich 8 de Dezembro.

" Hoje se submelteu á Câmara dos Deputados
o seguinte plano de huma lei concernente ao esta-
belecimento dos tribunaes de honra : — .

" Luiz, por Graça de Deos, Re. de Bav.e-
ra , &c. ,. .,

«l.*> Insultos á honra, bem como o direito

que indivíduos tem arrogado, de fazer-se justiça
por taes insultos, tendo sido o objecto de compe-
tentes providencias no novo código penal• — deze-

jando prevenir por meio de huma instituição para
mediação, e arbitramento eobré o crime de duelo,

que he incompatível con. a religião , a moral , e
ordem social , com o pareeer do nosso Conselho
Privado, e cooperarão e consenso de nossos fieis
Estados do Reino, havemos determinado, e orde-
namos o seguinte :

**
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1* Secção I. —' Protecção legal por meio de mediado- de honra ; neste caso, a deligencia decidindo o pon-res e tribunacs de honra. to, o mediador chamado pelo partido mais deli-
doso deve empregar todos os seus esforços para con-" Todo o indivíduo com mais de 18 annos de duzir as partes a huma convenção relativa á csco.

idade, empregado pelo Governo antes daquella ida- lha do mediador, a quem o negocio Ibr a final sub-
*de , pôde requerer justiça dos tribunacs regula res mettido.
ou dos árbitros em caso de desputa por insultos " Secção Jil. — Composição dos tribunacs de honra.
contra honra. Para este fim serão nomeados pu- " 5. Todo o tribunal de honra deve sqr com-
blicos mediadores de honra, e todo aquelle que posto de hum publico mediador de honra, e qua-
julgar sua honra insultada por outro, pôde sem- tro árbitros.
pie recorrer a elles, para que o negocio seja ar- " Para este fim cada parte proporá quatro ei-
ronjado amigavelmente, ou sujeito a hum tribunal dadãos independentes, dos quaes a parte contraria
de honra que será convocado. escolherá dous. Se no mesmo negocio forem interes-" 2, O Tribunal de honra tem sempre direito de sadas mais pessoas, cada huma pôde propor dous
fazer a reconciliação, e se esta se não poder fizer, Cidadãos, e escolher hum. Se o numero dos arbi-
de pronunciar sentença qne se refira somente ao tros escolhidos passar de quatro, a maioria dos vo-
ponto de satisfação, e nunca prescreverá algum tes, ou a sorte, decidirá os quatro que hão de ser
outre gênero da satisfação do que a reparação de empregados.
honra. O direito de inflingir castigos , não lhe per- " 0. A escolha do Presidente pôde fazer-se ao
tence. mesmo tempo, que a dos árbitros; se esta escolha

se não fizer, o arbitro mais valho tomará a Pre-" Secção 11.'— Nomeação dos mediadores. — Sua ma- sidencia. „
neira de proceder. ¦

Erratas.— So Diário N.° 56, pag. 224, col." 3. O Governo nomeará mediadores de Hon- l.a, lin. II., em lugar de—Publico pervertido —
ra , por tres annos, e pôde novamente nome. lea-se—Publico prevenido. Na col. 2.», lin. 6 cm
al-os nofim daquelle tempo; sua nomeação se an- lugar de — má administração — lèa-se — sua adnii-
nuncia no Diário do governo. nistração : e na lin. 14 em lugar de—com aquella" 4. A escolha de hum mediador, a quem se Correspondência—com o Author da Correspondeu-
lia de appresentar huma causa, depende da conven. cia. No seguinte N.* daremos a copia da Corres-
ção dos partes interessada». Se não concordarem pendência 

"da 
Astrca alii encetada, para a qualeste respeito, pôde convidar-se qualquer mediador nos falta agora espaço.

NOTICIAS MARÍTIMAS.

ENTRADAS. e caffé. — Trieste ; B. Ing. Margarelle, M. Sohn
Johnston equipagem 9 , carga càtfé. — Rio de S.

-.* j- 6_d*„MarÇ°* - R'° âe S* Francisco do Sul; João ; L. Sanla Micacla, M. Manoel Rodrigues de14 dias; S. Boa Sorte, M. Manoel José da Costa Moura, equipagem 5, em lastro.—Dito L Boaequipagem 6, carga arroz, a Manoel Gonçalves da Fé, M. Antônio Francisco da Fonte, equipagem 4,Silva Vianna. e"' 'a«»ro : passageiro Manoel Jonquim Flores, Ca-
tv r j *., iT «' r, ,. bo <le Mlliafi» «-on. Portaria do Quartel General.—D.a 6 de Março.-Boston; B Amer. Pnctohs, Dito, L. Conceição, M. Manoel Antônio, equipagemM. Isaac B. Seplierd, equipagem 8, carga assucar, 6, em lastro.

A V ISO '
Receita e despeza que teve no anno fi mio de 1827 a Junta Administrativa do Imperial Hospital dos Lana-ros desta Larlc, estabelecido na Ilha do Sr. Bom Jesus, por mão do Thesou-

reiro Munoel José Ribeiro de Oliveira.
Receita

Recebido da contribuição cobrada pelos Officiaes das Ordenança?.... 1*56711970Idem de foros  ...-••• •¦•••.. g^g^y.-g
te™ 1e ?Ui&re8 de cms ..¦.'.'.'.'..:::::::::::;: 2;59ClJ590Jdem de legados 3-3S9IIPJ0
Idem de diversos recebimentos '.'.'".", 28SL278

10:227U144

Despeza. ~ '
Despendido em sustento diário dos doentes, e empregados dentro do Hospital 6-867Ü800Idem em ordenados ao Regente, Capellão, Cirurgião, e Procurador..... 780U130
Idem em reforma de prédio», e obrai no Hospital 135FQfO
Idem em vestuário dos doentes, e encravou '.'.".'.'.'.'.'.".'.".'• 13411(8(1
Idem em diversos pagamentos e despezas ................ P9I8U200

Excede a receita á despeza 390U37_
10:227UI44

Tnn»*,,. Sí^íSi 
"° "°sPi.,aI 

j58 
d?enleJ «"^«es, escaves 31, empregados 4. Rio de Janeiro 30 deJaneiro de 1828. — Antonio Francisco Leite, Escrivão da Junta.
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Abtigos de Officio.

¦Repartição dos Negócios da Fazenda.

jVJL lguel Calmon du Pin e Almeida, do Con-
sellio de S. M. I. , Ministro e Secretario de Es-
tado dos Negocio» da Fazenda , Presidente do Tlie-
souto Nacional &. Faço saber á Junta da Fazen-
da da Provincia de Pernambuco : que sendo pre-
sente a S. M. o Imperador o seu Ollicio N.°35,
de 17 de Agosto do anno antecedente, informaii-
do como se lhe ordenou , sobre o requerimento
de Francisco Sérgio de Mattos, em que pede a
serventia vitalícia do Officio de Escrivão da Meza
da Estiva , que servia Manoel do Carmo lnojósa ,
íá aposentado por Portaria dessa Junta, de 26 de
Julho de 1821, em razão da sua incapacidade;
mas ainda nelle conservado, posto que sem exer-
cicio, por se não ter devidamente realÍ6ado esta
aposentadoria : Ha o Mesmo Augusto Senhor por
bem Mandar estranhar severamente á Junta 

'por

haver aposentado ao dito lnojósa, continuando to-
davia a ser substituído pelo nomeado Francisco
aSer»io de Mattos , que vencerá a 5.» parte do «es-

peciivo oídenado , até que se reforme pelos nieu.s
legaes , e segundo hum (dano geral , a Admiti,s-
tração do Alfândega da mesma Provincia. O que
assim fielmente cumprirá. Alexandra José Ferreira
Braga a fez no Rio de Janeiro em 12 de Fe-
vereiro de 1828. — Marcellino Antônio de Souza a
fez escrever. Miguel Calmon du Pin e Almeida.

Miguel Calmon du Pin e Almeida, do Conse-
ll.o de S. M. I. , Ministro e Secretario d'Estado
dos Negocio» da Fazenda , Presidente do Tliesou.
ro Nacional &c. Faço saber á Junla da Faaenda
da Provincia do Espirito Sanlo: que, Resolvendo
S. M. o Imperador, sobre as duvidas que se tem
suscitado na Provincia da Bahia , a respeito do
modo, por que deve ser despachada a pólvora es-
transir» , e também sobre o modo, por que se de-
ve„.°arrecadar os competentes direitos, adoptando-
se huma medida geral , que remova , sem prejui-
zo das Rendas Nacionaes , nem offensa das Leis
em vigor , não só squellas duvidas ; mas ainda a
negligencia, que tem havido acerca deste objecto,
•alias'importante ; Houve por bem Determinar o
seguinte , e que se fizesse extensivo ás mais Pro-
vincias do Império: Primeiro: que he mal fun.
dada a prelenção dos Negociantes, emquanto re.

querem que os direitos da mencionada pólvora se
regulem pela nova Pauta, ú vista dos Alvarás de

13 de Jalho, -e 1.° de Outiibro de 1778, que
devem ser litteralmente observados, pois que a re-
ducção de direitos só pôde ter lugar nas fazendas,
que tem despacho para consumo , c nunca nas que
se achão estancadas, couio a de que s.e trata. Se-
gundo: que, emquanto as Imperiaes e Nacionaes
Fabricas de Pólvora, a cargo da Junta dos Arse-
naes do Império, não poderem fornecer a que for.
bastante, para consumo publico e particular dessa
Provincia , ou emquanto não forem tomadas outra*
medidas legiulalivas; a mesma Junla possa com-
prar a quantidade de polvo,a estrangeira , que jul-
gar necessária (á vista das informaçõ s, que a es-
se respeito haverá das Estações competentes) para
aquelle consummo, e com ella satisfaça , por sup-
primento, ás necessidades do Estado, na Provin-
cia, e por venda ás dos particulares: permittindo
para este fim somente, que se despache na Al-
iandega a referida pólvora, pagos os di.eito» co-
mo se importada f.,sse, para fora do Império, ns
conformidade dos Alvarás citados. E abrindo a ne-
cessaria conta logo que realise a mencionada com-
pra, para que se apure , no fim de cada reines-
tre, o lucro que resultar da venda dos partieula.
res, e que se.á remettido á Junla dos Arsenae.
para ser applicado ao augmento , e melhoramento
das Fabricas acima referidas. O que se participa
á Junta para sua intelligencia e governo. Albin»
Nunes d'Aguiar a fez no Rio de Janeiro em 13
de Fevereiro de 1828. — Marcellino Antônio de
Souza a fez escrever.—Miguel Calmon du Pin o
Almeida.

Iguaes Provisões forão expedidas ás demais
Juntas de Fazenda daa Províncias nia.itimas.

Miguel Calmon du Pin e Almeida, do Con-
»elho de S. M. I. , Ministro e Secretario de Es-
tario dos Negocio» da Fazenda, Presidente do The.
souro Nacional &c. Faço saber á Junta da Fa-
zenda da Provincia do Espirito. Santo : que rece-
bendo-se o seu Oílicio N.° 40, de 3 de Dezem-
bro do anno antecedente , em que participa haver
tomada a deliberação de mandar o seu Escrivão
Deputado á Villa de Campos , a fim de ajnstae
as contas com todos os Administradores , ou Exac-
tores da Fazenda, e outros objectos, pelos moti-
vo», que refere no mesmo OHicio: Manda S. M-
o Imperador extranhar á Junta por haver difira-
hicío o dito Escrivão das funçõe» do seu cargo, o
recoromendar que se abstenha de actns tão ille«
cães como esse ; e outro sim Determina , que o
sobredito Escrivão Deputado volte logo e logo n»
lugar onde lhe compete, e que a mesma Junta
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t>u encarregue a comniissão a algum outro OOicial
seu , ou chame a si os livros respectivos para fa-
zer os exames , que forem precisos. O que assim

prou.piamente cumpriu, sem duvida alguma. Albino
Nunes ilo Aguiar a fez no Riu de Janeiro em 13
de Fevereiro rle 1S28. — Ma.celino Antônio de Sou-
za a ívt escrever. — Miguel Calmou du Pio e Al-
meida.

Repartição dos Negócios dn Marinha.

Os Srs. Negociantes que dirigirão a S. M. 1.,
em data de 7 do corrente , hum requerimento re-
lativo a providencias a beneficio do Coinmcrcio , es-
collião ('.'entre si seis para tratarem verbalmente
com oExcellentissi.no Ministro da .Marinha, sobre
-o objecto de suu p?rtenção. Secretarin d'Estad.> eu.
8 dé Março de I8í.'8, — Joaquim Francisco Leal.

RIO DE JANEIRO.

E DITA L.

O IllustrisBÍmo Senado da Camart desta Cor-
te faz saber , que ern cumprimento á Portaria de
S. M. 1. , de il de Fevereiro próximo passado,
pela Secretaria de Estado dos Negócios da Fazei,-
da se procedeu ;i vestoria na Praia dos Mineiros
paia Iui.i. novo embarque e desembarque, afim de
t>e remover o que actualmente servia entre a Es-
tiva e Trapixe dos Trigos , visto que este lug.ir
não permittia aquella servidão sem prejuízo á Fa-
rnía Nacional pelo evidente risco de extravios e
perturbação do serviço entre a dita Estiva e Tra.
pixe ; c..jo local para o novo embarque e desem-
barque se acha marcado , e limpo para d'ora em
diante servir para o dito fim, ficando vedado des-
de já o que fervia no lugar entre a Estiva e
Trapixe dos Trigos.

E para constar manda o mesmo Senado- nflixar
o presente Edital. Rio 5 de Março de 1828. — Fran-
cisco Pereira ele Muitos.

Pernambuco cm 8 de Janeiro dt 182S.

11!.'"° e Ex.'"* Sr. — He com o nv..ior senlimen-
to, b magoa q.ie tenho de narrar a V. Ex a ca;>-
t.i.a do Brigue de Guerra Imperial — o Cassiq.ie —,,
aci.ai.Jo-se debaixo «Io meu Commando , peto nrj-
{rue do Buenos Ayres — General Brandzen — no
e.iez de Setembro passado , na altura de Perna:.!-
buco peír. maneira seguinte : — No dia 9 d" Selem*-
bro passado achandon.e no ancoradoilro de Pernam-
buco ás í) ... ns., recebi informação da Su.i.aca Rra-
MÍeira — Valeroso — ler sido tomada por hum Cor-
sario de Buenos Ayres no dia antecede..tf1 , e <].r)e
«te.rois de haver descarregado seus prisioneiros ifa
Sumaca para huma Lancha durante a noite, havia-
ee o Corsa .io afastado para L' Este cama preze:
h pezar da minha desagradável posição por falta fio
Olliciaes, e achando-me sem Cirurgião (como tV.
Ex. verá do incluso mapiia) e en> virtude do ifes-
contentamento, que prevalecia entre os Marnjosjes-
trangi'iroB , cru conseqüência de não serem pagos
cmi pontualidade , havendo de mais a mais íiiiali-
.ziidr. o tempo doe seus contrários : a pezar rfíslo
«am.lvi-me a hir dár cassa logo, pois que o nfaísla-
mento do lugar, em q.ie estava o Cassique rio Por.
lo , ora ti.l , que se eu me pnzesse a esperar ipe-
los Ofiici.es, que estavão em lerra, tanto o (*or-
sario, como a preza terião sem duvida escapado :
portanto soltei a amarra, c fis toda a força de ve-

Ia , safando-me do Surgidouro cem hum vento ];.
geiro de S, E. A's 9 a. ni. dei pelo Corsatio e tUil
preza, dei cassa, e n Ií p. .... cheguei ;i Sumaca
e tomei posse delia , '' a expedi para Pernambuco ;
a este tempo o Corsário seguia em cima de i\(H
com todo o seu pano, meu jo.mete grande tocava
o mastro, proa ao Sul, ti...uras por b i:i In», da
ajudando ò governo ii> lem", quando o inimigo cl.e-
gou ao alcance de metrallui. Ordenei se lhe rir.se
huma banda inteira (de bala, e u..tralha) por.:..!
e.n vez de se aponta.en. as peças uo inimigo, «_
ma ri ii hei ros ^fcitu. ngo. ros parecião ler feito pontaria
ao ar , pois neulTum1 élíe.to produziu a dr ncaiga i.q
inimigo , que iu.tivediatanieiite volteou pelo bom hor.
do, e deu-nos lii.ina banda: a isto se «eguin l<;.;>
liu.na scena dc confusão, de sorte qne iu.j podia eu
conseguir da equipagem, que tornasse a carregar a
Artilheria , e o inimigo conseguiu encostar-se para
aborda, por bom bordo : ainda assim o impe ;', ,\(.
deitar sua gente a bordo , que era evidente» enl«
o que elle queria , presentinrio a confusão, «pie
reinava a bordo do Cassique ; 

'safando nos hum co
outro , tomei lhe a proa , e achando-nie » barlave.i.
(o resoi-.í manobrar por esie bordo, a lin. de po.
der servir-me das peças deste bordo (visto qu.» as
ontri s oioda so achava" descarregaria!.) no neto de
manobrar nesta conformidade, as minhas peças arlia.
rão-se novamente apontadas como da primeira vezj
e não ao inimigo, e portanto não fez effeito ne.
nhiiiii , e logo que se acabou de dár a banda, t
equipagem desamparou seus postos. I«imediatamente
reconheci , que o desci)ntentjiuiejj_[___j___(,_y^ajj_cjji
os estrangeiros, vendo-os apontar ao ar a Artilhe-
ríT7~è"7|~ere~TS§_Brasileiro8 estavão intimidados , pu.
de todavia reunir alguns ao sen dever, e segunda
vea pude repellir os esforços do inimigo pura nl». r-
dar por espaço de vinte e cinco ínisiiitos : dtira.íe
esta resistência o il. ° Piloto, e cinco homens fu-
rão mortos; o meu 2.° em Coinmanrio (o 2.° Te.
nente C. F. Xell), o Contra Mestre , Oflicial dei
quarto no leme forão mortalmente feridos (todos
morrerão alguns dias depois!. Nesta tristíssima si-
t.iução , c- não tendo btt.ii só Oflicial paiu me a;u¦
dar, e estando incapaz de fazer ulterior resi.tencia
em virtude do «ha ml ,• no dos est rangei ros, e achanrVse
o ie'!- .)a equipagem em terror pânico, o inimigo
tomou posse do Navio, e os estrangeiros qtiím
unanimemente se passarão. — Acabo de expor a V.
V.x. hum resumido relatório rle factos, laes quaes
acontecerão , e espero, que V. Fx. observará , qtíc |
se o Cassique tivesse seus Olíiciars completos, cn- j
mo exigia sua lotação, como Navio de Guerra, ej
que os Estrangeiros (".tivessem regularmente pagos;
rie suas soldadas, e gratificações , simithnnte desgra-j
ça nunca necontecerin. Em justiça a mim mesmo te-;
nho de reflectir a V. Ex.. <;ne eu lenho por vo--.
z°s representado ás Aolhoridadcs competentes desta-
Provineia, acercada urgente necessidade, que In,'
via de entrar en. novos engajamentos com a iniui.a
Maruia estrangeira , porbso que o seu tempo hn-
via ha mtiilo expirado; assim eon.o para que ss
me fornecesse hum Cirurgião. No manpa inclii o
lenho dado a V. Ex. os nomes dos Officiaes, e
mais gente mortos, «• feridos , durante n acçã». e
riaquelles , que forão fuzilado*, e afogados dii.an;e
-a horrenda scena , qoe teve lugar abordo do Cas-
sique no dia 17 de Setembro , oito <iia_s depois do
seu apres-.imento, dia, eni que o Capitão da pre-
za fi.silou de sua própria mão <d(o dos prisionei'
ros , e no Reto desta devastação cul.io ao mar, ''¦'
afogou-s» ; esty informação recebi eu do Carpiiitfi"
ro do Cassique. que fui testemunha odiar du te-

.,,.,-¦ 
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- p.-ta tran .:!'-'.:.(> , aclianáo-me eu prezo abordo " Este amigável comportamento; sua longa f%b
. .'....,.,. i,.-. mi mesmo Maona esforsei-me a fazer naciencia., e a franca declaração que os Embaixo-*<&,. ', (joi-ario '• no mesmo Mappa esforsei-me a fazer

' .5. a Vri>s. a lí _;elleiii-iii todos os particulares ne-
;,,o (i'1-nil'j 110 destino da Tripulação do

i'assi(iue de.de o dia da eaptura ale 11 presente da-

ta o 'I1"* tenlto feito do mel'ior modo pos.iivel .,

v'i-'to que o Capitão da preza vii-tigino.amente des.

trúio us livros, e iissentiis todos do navio. Tenho
honra de ser— lllust. e Excel. Sr. Diogo Jor-

de li rito , Ministro da Marinha etc. De V. lix.

f.ul(o obediente o reverente servidor. — George Man-
.„„ Capitão de Fragata da Atinada Nacional e

imperial.
Oeclarn mais o Conimandante, que nooceisiao,

em que o Capitão da preza , a sangue frio , «Ho

dia* depois dc. aprezamento gozava o feroz prazer
de por sua própria mão matar hum a bum com

tiro. de pistola os nossos Soldados e marinheiros,

que lieis a bandeira do Império senão liavino ban-

(leado com
fina Io seti

estrangeiros : depois de haver a.sas-
,1 oitava victima (que era hum mari-

. ulieij^i_.BciL:l.i.) eí ro_)..,.. <i.

goz , lança-se a elle,
ma comsigo no seio d

unnd< se lu.r.oximava ao ai-
fCi'iá-o nos braços ,
is uguas. (f)

o o a bis

paciência, e a franca declaração que os Embaixo- tt
doitá tem feito de suas medidas , cuja execuç. e> iÀ/íl^
foi encartegnria aos Almirantes, não deixaria duvida^ r,
acerca da recepção , quo darião á questão compre- 

'*y?

bendiria no interrogatório do lieis Effendi. ^Cp
« Depois rie haver assim respondido ás ques-W/%

toes dc Sua Excellencia , os Embaixadores ílese» /.¦?-.
iando não poupar trabalho para tazir coniprehen. "*.,
"rier 

á Sublime Porta as vistas desinteressadas das
Potências , e remover toda a interpretação que
produzisse fataes resultados, tem a honra de pôr
outra vez debaixo dos olhos de Sua Excellencia ;>
Reis Effendi algumas considerações, que esperão
não sfjío inúteis á causa da paz.

" Os tres gabinetes havendo feito juntos h um
tratado, que te.11 por único objecto a pacificação
da Grécia, tem, a lim de conseguir aquelle irije-
cto, requerido a Sublime Poita que admitiu a sua
mediação, e consinta eia hum armistício.

" K as.entnnrio de antemão algumas d._ ba-
ses do trata Io entre eile c o povo Grego, entre-

gue _.j» norrores de huma devastação sem exem-

pio, nada aj.i-tarão contra os seus verdadeiros in-
tere.se.: somente determinarão os principies de hu-
ma pacificação, que longe de attacar a integridade
do império, lhe restituiria as vantagens, de que
ao presente está privado, e accrescent»ria a garan.
tia necessária paru a sua continuação.

« E deixando a hum. futura negociação entre

as partes contendo, rs , o cuidado de regular alguns
outros pontos de grande importância, sem duvida

tem reconhecido na Sublime Porta o direito de

discutir e o poder de decidir definitivamente, sobre

o resultado daquella negociação.
" Taes são ainda as suas disposições e seus

, ,..., p....„...:.a, eitiisii», sentimentos. A prolongaçSo da estada dos Emb.i-

. ' Frt-onrii a 10.de Novembro:- .adores Aluados em Constantinopla , «inda depois
H.is.Etlend. a 10 de > .me 

e dc_ procedimentos« Os Representantes das tre CorU Ali.-. dn ^^ ^ 
dad j,

de França, lira B.c-U.-i ... e Ku B„„unCiar 
e explicar-lhe as medidas, cuja execu

liderado as questões que Sua Lxt.lW-.ici* 
^ ^ ^^ .|U pe|as p0tenc,as aos seus

, lias pela Almirantes , he sen. duvida , entre muitas ou-

Iras huma prova palpável dos sentimentos , que
ainda animão as Potências. Estão unidas para a

«.az- pata restabelecer a Grécia sobre huma ba-

se immovel - conserva-la a Constantinopla-tal ha

o objecto de seus dezejos - tal he o objecto do

tratado que elles te... resolvido manter e executar.
« O accontecimento, que teve lugar em JNava-

rino, era capaz, nos primeiros momentos depois

da chegada da noticia _ Porta , de inspirar duvi-

da» a respeito das vistas pacificas e desinteressadas

rias Potências. A causa daquelle deplorável accon-

tecimento agora melhor entendida, e o disvelo dos

Almirantes em prevenir , no dia seguinte a acçao ,
a necessidade de novo choque - desvelo provado
n.los documentos Oflieiae. que tem chegado as

mãos dos Embaixadores , não admittem interpreta-

ções contrarias ás segoranças, que acabao de rc-

1>el"f« 
Som embargo, a altitude, que a Sublima

Porta iul-ou dever tomar , e a continuação da

nual geria incompatível con. a conservação das re-

íacSes de liu.no boa intelligencia entre ella e as

Cortes Alliadas, não podia deixar dc affectar os

Embaixadores com a mais penivel incerteza sobre

*. torço*., ta.»» ='. - -; -~Mime 
porta ndrni. H naturez. de suas actuaes disposições. Lm conse-

por objecto procurar que a Snb.me 1 orta um e . áo§ 
. de „

ii.se suas proposições de_i.ileies.adas o WW . ,„.„ .,„„„,„ „ mlnl.|(!rlt> d,

com

—-_S3W_*|«íl®i«-3''!®1®1®1®'CS^"

AttTlüOS NÁO OfFICIABS.

NOTÍCIAS ESTRANGEIRAS.

R USS1 A.

Auvsbttrgo 17 de Dezembro.
« A Gazeta Universal de Augsburgo publica

a seguinte copia da nota ooliectiva dos trez He-

i.esõutónte» Ja França . Grã Bretanha , e Riiss.a ,

apuresentada uo Reis

c[ucsloe3
Effendi ordenou a seus interpretes que
Kisoem, tem a honra de responder a

tre.e„te nota , da única maneira compa 1 ed

l que elles entendem ser os seMimento. das suas

Cortes si.lxe tal objecto. p„.™..ia. Allia-" 1." Questão.-- Desistirão as Potências atua

d._ intpiramente do trotado Grego :
d88 "os 

Embaixadores Aluados fa tarião ao .«

dever e á verdade, se, respondendo a esta quês-

So não repalis..» a declaração ja poce- .Mt,

ta diílorei.los vezes - a naber que a inabalável rc

^olS das suas Cortes he sustentar o iraUdo co,,

.tniio entre «Has pura .pnemeaçao oa Urecia ,

.perslve" na execução das medidas , que teu, adop-

^d^^:S^¦<-^--a's"t?^oGover¦
no Ottou.ano da perda da sua esquadiai

..Nunca se Jdde admiltiv exigência de indem-

«idade 
"cr, 

que'ella tenha por base hum direito

cê?". Om, no caso presente, todos <ks relatórios

?e,den.«n Irado qne\ agressão começou da pur-

u d'' 
"«quadras 

pertencentes á Sublime Porta
' 

« 3,, Questão.'- Darão satisfaçam a Sublime

PO'«No. 
trez annos pa*ados, em iodos os «us

tanto separados como eolleotivoi , tendo

proposiows desinteressadas , os toai», quenu- o.""' * 
ministério de

M teu, mUadt, ^^^ZcaTT^CZ paz 
I «' ff ™ «»rf. d o", mas convencidos ao

,0iure de seu. pensamentos a .ntençao faltar ao paz fitn0 determinaçío' de suas Cortes
respeito, que ella pôde justamente «»igir. m^tno ^*r ¦*

..íi^itip.
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, .. t -. .\ ¦-". .. * . .»
par* estabelecer a tranquillidade na Grécia sobre a
untca base, que a pôde segurar, convidão a S. Ex.o Reis-Ellendi para declarar-lhes, sem mais demo»
xa, se eslá disposto a revogar immedialoinente as
medidas contrarias aos tratados existentes ; e so
para provar suas vista, pacificas, adhere ás seguiu-
tes propostas dos abaixo assignados"

(Assignados) « Conde Guilteminot.
•' Slratford Caiming.
" De Jtibeaupierre. „

'"•W-3 fr***-i^g---j*y <( figa-i

Correspondência.

Copia da Correspondência da dstréa N. 2.54, á
qual se refere a que foi inseria no N. 56.

deste Diário.
Sr. Redactor.

A Correspodeucia assignada pelo — Inimigo de"Elogios 
Francezes —que a Astréa publicou nõ seu

Si. 252, faz a seguinte pergunta — porque ha tan-
ta falta de agoa , a pezar das chuvas , e das pa-tacoeiias do 

"Sr. 
Cadolino , e do, elogios desníedi-

dos do Sr. Echo ao Sr. Inlendente da Policia co»
mo se elle fosse hum Fouché .'

Esta pergunta feita en. seguin.ento de huma

NOTICIAS
ENTRADAS.

Dia 7 de Março.-Monte Vidro, por Santa Ca-thanna; 63 dias; C,_Ai_imo Grande, Corn. o Cap.de trair. Francisco Ciarei passageiros o DTSen.bar-
gador Luiz José Fernandes d'Oliveira , com sua""anilha, Domingos Luiz do Livramento, Franciscode laula Lace, Manoel de Freitas Leilão, LuizCaetano Ferraz, José Antônio de Araújo, JoãoEufrazto de Souza , Aleixo Vianna dos Santos ,Antônio Vieira de Aguiar, Manoel Antônio Pe.reira, Antônio Ferraz Lima, e I escravo, J„a.
qu.m Mana Lobo, Alfe.es do Batalhão do Impe»" 

, 'c° ^"-te.Juão Francisco de Almeida, Jo-
«n. I i'Va p?-"'.- 

SüIdBd° *••¦ «-Madeiro., corasua mulher, Felizardo Antônio, Clarim de Arti-Jliena a cavalo com sua mulher, Joaquim Limado Piado, Clarim Mór Graduado de Artilharia de
in m '. !nt° 

Manoel F°W*> Solado do di-
r v„' n-1"10 rAD'OI,,0i 

de Albuqoerqoe, e 1 escra-, vo. uiz o Commandante que .10 dia I] de Feve»
YWavia. ^AV^y C°^,rÍ0 ' EsCUna (le •>»"¦
>fp /' , í?,Wz7 D""' uito- 2S dias; B./Estrella do Cabo , M. Thomaz de Villa Nova Rihei.™, -quipag*n, 10 carga carne, couros, e ,eho,
l/T9T li""10 

*7r"rn: P*^-^»* Antônio Jo»ae de Carvalho, e Franci-co Barbosa de Mello —D.to dito, 63 dias; E. 8. Domingos EnZ,M.Manoel Gonçalves da Costa, equipagem 16 car'4
todTnVTi8' Y"""' 

aíi""if>s: PMWfteirosCna.todio Gonçalves Lopes, co... 1 escravo, JoaquimJosé Coelho , Innocencio José Ferreira! con,q hu»«.a escrava, José Francisco da Costa , Antônio daSilva Francisco Anfnnio da Silveira, Antônio J„-se da Costa Guimarães , Bernardino Antônio daCosta, e os prezos Izidro, e Antônio, índios
para serem entregues ao Commandante da Corvetà

znde, M. Antonm José Ribeiro, equipagem 6, em

gos M. José Joaquim úa Costa, equipagem 6, car*
ga fa.inha, a José de Souza da Silva. 1 Dito , 8dla8' E' D- Fel'PP" Camarão, Com. o 1.» Piloto

RIO n JANEIRO ka IMPRENSA IMPERIAL * NACIÕnÃZ

tirada de outras, que o autor da Correspondência
faz censurando os aclos de hum Ministro muito
digno, indica que a falta de agoa procede de erro
011 deleito da minha administração : e como eu es!1 tou inteiramente convencido de que a fulta de ago»
nasce de ser pouca, que se aproveita toda quan-ta se pode aproveitar, e que he absolutamente
impossível obter se mais nas circunstancias acluaes
convido o autor du mesma coriespond ncia p.rà
que denuncie ao publico a verdadeira causa de nâ,,
vir mais agoa ao Chafaris da Carioca, visto qu»a sabe,e lhe ficarei muito obrigado; porque na.
da ambicione tanto como abastecer de agoa o po.vo desta Capital , e muito trabalho para isso
e no caso de se me não dar e-ta resposta em („,'.
ma sastiefatoria, desde já convido o Tribunal da
opinião publica pura que tenha este seu corres,
pendente anônimo por hum impostor, que comem»
faticas perguntas , sem produzir factos determina.
dos , quer fazer crer (jue nenhuma das primeirasAutoridades cumpre eom os seus deveres.

Sou , Sr. Redactor , seu Venerador.

José Clemente Pereira-,

Rio ao l.° de Março de 1828.

MA R I T I M A S.
Miguel Mora : passageiros 1 Dinamarquez, e lHollandez. Diz o Commandante que ha noticias
em Santa Catharina que a Escuna Portugueza Con-
de de Subserra foi tomada pelo Corsário Kl Ne»
gro.~ Dito, 28 dias; S. 8. José Triunfo, M. An.
tomo Joaquim de Faria, equipagem !),' carga fári-
nha, arroz, fejão, e taboado, a Antônio José deOliveira Guimarães: passageiros José Ignacio da Sil-veira, Luiz Nunes Peres, e D. Rita de Cas-ia
Nunes, com sua família—Dito, dito, S. Aventa.
reirrt, M. Francisco José Prales, equipagem 9, car-
ga farinha, arroz, e fejão, a Balthasar José Mar-
Uns: passageiros Luiz Pereira, Fernando Venite,
prisioneiros, para serem entregues ao Commandsn»
te da Corveta Animo Grande. — Dilo , dito, B.Kom Suecesso, M. Antônio José dos Reis, equipa-
gem 13 carga farinha, e arroz, a Lnurença Anlo-mo do Rego : passageiros Alexandre Mariu , Mar-ttnho José Calado , os prisioneiros Manoel de Fa-ria, e Miguel Nunes, para entregar aoComman*
dante^ da dita Corv.ta. - Dito, dito, E. Gratidão,iVI. trmmseo José Garcia , equipaf-em 9 , carga ar-
roa, farinha, e íaboado , a vários: passageiros Ma*na rhomazia, com sua família.- Rio Grande , porSanta Catharina ¦ 28 dias ; Lugar Restaurador, M.Joaquim de Souza Gomes, equipagem 14, carga car-ne, couros, e sebo, a Manoel José de Freitas -.
passageiros Manoel José de Freitas Travasse, com1 escravo, Antônio José da Costa Barboza, An-tomo José Ribeiro , José Francisco de Barros, Vi-cente José Vianna, Manoel Bento de Castro Vian-
1": 

J.0S"LAlves de Freitas, os prisioneiros JoséAtitomo Tramozo, e José Joaquim, remettido. iRepartição da Marinha.

S A II I D A S.
Dia 7 de Março. —Caco Verde,- B. Amer. Pe-regrmo, M. Jomes Green, equipagem 9, em lastro.-Dito B. lng. Betty, M. Th. G. Main , equi-

pagem 10, em lastio. - Rio de S. João,- L. Nas-cimento de Chrislo, M. José Coelho dos Santos, equi-
pagem 5 , em lastro. '

¦ae rà
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lhoramento das Fabricas acima vefei idas. Terceiro:
que a mesma Junta informe circunstanciadamente
qual o motivo por qne , constando das Ceitidôes
juntas , que se lhe remettem , ser entrada huma
grande quantidade de pólvora desde o anno de 1813
até o de 1817 , não se cobrarão os direitos esta-
belecidos pelos releridos Alvarás , e quaes as pes-
soas, por cuja negligencia, ou culpa deixou de ve-
riiicar-se a cobrança de taes direitos, para que se
faça effectiva a sua responsabilidade. 0 que cum-
pri.á. Joaquim José de Araújo a fez no Rio de
Janeiro em 13 de Fevereiro de 1828. — Marcellino
Antônio de Sousa a fez escrever. — Miguel Cal-
uion du Pin e Almeida.

Aiitigos dk Officio.

Repartição dos Negócios da Fazenda.

Miguel Calmon du Pin e Almeida , do Con-
, hp <-, M I. . Ministro e Secretario de fts-

S'd Negócios da Fazenda, Presidente do The-

louro Nacional &. Faço saber á Junta da Fazen-
dada Provincia da Bahia: que subindo a Augus*
Sa Presença de Sua Magestade o Imperador o seu
Offirio de 19 de Dezembro de 1827, ass.m como

o do Provedor da Alfândega dessa Cidade, em da-

ta de 20 de Outubio do mesmo anno , com as

«luvidas que se tem suscitado sobre o modo, por-
«ue deve ser despachada a pólvora estrangeira-, e

tLbem sobre o 
'modo 

porque se 
^vem 

arrecadar
«s competentes direitos : e Querendo o Mesmo An-
-justo Senhor Adoptar numa medida geial , que re-

Siova sen. prejuízo da» Rendas Nacionaes, nem
offensa das Leis em vigor, nao so aquellasr duv -

das, mas ainda a negligenca que tem hav.deace
ca deste objecto, aliás importante: Houve po
bem Resolver o seguinte Primeiro : que he, «ai

fundada a pettcnçáo dos Negociantes emquanto re-

querem que os direitos da mencionada pólvora se
reaulei» pela nova Pauta, á vista dos Alvarás de

T3 de Julho, e I.» de Outubro de 1778, que de*
-.em ser lateralmente observados ; pois que, . re.
ducção de direitos só pede ter lugar nas ««"das
«,ue tem despacho para co.isummo e nunca nas

que se achão estancadas , como a de que se tra

ta. Segundo : que emquanto as -n>l»enaes e Na-
eionaes Fabricas de Pólvora , a cargáJu«ta
dos Arsenaes do Império , nao Po^rem fornecer
•4 que for bastante para consummroo publico , e

particular dessa Provincia, ou emquanto nao fo.
íem tomadas outras medidas leg.slat.vas , a mesma
Junta possa comprar a quantidade de pólvora es*
trangeira, que julgar necessária (a vista das m
formações que a" este respeito haverá das E ações
competentes) para aquelle consummo, e con ei a
satisfaça, por suprimentos, ás necessidades^do Es-
tado, nà Provincia, e por venda as dos p rt.cu-
lares' Permittindo para esle fia. somente que se

despache «'Alfândega a referida pólvora,_,-'•£?,£
direitos como se exportada fosse para f.a dc Im-

perio , na conformidade dos Alvarás citados 
: e

abrindo a necessária conta logo que realize a men-
eionada compra , para que se apure no fim de

cada semestre o lucro que resultar da venda aos

particulares , e que será remettido a Junta do

Arsenaes para sei applieade ao augmento e «e-

Mi<me1 Calmon du Pin e Almeida, doConse-
lho de^S. M* L, Ministro e Secretario d'Estado
dos Negócios da Fazenda , Presidente do Thesou-
ro Nacional &c. Faço saber á Junla da Fazenda
da Provincia do Ceará: Que S. M. o Imperador,
por sua iminediata Resolução de 8 de presente,
tomada em Consulta do Conselho da Fazenda, so-
bre o Officio dessa Junta, N.° 2, de 21 de Feve-
reiro do anno antecedente, accompanhado do reque-
rimento de Euis Antônio da Silva Vianna, Depu-
tado Thesoureiro Geral da mesma Junta, em que
novamente pede ser indemnisado pelos respeçti-
vos Cofres da quantia de 393U334 réis , prejuízo
que soffreo nos seus ordenados , no tempo das com--
moções poliikas que ahi tiverão lugar: Houve por.
beai Determinar , se satisfaça ao Supplicante a re-i
ferida quantia, sendo a Fazenda Nacional indeir,-
nizada por áquelles, que o privarão do exercício
do seu eu.pre«o. O que assim fielmente cumprira ,
Sem duvida alguma. Alexandre José Ferreira Bra-
Ca a fez no Rio de Janeiro en. 15 de Fevereiro
de 1828 — Marcellino Antônio de Souza a fez es-
«rever. — Miguel Calmon du Pin e Almeida.

RIO DE JANEIRO.

Havendo muito tempo, que não se recebião
noticias Ofiiciaes do Exercito do Sul, sabe se ago-
ra 

""por Officios recebidos pela Charrua — Animo
Giande - e pela Escuna — Camarão — , que o im-
mj-o tinha passado áquem do Jaguarfio no passo
tle^Sarandi em 16 de Janeiro próximo passado, e
nue os dois Exércitos estavão em mutua observa,

ção, sem que o iniaiigo mostrasse qual e ponto

\
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-a que se destinava , deitando as tuas avançadas
pura a frente do nosso acampamento, cujo Quar-
tel General se achava, a 22 de Janeiro, no cam-
po do Madruga ; o inimigo i.uvia conseguido lo-
mu a Barca Canhoneira 19 de SefâUriíi) no rio
Saboati, e. dois "Hiates', 

que ali tuihãi. hido fazer
lenha: o nosso Exercito achava-se bem fornecido
de cavalhada, e de boiada , e em geral em bom
estado, e pronto ;. oppor-se , e iicudir onde fosse
mister; e que se havião dado todas as providen-
cius paia inutilisnr qualquer tentativa, que o mi-
migo possa lazer.

Autígos nXo Officiaes.

Terça feira 11 do corrente , em que a Senho-
ra Prii.ceza D. Januaria felizmente completou o
sexto anno da sua idade, concorreu ao Paço grau-
cie numero de pessoas das classes mais distintas
paru terem a honra de beijar a Augusta Mão de
S. M. o Imperador, e por esto fausto motivo es-
tiver, o eniba.ideiradas as fortalezas, que guarnecem
este Porto, e as embarcações nelle surtas, que de-
rão as salvas costumadas em oceasiões tão piau*
eiveis.

NOTICIAS ESTRANGEIRAS.

Informação aos navegantes do Baltico.

Rostocl; 9 «ie Dezembro.
i '4

Sr.., — Estando tão perto da costa da Pome-
yania , julgamos do nosso dever dar-vos a seguiu-
te informação : .

Perto de Arcona, na meia ilha Witton, cba»
mada lambem Witmund, parte da ilha de Rugen ,
crigio se hum farol, que estará ucceso de I.* de
Janeiro seguinte, "ie arderá sem interrupção todo
o anno.

Accender-se-ha todas as noites huma hora de-
pois do pôr do Sol, e apagur-se-ha huma hora an-
les do seu nascimento. Eslá elevado 197 pés, me-
dida Prussiana, acima do nível do nrar, formado
por 17 candieiros com reverberios parabólicos , e
deve ser visto na distancia de cinco a seis milhas
Allemãs, por todos os navios que vem da parte
de Lub.ck e Rostock , dn Belts, do Sound , ou
de algum porto Sueco , Russo , ou Prussiano no
Baltico.

Os que vem dos postos Russos , ou em geraldos portos situados no Baltico, hão de ver a luz
ao NNÜ|0 , quando chegão ao ponto de Josmund.

As luzes refl-clein sobre trez quartos do ho-
rizonte do SSE^E até OSÜ.S.

O farol lie situado perto de oilo comprimen-
los de amarra NO do mais alto monte de Arcona,
nos ,'il° 37' !S" de longitude do Ferro, e 54° 41'
J2" latitude Norte. _ ;-.

A torre, sobre qtieV.lá poeta b lanterna, he
de tijolo, tem 52 pés de alto, _ também será hu*
jna maría de dia para os navegantes do Baltico.

(Asaij-nado) Behnck e lladdaiz ,
Agentes do Lloyd'_.

REINO DOS. PAIZES BAIXOS.

Segunda Câmara dos Estados Geraes.

. . 
' *, llat/a 20 de Dezembro.

X)i debates sobre os ramos do budgot forão
concluídos , havendo filiado muitos membros ptu
e contra. As leis propostos forão depois defendida,
pelos Ministros da Marinha , do Interior, e da Fa.
sendo ; e forão postas a volos as trez leis na or.
dein seguinte : —

1. A lei, que fixa a quantia, que lia de ser
applicada em 1S28 para remir a divida.— Adepta-
da por huma maioria de 96 volos contra 4.

2. A lei que fixa a de.peza para 1823. —
Adoptada por huma maioria de 77 contra 23.

3. A lei que lixa a receita. — Adoptada por
huma maioria de 84 contra 16.

As leis acima adoptadas serão enviadas ás pri.
mein.s Câmaras. As Câmaras estão addiadas para
16 de Janeiro seguinte.

Avi.ão-nos do Helder que Sabbado á noite pe-
gnu fogo eu. huma cazn de madeira no Niew Diep,
que podia ter feito muito diimno aos estaleiros na-
cionaes, mas felizmente foi apagado pela guarni-
çãn do navio de S. M. Zealand , e bombas do
Helder. O Coronel Gustafson (que foi Rei da Sue-
cia) que tem passado algum tempo em Ha.riem,
deixou aquelle lugar, e passou a Leydeu.

--sa^H*-l®|*^|®l4-_!fe=*---

C O 11 R E J f ü S I) £ S C I A.

Sr. Redactor.

Malheur á Ia rcptttalion de tout Prince .qui est
opprimé par un parti qui devient le dominant. — Mon-
tesquieu.

Nunca deixou.de haver no» Estados os mais
bem constituídos , e ainda o melhor governados ,
huui partido descontente; porque também nunca po-
de deixai"de haver, ou fimbiciososq.iequeremBe.il
mérito obter lugares • ou iucontentaveis, que nada
pertemlendo , repuláo péssimo ludo, quanto os ou-
tros fazem, só p.|a singularidade de nada lhe agra-
dar. São destas duas classes de homens, que se
valem os anarquistas para levarem a effeito seus
sinistros, e diabólicos intento. ; e as duas classes,
julgando huma que serve a si , outra que só dá
pasto ao seu caracter , sem o saberem , servem de
base , ou apoio para o mal intencionado levar a
complemento o que dezeja. Esta verdade tem sido
reconhecida em todos os tepipos , e em todas as
Nações do mundo, em que mais ou menos tem ha-
vido revoluções políticas; de maneira que he hum
axionia: Em revoluções quem as faz, não as uti-
lisa.

Hum suecesso inesperado conduzio a Real Fa.
milia de Portugal a este continente, e passando
estes ditosos Povos de colonos a independentes, de
ver Governadores a possuir o seu Monarca , ds
commercio restricto á franqueza de negoíiar com
todas as Nações; e logo depois rapidamente pas-
sando de Reino a Império, de hum Reginien abso-
luto a hum Constitucional Representativo , e tudo
isto i.o curto espaço de dezoito annos , he mui
natural que tantos e tão extrordinarios neonteci*
inentos, na força e excesso do prazer e da venlu*
ra, escaldassem a imaginação de hum ou outro, que
vendo a facilidade com que se produzirão estes suflç
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çpssos vingarão , e consolidarão suas admiráveis
coiiscquencins, s.ippozesse fáceis outros, que imugi.
casse; porque lambem he natural acreditar-se fácil,casse; porq
o que dezejamos e então esse humw ou ->'/,tio ho-

jueni obscuro, e talvez se.n virtude, ou talentos ,leill usjfíjM.wy x, »-,,... , -.- -irví.-" '

sonhando em huma nova ordem de cousas, se lenha

proposto áquülo que lhe pôde grangeai comidera-
rio lembrado do que tendo-se os acontecimentos
anteriores succedido impellidos pelo impulso de hiini

punhado de pessoas ; da mesma sorte os que pre-
»s,s.dita , podem com o mesmo limitado numero ser

levados a completo effeito. Aqui lemos concorrendo

para o mesmo (im por differentes meios o descou.
tente ambicioso , o incontentavel systematico , e o
malvado anarquista , suppoinlo todos trez que só
trabalhai, para si , quando tão somente o ultimo
recolhe o fructo das fadigas dos dois primeiros.

Em a Monarquia absoluta he mais diffiil pro.-
pagar-se; não assim em hum systema Constitucio-
na? Representativo ; porque com os discursos nas
Câmaras con. inviolabilidade de opiniões, o com a
liberdade da imprensa sujeita a hum Tribunal , mais

propenso a permittir do que a quartar abusos, ca-
da huma destas tres classes designadas por meio dos

periódicos expando o desafogo da sua preterição ,
ou a acrimonia de não serem feitas as cousas como
imagina; ou a ardeucia de ver prosperar as insti-
tuiçóes adoptadas : e nestas publicações auxilmn.se
todas as tres reciprocamente, posto que se dirija
cada huma a iim diveiso; o eis aqui hum partido
«ao temível, mus não desptesavel.

Se os indivíduos, que formão estas tres classes,
são de limita!,, preponderância, menos cuidado de-
vem merecer; porem se entre elles avultão sábios,
cu poderosos, ou perversos,, maior vigilância se de-
ve empregar em observar e descobrir o fim de seus
escritos, e manejos. Se desgraçadamente se reúnem
neste partido homens de saber, de arrojo, de ri-

queza , e de perversidade, então o perigo he enii-
neute , e não se deve poupar meio algum de frus-
ttnr suas tentativas; por quanto se este partido pe»
Ia frouxidão , inépcia, ou desrooralisaçSo do Gover-
eo predomina, o lmperante necessariamente he op-

primido, e desventurada, a sua .reputação.
Que estas tres classes de homens perigosos

existem no Brasil , formando hum corpo em oppo.
sição ao Governo, e que tende a dehioçn.lisar o
Povo, he manifesto; por quanto não so sem re-
buço se espalhão doutrinas desurganíza^oris nis pe"ia da recalcitrancit

met
riodicos; inas alé se alardeada recalcitrancia ; me-

escritos democráticos tie huma metafi-
sicaperstiasiva : a tenacidade e affiuencia com que

e ver-se-ha se he ou não resultado

ditem-se os
sica ¦ pers
ee reproduzem.

das repetidas absolvições nos julgamentos  serio
sobejas piúvas estas, do que ajuizámos ?

O appluuso , que - mereceo , quem se lembrou,
que o Soberano não devia ter a coroa na cabeça,
quando entrasse na Assembléa Constituinte (para
tantos ainda de saudosa memória); os tentames que
se pozerão ea pratica para se levar a effeito, que
a Cadeira do Throno Imperial devia ser igual á
de hum Deputado ; o entliusiasino com que se alar-
deão os defensoras daquelle que n'huui systema
Monárquico Constitucional declara em publico :'Eu
sou Republicano; osCorifeos, que defendem a<d<"u-
trina absurda , de qua Sua Magestade t> Impera-
dor do Brasil não se deve chamar de SobeiftUll,
&c. &e. : bem manifesta não só a existência deste
partido, mas até o descaramento, e afeita de re-
ceio em se manifestar.

Não somos tão vaidosos, que indiquemos' os
meios de o comprimir, ou anniquilar. .Sua Mages.
tade lie sobejamente Perspicaz ; pessoas sabias e
prudentes occupãoo Ministério , e circumdão a Pes<
soa do Imperador; só nos arrojamos a dizer, que
a opinião publica he concorde , que basta mais re-
flectida decisão no Tribunal dos Jurados para des-
truir o (.artido anarquizatlor , quando não de todo,
ao menos naquella parte que pela imprensa adqiii-
re satélites, e com elles auginento e força. Não
se fis a Authoridade, que quando lhe apprbu-
ver o pede supplantar : quanto perde hum par-
tido no desleixo , ganha o opposto em ener-

gia. A historia trágica de Strafford he hum dos
muitos exemplos da verdade , que se enuncia.
Strafford tinha leito grandes serviços á Nação Bri-
tanica , e ao seu Rei Carlos 1. ° Indicado de mal-
veisações, o po.co caso que fez da indicação, e
a inércia do Rei , derão asos aos aceusadores de
a aggravaiem. A Câmara dos communs o aceusou ,
e cs Pares «*' condemnárão. O Rei balbuciou , mas
temendo o partido consentio na execução nomean-
do quatro Commissarios para assignarem o bill em
seu nome. Este triunfo do partido opposto sobre a
timidez de Carlos foi o signal para o mesmo par-
tido atrever-se a tentar contra a Pessoa do Rei.
A Historia moderna da Europa só nos aponta dois
exemplos.trágicos , de quanto pôde, e a que se
atreve hum partido, que se deixa engrandecer, e
vem a ser o dominante; porém quantos centenarea
de exemplos de descrédito, e quebra de gloria! ....
He positivamente dos últimos , que disse Montes-

quieu : Mnlheur ii Ia reputation de lout Prince qui
est opprimé par un parti qui dçAent le dominant.

Sr. Redactor, destes apuros Libera nos Domine.

NOTICIAS MARÍTIMAS.

E N T RADAS.

Dia 10 de Março. - Angola ; 35 dias ; B. Au-
rora do Cabo, M. Gregorio Marques, equipagem -8,
carga cera, azeite, e 515 escravos , destes morre-
xão 28, a Francisco Luiz da Costa Guimarães: pas-
sageiros João Luiz de Moura, Eoitan.o Joso dos

Santos, Francisco de Paula Graça, João Lopes

da Costa , e Francisco Bruno. — Rio Grande ; -o

dias; S. Medéa-, M, Luix Francisco Braga, equipa»

gem 11, carga carne, couros, c sebo, ajoaojo-
sé da Cunha.-Dito, 21 dias-, S. General Abreu,
JU. Custodio José Pinto, equipagem^ * .carga dito,

a Melitão Máximo da Silva. — Ubalüba ; 10 dias;
Canoa Conceicã» , M. Antônio Nunes Pereire, equi-

pagem 5 , carga cafTé, ao M. — Monte Vídeo ; 43
dia'; B. Sueco, Carolina, M. A. IV. Murteusson ,
equipagem 7 , em lastro. ^

S A II I D A S.

Dia 10 do Março. — Santos; B. Ing. Hercules,
M. José Mandei, equipagem 11, em lastro: pas-
sageiro Joaquim Pedro da Costa Lobo, com Pas-'
saporte da Secretatia d'Estado dos Negócios ds

Marinha.
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AVISOS.
A Junta do Banco do Brasil fez publico, que no dia 13 do corrente mea, vai extinguir pormeio da queima, á porta do mesmo Banco, a quantia de lOthOOOIJUOÜ réis em Notas dilaceradas e

incapazes de circulação, constantes da Relação infra, as ijii. s vão carimbadas com dous letreiros, <>u_
diz — Inutilizada — ; e passão a ser substituídas por liou;.! igual qut.ntia eoi Nulas dos valores de
4U00O róis até 50UOOO rs.

Relação das notas que vão ser queimadas.

9 Notas
3

11
435
282
219
103

88
105m
75

101
106
198
210
357
440
753
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5:892 Notas.

de 800U000.   7
600U000  1
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40OU00O- 174
S0OUO00  81
SOOU000  43
JOOU0O010:
SOUOOO 7
80U000. 8
7OUO0O 6:

4:
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eouooo.
50UOOO.
4OU000.
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SOUOOO.
12U000L
1OU000 4
8U000 e
6U000 7
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200UOOO
800UOOO
50OU00O
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:920U00(>
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:370U00O
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:050tl000
:24OU00O
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:§oouooa
:284UÜ0O
:-l!)0U00O
:024U0(X)
.I70UÜ0O
:412UOOO

Rs. 400:000UC0O

E para que chegue á noticia de todos mandou fazer a presente declaração. Rio de Janeiro 11
de Março de 1828. — O Secretario da Junta, Jacinto Ferriira de Paiva.

Plano da 1.* Loteria concedida por S. il/. /. a beneficio das obras da Igreja éo-Saniissimo Sacramento da
Villa de Rezende , que ha de andar a roda no mez de Abril do corrente anno , cuja extrac-

ção t pagamento se ha de Jazer no consislorio da Igreja de S. José desta Corte.

\ Premio de  ÍO-OOOUOOO
} U'.t0  ,,  5:000U00(>

 SiOOOUOOff1 Dito
2 Dito f) J;OOOUOOO
6 Ditos

10 Ditos
24 Ditos
40 Ditos

1:580 Ditos
1 Primeira branca

5O0U000  3:C00U00(>
SOOUOOO..  3:0O0UO0í>
100UOOO  2:4001)000
5OU0OO  2:000U00O
1SU0OO  18:960U00O

320U00O1 Ultima branca  320U00O
1:667 Prêmios
3:333 Brancos 5:000 Bilhetes a 10U000 Rs. Somma 50:000U009

Os bilhetes desta loteria são de WfaQOO rs. cada hun. . - ~ ..—... ,».e„. „„„ ,,„ .u^e/e/e/ i s. vuua num; porém tambem ha meios bilhetes doírjpoou rs., e cm elles se cobra a metade do prêmio , que sahir ao numero que elle indicar comovai declarado nos mesmos bilhetes , descontando-se, como he costume , 12 por cento , a beneficio da obrada mesma l«reja. Os bilhetes achão-se á venda en, caza dos Srs. Manoel José Ribeiro Valle, rua da
Quitanda N.o 194 ; José Joaquim Guimarães, rua de S. Pedro N. ° 88 ; Joaquim da Cosia Guima-raes, ma Direita N. «* 58; Antônio José da Cunha Bastos, Travessa da Candelária N.° 31- e Ze-ferino José Pinto de Magalhães, rua do Rozario N. ° 126. '

Sahio i luz o Volume II da Obra — Escola Brasileira, ou Instrucção útil á todas as Cias-«es, extrahida da Sagrada Escnptura para uso da mocidade. Vende-se por 1U600 réis nas lojas deJ_.ivros de Veiga e Comp." rua da Quitanda canto da de S. Pedro; de Evaristo Ferreira da Veiga oComp. rua dos Pescadores; de Baptista dos Santos rua da Cadeia; e na de papel de Coutinho & Agratua do Ouvidor N. 113. "
tvtN?a 1°-'*8 de livros de VeiSa8' rua da Quitanda canto da de S. Pedro , e rua dos Pesca-•dores N. 49, ne acha á venda hum Mappa Geographico do Rio da Prata, ultimamente publicado,•eomprehendendo toda a fronteira , e aa Províncias do Rio Grande— Monte Vidéo — Entre Rios — e Bue-nos Ayres, com todas as Villas — rios e lugares consideráveis, em ponto grande, papel velin, e mui-to bem illumioado, seu preço 4UO0O réis.

RIO be JANEIRO ha IMPRENSA IMPERIAL » NACIONAL. ^"^

2:0O0U00O I
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Vol, 11.

Artigos de Officio.

Repartição dos Negócios da Fazenda.

]S UA Magestade o Imperador Houve por bem
de Acceitar o dom gratuito de hum conto de réis

para aa urgências rio E«tado, resto da Apólice
N° 37 do empréstimo Nacional, que VV. mm. of-
ferecerão, e Agradece a VV. mm. este lance de
sua generosidade, e patriotismo.

Deos Guarde a VV. mm. Paço em 10 de IMar-
ço de 1828. — Miguel Calmou du Pin e Almeida.
— Sis. Antônio Rodrigues dos Santos, e Comp.»

Sendo presente a S. M. o Imperador a repre.
sentação inclusa de João Pinto Ribeiro, em que
expõe estar a Fazenda Nacional no rieserobolço
das décimos dos legados, e heranças deixados pe-
Io sen fallecido filho José de Miranda Ribeiro ,
sem que se tenha por esse Juizo dado fim á tis-
tamentaria , pelos motivos exarados na mesma re-
presentação. Houve o Mesmo Augusto Senhor por
bem Ordenar se remetia a V. m. a referida repre-
sentação , para que dê conta em termo mui breve

pela Secretaria de Estado dos Negócios da Fazen
da do qtie oceorrer a este respeito, a fim de qne
o interesse, qualquer que seja, 'da mesma Fazenda
se aproveite como he devido. O que V. m. cum-
prirá. _,

Deos Guarde a V. m. Paço em 29 de Fe-
vereiro de 1828. — Miguel Calmon dn Pm e Al-
meida.— Sr. Juiz de Fora desta Cidade.

S. M. o Imperador a Quem foi presente o
requerimento incluso de Manoel da Silva e Maria
Salomé , em qne expõe como legatario da finada
D. Anna Maria do Sacramento, não se ter con-
cluido o testamento da dita finada em prejuízo da
Fazenda Nacional, pela falta em que está da re-
cepção das competentes décimas; Ha por bem Or.
denar, que V. m. tome o necessário cuidado a tal
respeito, sobre o que deverá render conta em ter-
mo breve pela Secretaria de Estado dos Negócios
da Fazenda. O que V. m. assim cumprirá.

Deos Guarde a V. m. Paço em 29 de Feve-
reiro de 1828.— Miguel Calmon du Pm e Almei-
da. — Sr. Juiz de Fora desta Cidade.

lllust. e Excel. Sr. - Tendo S. M. o^ Impe-
rador em Aviso , que me foi expedido da Secreta-
Tia de Estado dos Negócios Estrangeiros de 3 do
corrente, Concedido benignamente por solicitação

do Encarregado dos "Negócios da Prússia neste lm- ,
perio, ao Negociante G. O. Huffman , Agente da í
Companhia rio Rheno rias índias Occideiitaes, do-
niiciliado em Monte Vidéo, a faculdade de conser-
var na Alfândega respectiva as mercadorias nella
deprsitadas, dando-se-lhe para esse fim hum prazo
razoável: o participo a V. Ex. para sua intelli-

•gencia , e assim o fazer cumprir, na certeza de
que em conformidade desta Imperial Resolução
igualmente se expede nesta data ordem á Junta
da Fazenda dessa Provincia.

Deos Guarde a V. Ex. Palácio do Rio de
Janeiro em 7 de Janeiro de )8ü8. — Miguel Cal-
mon du Pin e Almeida. — Sr. Thomaz Garcia de
Zuniga.

Migoel Calmon du Pin e Almeida, do Con«
selho de S. l\j. I. , Ministro e Secretario de Es-
tado dos Negócios da Fazenda, Presidente do The-
souro Nacional &c. Faço saber á Junta da Fa.
zenda da Provincia da Bahia : que S. M. o Im.
perador, a Quem forão presentes os seus Officios
números 34, 35, e 36, datados em 10 de Selem-
bro do anno antecedente, nos quaes participa a
correspondência qne tem havido com o Encarrega-
do dos Negócios do Império em Londres, sobre
os saques, e remessas de letras, para pagamento
do empréstimo : Ha por bem Ordenar, se respon-
da á Junta , qne a respeito do pagamento das le-
trás sacadas, em ouro, e prata, e que a esta bo-
ra deve e«tar condoído, por ter sido feito o con-
cernente saque, em 6 de Abril do anno findo, e
por aquella vez somente, como diz o dito encar.
regado, se olricinrá ao mesmo, para não continua-
rem os referidos saques, em moeda, em quanto
houverem notas do Banco , e bilhetes, e aprova
o mais que a mesma Junta tem praticado no de.-
empenho dos seus deveres a similhante respeito.
O que se lhe participa para sua intelligencia, a
governo. Alexandre José Ferreira Braga a ftz no
Rio de Janeiro em 21 de Fevereiro de 1828.
— Marcellino Antônio de Souza a fei escrever.—
Miguel Calmon du Pin e Almeida.

Miguel Calmon du Pin e Almeida , do Con.e-
lho deS. M. Imperial, Ministro e Secretario d'Es-
tado dos Negócios da Fazenda, Presidente do The.
souro Nacional, a&c. Faço saber á Junta da Fa-
zenda da Província de Minas Geraes .- que nesta
oceasião se lhe remettem pelo Furriel do Segundo
Regimeeto de Cavallaria de primeira linha, Eme-
renciano Thomnz de Almeida, cem arrobas de so-
limão para o laboratório da. caza. de fundição da
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100 ar. de
solimão eu.
25 volumes.

<r*uo da dita Provincia , hinflo esta remessa em
-caixões de quatro arrobas cada hum , segundo o
Conhecimento incluso, assignado pelo dilo Furriel,
ficando assim respondido o seu Officio de vinte e
dous de Dezembro próximo passado. O que se

participa á mesma Junta para sua intelligencia, e
dívida arrecadação, e destino competente. Luiz de
Almeida Cunha a fez no Rio de Jan"iro em trez.
<!•? Janeiro de mil oitocenlos vinte oito.— João Jo-
sé ítoürigites Vareiro afez escrever. — Miguel Cal-
¦non du Pin e Almeida.

Recebeu o Furriel , Emerencinno
Thomaz de Almeida , rio Thesoureiro
desta Caza da Moeda Antônio Martins
da Costa , em conforinidade da Poria*
lia de 15 de Novembro do anno pro-
ximo passado de 1827, con. airobns de
solimão para ser entregue em Minas
Geraes.

E de como recebeu o dito Furriel
Almeida o referido solimão, as-siguoti
co.niuigo dons Conhecimentos do mes-,
mo thei.r cum hum só tlleito. Rio de
Janeiro eu. 3 de Janeiro de 1828.—
Jo«é Joaquim de Moura Telles.—Eme-
renciaao Thomaz de Almeida.

Repartição dos Negócios da Justiça.

Tc-ndo-se expedido já, pela Repartição dos Ne.

gocios da Guerra , as ordens convenientes sobre
as dCTfirdenj ultimamente praticadas pelos Soldados
Jrlandezps; e convindo tomar todas as medidas de

pico-auçãb, para que ellas sc não renovem, Man*
da S. M. o Imperador recommendar igualmente a
V. S. toda vigilância, e cuidado sobre os negros,

para que não insultem , nem provoquem os mes*
mos Irlandeses, como por vezes leu. acontecido ,
fazendo-03 V. S. castigar correccionaluiente , como

julgar conveniente , a íim de conseguir-se o perlei-
to aocego , que muito convém manter entre os ha.
I>itantes desta Capital ; ordenando V. S. para esse
effeito ás patrulhas, que costumão por ellu rondar,
que hajão , não só de pôr sobre este objecto a
maior attenção , mas até evitar que os referidos
negros pratiquem acçõps indecentes, e useiu cepa-
lavras obscenas, que tanto offeiidem a decência , e
si moral publica. Deos Guarde a V. S. Paço em
12 de Março rie 1828. — Lúcio Soares Teixeira de
Gouvca. — Sr. José Clemente Pereira.
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Artigos nau Officiaes.

'Correspondência.

Sr. Redactor.

Lembra-me ter lido na collecção das Ojxiras
do Ju.iê;», huma com o titulo Variedades dc Pro-
theo, e também me recordo, que de hum momen-
to para outro o Protagonista dn Peça mudava de
fóriua , de estilo, e de caracter. Quem me diria eu*
íão, que eu Veria reproduzidas iguaes variedades
mos Escriptores jornalistas do Rio de Janeiro,
verdadeiros Prolhêos em essência c en. linguagem!
íjahe á luz no Jornal da Deosa de espada a pru»
mo, e balancinhas cmesquadria, no N. 248, hum
artigo de quem so diz : hum inimigo dos échos e
Aos toneis, e a sua doutrina he estu : Não se de.
«e chamar (le Sojipuiao^ao nisso Augusto Impera-

dor, magoando por este máo proceder a Grandeza
du Sim Alma, e de todos os Cidadãos limitados, emt
timão a Constituição, Suho outro artigo no mesmo
da inesmissima N. ° 253 em reforço do primeiro
mas já o seu Aulhor não se chama inimigo oV,
échos e dos toneis , sim o iscommungado pelo ata.
laia e Chupuis ; e era vez de provar o <_ue dis era
sobre a mágoa de S. Magestade, e dos Cidadãos
honrados á denominação de Soberano , como o Pio-
theo da Opera dojudeo, muda de figura, e fiase,
e diz : A Soberania reside na Nação , a qual se.
ginido a Constituição jamais deo, item podia, a So.
bernnia ao nosso Augusto imperador ; porque cila
he inalienável por sua natureza Ora o Protheo de«
veria, quando tornasse á figura primitiva, tomar
igualmente á primitiva linguagem ; não o fez assim;
poique o Protheo articulista não tem a habilidade
do Protheo Mythológico ; e por is-o tornando a
ser o inimigo dos échos e do« toneis, como se
assigna no N. c 255 da moçoila desvendada ( por*
que a nova Astréa não he tola, que não queira
ver a faixa de quem se apresetita , o o que traz
nas mãos quem lhe faz afagos), unida de objeclo,
e de linguagem , e não tratando niais das mágoas
d'Alma , nem da impotência du Nação Soberana,
que não podia, (a cuntra.licção das contradições! )
unhe com es'toutra variedade: Não he uo Jttrjj ,
nem a nenhum Poder Polilico, a quem compete ai-
terur , interpretar , ou explicar a mesma Constituição.
Então não he este Protheo mais Protheo, que
o Protheo do Judôo! ila variantes mais variáveis
nas variedades deste vário ! —Wattel , Puffendorf,
De Felice, e vós oulros Escriptoces de Direito
Publico, vinde , vinde aprender , o que ignoraes na
escolla deste novo Publicista , que pain Gloria da
Pátria, e Honra da Seiencia tomou o sublimissi-
mo appellido de inimigo e escomungado.

Sr. Author, ou Srs. Authores deste trez ar-
tigos; que aranzel, ou mixórdia hc esta de pala-
vras sem senso, e sem critério ! V. M. uãoconhe*
ceo, que cada hum destes artigos trazia comsigo
os argumentos para a sua refutução , e anniquilu-
mento! A pezar de bastante se haver dito victorio*
samente sobre o pi bueiro , cumpre dizer alguma
couza, pois que o Decreto de 3 do corrente pu>
blicado no Diário Fluminense N. ° .54 o proporcio-
na. V. m. com hum arrojo criuii-rinso, e inaudito
disse : S. Magestade mago» se quando lhe dão o li-
tido de Soberano; e S. Magestade diz expressa*
mente naquelle decreto Paliando da Nação Brasi*
leira , de quem Tenho a mui distincta Gloria e Ufa-
nia de ser Soberano. Então para que publicou o
contrario , do que S. Magestade sente ! Não sabe
V. m. , que pelas Leis he crime grave aconselhar
o Soberano , quando o Soberano não pede conse*
lho; e como julga, que he indillereote publicar
sentimentos oppostos aos que aniuião o Seu Com-
ção ! E não contente com avançar huma mentira a
respeito da Pessoa, e Animo de S. Magestade, co*
mu ainda lem a temeridade de mandar a hum Re-
dactor, que se abstenha de lha conferir aquelle
tratamento! A Pessoa de S. Magestade he declara-
da Sagrada pela Constituição art. 99, e hum anoni*
nio ( so hum inimigo c escommungado tal se atre-
veria a fizer ) attenta contra o meior attributo da
sua Sagrada Pessoa ! ! ! E admira se V. m. de ser
no Jury reconhecida unanimente a criminalidade do
«eu nefário escripto!!!—Perdoe a limitação.

Vamos ao segundo artigo. Sr. Escommungado,
só hum escommungado podia dizer lão escommun-
gadamente lão escommungaria sandice com a escoai-
mungada protervia que liie originou a sua escom-

i
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ninnrião. Diz \*. m. : A soberania reside na Nação
i até aqui vamos liou.), a qual segundo a Constitui;
cão jamais dco , nem podia ( ugora esbariou dor qua-
tro pés), a Soberania ao nosso Augusto Imperador,

poruue ella fie imdienuvel. — Se a Nação Soberana
líãu deo, nem polia dar a Soberania, segue.se que
não era Soberana ; porque a idéa ala, não poder ,
éxclue a idéa de Soberania. Logo V. ra. não só
disse huma purvoicu maior do que as torres da
Igreja «ia Camlelluria; mas até deo corda pura se
enforcar. Montesquieu , que tinha mais juis.i e sa-
),er no dedo iniiiinio do pé , «pie V. m. mostra ter
em todo o corpo inclusa a cal, ç-, , diz, tratando
do Principio d >s diversos governos, o seguinte:
A natureza do li ave'no ttnnt!>licano he . que o Po-
to em empo au certas fimilias (cx-moio tirado
,)!i<ni['i d'- i,).:i,cn dn V. mei5i, e de Gênova),
ifnfiãii o Soberana Poder. A do Governo Monárquico,
oue o Piiucipe Unha ti Solierimo Po<lcr, mas que o

,-,,.,. c, (,/ri () 0"/'•tíerça segui: to tis Leis e>labrleeilas
Ora considerada a Nação iiva-ileiia antes de ac-
clamar o Sr. 1). fedao seu Imperador exercendo .)
Poder S ii)-ii'jn.i . e consistindo o Governo Mo-
nariiuic i .... |i's-e, e ex• rc¦¦¦.« deste ineniiu Poder
Soberano, exercido couicrme as Leis estabelecidas,
então o que duo a Nação Brasileira ao Sr. D,
Pedm , quando O acclainuu.' Qae responde ais-
to, Sr. Escoiii iiuiig-ado! Responda mais; que si.

gn.fica a Coroa. , quo S. M igestade põe sobre
sua Augusta Cabeça, que he a mesma quo aval-
ta sobre o Escudo das Armas da Nação! Mas
não responda, que pôde vir com alguma escom-
mungada arenga , que eu tenha novamente de re-
bater : eu o digo. — O' Símbolo da Soberania ; e por
isso, ou pintada, bordada, ou de vulto, se põe so-
bre o escudo da Nação , cujo escudo com as ar-
mas simboliza e designa a Nação ; assim como de
ouro e brilhante* se põe sobre a cabeça do Impe-
rador ; e aqui tem Vm. o designativo da Sobera-
nia na Nação, e no Imperador; porque a existen-
cia em hum não implica com a existência em outro.
E que significa o Sceptro que S. Magestade eni-

punha, nas «ocasiões em que apparece com a co-
rôa na cabeça ; insígnia que não condecora o es-
cudo das Armas da Nação ? Signitica o Mando ,
que está em exercicio nas Mãos do Imperador, e
não nas mãos da Nação, que c««n elle o condeco.
rou. Então, Sr Escommungado, como se atreve a
dizer que a Nação não deo , nem podia dar a Sobe-
rania; quando a Nação deo, o que podia; porque
podia, e que lhe lioou , a Soberania; e deo tam-
bem o que podia , e não lhe ficou (em quanto não
assumir outra vez) , que he o exercicio do Man-
do? Se Vm. soubesse raciocinar, teria alcançado o

porque a eoiôa ho estável , e «. Sceptro maneavel.
Se tivesse lido os Emblema* de Alciato, de Sá-
Vedra &C. ; mas eu não e«tou para ensinar igno-
rantes , e posto que s.j.i obra de misericórdia, não
he preceito do Decálogo. Pr tanto «le todo o de-
duzido se conclue, que se Vm. no 1. ° a.tigo «f-
fendeo S. Mageslade , neste "2 5 offeudeo a Nação.
— Não leve a mal este sutaque , porque diz o
ditado : Quem não quer ser lobo , não lhe veste
a pelle.

Vamos ao terceiro artigo. Diz Vm. Sr. inimigo
dos eclios c toneis: Não lie ao Jury , nem a ne-
vhúm Poder Político a quem compele alterar, interpe-
Irar , ou explicar a Constituição. Se não compete a
hum Tribunal como o do Jury, nem aos Poderes
Psliticos, como he que Vm. se arroga o explica-
lrt , c o interpetra-la ? Não diz Vm. que não se de-
ve chamar de Soberano ao Imperador, porque a

Constituição nM lhe dá este tratamento : Não diz
maia : que a Nação segundo a Constituição jiioais
deo, nem podia, a Soberania ao Imperador? Que
lie islo , não he explica-la , e interpetra-la ? Não
compete a nenhum dos Poderes, «• compete a hum
anônimo encapotado, e mínima frucção lio Povo?
Não será Viu. por isto lambem ciiiuiuoso de tesa
Nação, arrogando a si o que nega aus Podems
Iransmiltidus pela Nação ? Vinde, ó Povos do mun-
do, aprendei' o que he se, ir.imigo dos toneis , e es-
cominungado dWt.ihii . ! O .(ue nem Imui Poder Po-
lilico pode fizer, faz i-s.e inimigo escontmungudo ;
tal he o poder que tra.isii.ilte launa escommunhão ,
e huma imiuicicia ! ! ! — Mas não ponha vinagre no
silio infUmuindo , que não pegio as bichas. Oi bo ,
que o Jury não interpelra , nem explica ris sans
julgados a Constituição ; decide co somente se o
artigo denuncia Io iuelue ou náo criminalidade, e se
deae ou não applicar-se-lhe a pena correspondente
in pre»ença da Lei. Acaso Vm. , pur que ultraja os
Poderes Políticos, s.ippõe que deve ser julgado co-
mo os responsáveis pelos Poderes Politicaas ! ! ! Ha
Comalheiro , Secretario de Estado, Senador, aiu
Depuiado jiara se esperançar nas suas prerogativas ?
ü quando o seja. , não conhece a diffsrença «lí emit-
tir li unia opinião na respectiva Câmara , ou em hum
periódico! Quem dá com a lingoa n'hum impresso,
entrega o cachaço ao jugo da lei da Imprensa. Não
se torça , que a navalha o procurará.

Seufhores Repablicanisadores, perdem o seu tem.
po com huma Nação sizuda, e refk-ctida qual a
Brasileira. Idéas, quaes transmitiis nus periódicos,
só teu. cabimento n'hum Povo volúvel , è inquie-
to; .,'liuiu Povo pensador, e oppri.nido; ou n'hum
Povo iii"rte , e inexperiente : em nenhum deite»
casos está o Povo Brasileiro. 11 i huma Bibliothe-
ca Impetia! e Publica mui freqüentada; ha huma
mais que vufgar illu-tração nus pessoas bem educa-
das; e ai. lão por tod.« «s mãos ()s Authores das
doutrinas Soli Ias , que forinão a ventura dos Es-
tados , e das suas classes. Os Martins e Carvalhos
deixarão rastos de sangue , e encherão de d -oia-

ção e luto o malfadado Pernambuco ; ni.isua.-ni ji
aeredita Pataralas demagogos. Se as doutrinas v«-
lhas são rançosas para instiucção da mocidade , as
novas por fres«|uinhas como nata sabem a azedo ou
ao coalho; as do Authordo Espirito dm leis pela
profundidade, amplitude, e desenvolvimento da ma-
teria , são t*lvez as mais adoptadas : não tem o
ranço da antigüidade, nem a nata do modernismo.
Vejamos o que diz no Liv. 3 o cap. 3.°

" Foi hum bello espectaculo no século passado
ver os impotentes esforços dos Inglezes para estabelc-
cer entre elles a Democracia. Aquelles, que tinhão par-
te. nos negócios públicos, como não tinhão virtude;
que a sua ambição se achava irritada pelo favorável
suecesso , daquelle que. mais se tínltit arrogado (Com-
wel) ; que. o espirito de huma facção não era repri-
mido senão velo espirito de outra facção ; o Governo
mudava-se sem cessar; o Povo espantado buscava a
Democracia, e não a achava em parle alguma.- final,
mente depois de tantos movimentos, choques, e repeU
lões , foi precizo para achar repouso erigir o mesmo
Governo , que anles havia proscripto. ,,

Corroboremos isto com outra passagem do Liv.
5. cap. IO. " O Governo Monárquico tem huma gran.
de vantagem sobre o Governo Republicano : os negócios
tio Estado conduzidos por huma só pessoa tem mais
promptidão na sua execução.

Va mais hum contraforte de Cícero Liv. 3. °
das Leis. " Hum Chefe reconhece, que os negócios
publicas pesão sobre seus hombros, e então pensa;
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porem a Povo no seu impelô niíts reconhece o perigo
a que se arroja. Slalu esse oplima constituíam rem
pxõlicam quae. ex tribus generibus illis, rcgoli et opti.:
mali et popu/ari confusa motlice, nee. punienda irritet
ttnimum immanem ac firam. Cie. dc rep. lili. 2.°

E V. mm. , Srs, Redactotes de periódicos, que
admittein taes e quejandas doutrinas , continuem a
akenar o fogareiro, e inchar as bochechas, e so-
prar , a ver se levanta lavareda. Servir hum par-
tido desorganisador he de certo mui nsouofê tare-
fa. Mas que variedades vão pelo mundo ! Hum diz
pelos Ivpos , que o Brasil não lhe pode pagar ,
quanto mais recompensar ; ( foi hum Brasileiro

que o disse !) Oufros pela ganhuça periodical -*•.*¦
tão prompto» a concorrer para Sua Magestade ser
offe.Hido ua maior das Suas Attribuições ! E ha
quem se espante da unanimidade na votação sobre
criminalidade de taes escritos ! E haverá quem se
illuda com os corcovos, e torcicolos com que .
víbora se quer esgueirar para fugir á pena!,,.

Sr. Redactor , como nas varie.lades de Prottieo
o Judeo seu Author denominou ao Gracioso Cal
rangmjo, permilta-iiie que refutando as variedades
destes Prolhêos dos periódicos me assigne. Deste
Seo Criado de graça. — O Caranguejo.

NOTICIAS MARÍTIMAS.

ENTRADAS.

Dia 11 de Março. — Antuérpia; 66 dias ; B.
fíol. Guilherme 1. , M. J. Longheley , equipagem
10, carga fazendas, queijos, e genebra, a T/tere-
min. ¦— Rio Grande ; 20 dias ; S. Bella Luizá, M.
Manoel Lopes da Silva, equipagem 14, carga car-
ne, couros, e seba, a Joaquim Antônio Pereira:
passageiros os prisioneiros José dos Santos, e João
Pedro, remettidos á Repartição da Marinha.

S A II 1 D A S.

Dia II de Março.— Em commissão , C. de
guerra Maria Izabel, Com. o Cap. de Frag. José
Thomaz Rodrigues. — Moçambique; G. Industria,
M. José Simões da Fonseca , equipagem 43, carga
fazendas, aguardente, e vinho: passageiro Antônio
José da Costa , com Passaporte da Secretaria de
Estado do» Negócios Estrangeiros.—Dito, G. Trez
Corações, M. Cândido José da Moita, equipagem34,
carga fazendas , e aguardente : passageiro João Pe-
reira da Fons™ca, com Passaporte da Secretaria de
Estado dos Negócios Estrangeiros. — Angola ; B.
Emilia, M. Gregorio José de Faria, equipagem 17,
carga fazendas, e agoardente. — Dito, É. Seis de
Fevereiro, M. Joaquim Ignacio Monteiro, equipa-
gem 18, carga dito, e vinho.— Cabinda ; Pataxo
Providencia, M. Manoel José Nogueira, equipagem
If) , carga fazendas, agoardente, e pólvora. — Di-
to , B. Santa Rosa , M. José Moreira da Costa ,
equipagem 29, carga fazendas, e agoardente: pas-
sageiros os pretos José, e Gregorio, com Passa-
portes da Secretaria d'Estado dos Negócios Estran.
peiros, — Dito, B Chmenlino, M Antônio José da
Silva Guimarães , equipagem 21 , carga dito. — Di-
to. S. Conceição de Maria, M. José Maria, equi-
pagem 16 , caiga dito , e pólvora. —¦ Benguella ;
B. Trajnnn, M. Francisco du Fonseca Fiemos, equi-
pagem 23, carga aguardente, e fazendas.— Dito,
B. Maria, M. Henrique José Pestana, equipagem
26, carga dito. — Dito, B. Economia, M. Fran.

cisco Elesbão Corrêa, equipagem 24, carga dito, e
vinho— Cabinda , Zaire, e Molembo ; B. E. lnea
M. Francisco Antônio dc Medeiros, equipagem 30
carga fazendas, agoardente, e pólvora. — Dito'
Pataxo Leopardo, M. José João Cancio , equipa,
gem 16, carga dito. — Cabo Verde, por Benguella,
e Angola; S. Rnpoza, M. Antônio Tavares, equipa-
gem 11, carga agoardente, vinho, e fazendas.—.
Cabo Verde , por Angola ; B. Vencedor , M. João
Francisco de Mendonça, equipagem 25, carga fa*
zendas, e agoardente.—Dito , B. Crestes, M.João
Francisco dos Santos, equipagem 16, carga dito,
e fumo : passageiro José Victorino Jorge , com Pas-
saporte da Secretaria d'Es(ado dos Negócios Es-
trangeiros. — Gibrallur , e Gênova ; B. Sardo, Prin.
cipe Eugênio , M. B. Lulero, equipagem 18, carga
caffé, couros , e assucar : passageiros o Italiano
Bento Samuel , o Hcspanhol João Rachel , cuia
Passaportes da Secretaria (1'Estado dos Negocioc
Estrangeiros.— Bahia, e Pernambuco; G. Franc,
Phisiciene, M. J. Griot, equipagem 19, em lastro:
passageiros o Padre Manoel Lourenço de Almeida,
com 1 escravo, cum Passaporte da Secretaria da
Estado do» Negocio» da Justiça , José Moreira
Corrêa , Venancio Maria de Albuquerque , com sua
irmã, Francisco Xavier, Albino JoséArroio, Mi.
guel Gonçalves , Bernardo José da Silva , Antônio
José de Miranda, Lourenço Nunes Corrêa, com
1 escravo, Antônio José Pereira, com 2 escravo»,
e Jacinto Antônio Pereira , com 2 escravos , com
Passaportes da dos Negócios da Marinha. — Ilha
Grande; L. Despique, M. Custodio de Souza Ma*
citado, equipagem 5 , carga fazendas. — Dito , L.
Santo Antônio, M. Manoel Antônio de Queiroz, equi-
pagem 11 , em lastro. — Ubutuba ; Canoa Conceição
dos Anjos, M. João Corrêa Leite, equipagem 4,
carga sai : passageiros Manoel de Rezende, Ma-
noel Marques, Antônio Venancio, e 25 escravo»,
com Passaportes da Secretaria d'Estado iIob Ne-
gocios da Marinha.— Parati; Canoa Estreita do
Sul, M. José da Rocha , equipagem 4, era lastro.

AVISO.

A roda da 8.a loteria extraordinária do Imperial Theatro de S. Pedro de Alcântara, anda
impreterivelmente no corrente mez de Março. Os bilhetes que existem achão-se á venda no Banco , e
na loja de livros de João Pedro da Veiga e Comp., rua da Quitanda canto da de S. Pedro.na

RIO de JANEIRO ha IMPRENSA IMPERIAL e NACIONAL.
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Artigos de Officio.

Repartição dos Negócios da Fazenda.

JL Llnstrissimo e Excellentissimo Sr.—Sua Mages-
tadc o Imperador Ouviu corn satisfação a leituia
do Officio N." sete , em que V. Ex. dá conta das
leformas, e economias que já tem feito em alguns
ramos de despeza a cargo da Fazenda Publica,
e Apptova a suspensão que ordenara do pagamen-
to dns gratificações, e do aluguel de cazas para
as Secretarias ; as medidas tomadas sobre o Trem
Mililar, e obras publicas, e muito princípalmen-
te a ordem para se proceder á arremalação dos
geneios de fornecimento, da qual já resultou a
decidida melhoria de preço , que consta do mes-
tno Ofiicio. Recommendando a V. Ex^ que não
cesse de pesquizar quantos abusos possão haver a
tal respeito, e de remtdialos ptomptamente. O
que paiticipo a V. Ex. paia sua intelligencia, e
cumprimento.

Deos Guarde a V. Ex. Palácio do Rio de
Janeiro eu, 14 de Janeiro de 1828. — Miguel Cal.
mon du Pin e Almeida. — Sr. Thomaz Curcia de
Zuniga.

Hlust. e Excel. Sr.— Como fosse mui deeagra-
davel a S. M. o Imperador o exemplo, que deu
a Junta da Marinha en, Monte Vidéo, de saccar
sobte o Banco do Brasil po, vinte contos de réis
com o inaudito prêmio de cincoenta por cento,
contra os interesses da Fazenda Publica, que aliás
deveria zelar quando a Junta da Fazenda respeo-
tiva havia saccado a quarenta e cinco , e mesmo
a trinta e cinco , segundo acaba de expender o
Presidente da Provincia em seu Ofiicio de vinte
lium de Dezembro próximo , participo o refeiidò
a V. Ex. rogandolhe queira em conformidade ex-
tranhar severamente pela sua Repartição á refe-
rida Junla hum tal procedimento, a fim de que
não prosiga em similhantes convenções tão preju-
diciaes , e lesivas ás rendas do Estado.

Deos Guarde a V. Ex. Paço em 14 de Ja-
neiro de 1828. — Miguel Calmon du Pio e Almei<*
da. — Sr. Diogo Jorge de Brito.

Hlust. e Excel.— Foi muito desagradável a
S. M. o Imperador a participação , que V. Ex. me
fez pelo Officio N. 13, de ,que a Junta da Ma-
rinha contra os interesses da Fazenda Publica,
que aliás deveria zelar, dera o funesto exemplo
de saccar sobre o Banco do Brasil, com o inau-

dito prêmio de cincoenta por cento, tendo a Jun-
ta da Fazenda saccado a quarenta e cinco , e
mesmo a trinta e cinco. E portanto Rscommenda o.
Mesmo Augusto Senhor , que não obstante aquel-
le máo exemplo da referida Junta de Marinha,
a quem pela Repartição competente se extra nha
hum tão reprehen.ivel procedimento, empregue V.
Ex. todos os meios ao seu alcance para que nem
a dita Junta , nem a da Fazenda prejudiquem ao>
credito publico por meio de saques evidentemente
lesivos, e absurdos; ficando na intelligencia de»
que o Governo occupar se-h-i qnanto antes de me-,
ilidas enérgicas, e seguras para occorrer a qual-
quer desperdício , ou abuso nas despezas do Es-
tado.

Deos Guarde a V. Ex. Palácio do Rio de Ja-
neiro em 14 de Janeiro de 1828.—Miguel Calmon
du Pin e Almeida. — Sr. Thomaz Garcia de Zu-
niga.

¦ Miguel Calmon dn Pin e Almeida, do Conse-
lho de S. M. 1. , Ministro e Secretario d'Estado
dos Negócios da, Fazenda , Presidente do Thesouro
Nacional &c. Faço saber á Junta da Fazenda dst
Provincia Cisplatina : que S.M. o Imperador Hou«
ve per bem , a solicitações do Encarregado doa
Negócios da Prússia neste Império , Conceder he-
nignainente ao Negociante G. O. Hoffman , Agente,
da Companhia do Rheno das índias Oecidentaes,
domiciliado ern Monte Vidéo , a faculdade de con-
servar na Alfândega respectiva as mercadorias nel-
Ia depositadas , dando-se-lhe para isso hum prazo
razoável. O que se participa á mesma Junta pára
sua intelligencia e execução, e de que nesta con-
formidade igualmente se expede Aviso ao Presi-
dente dessa Provincia para na parte que lhe toca
assim o fazer executar. Justino José de Araújo a
fez, Rio de Janeiro em sete de Janeiro de miL
oitocentos e vinte oito. — JoaO José Rodrigues Va-
reiro a fez escrever. — Mig-el Calmon du Pin e
Almeida. -','-,!¦-,

Miguel Calmon du Pin e Almeida, do Conse-
lho de S. M. I. , Ministro e Secretario d'Estadp
dos Negócios- da Fazenda , Presidente do Thes-u-
io Nacional &c. Faço saber á Junta da Fazenda
da, Provincia de S. Paulo: qne S M. o Impera-
dor Acaba de Ordenar 'em Aviso da Secretária de
Estado dos Negócios do Império, que me foi ex-
pedido coni data de oito do corrente, que sejão
neste anno abertos os Cursos. Jurídicos, mandados
por Lei estabelecer tanto nessa, como na Provin.
via de JpçrnambtKio; devendo-se em cmifotuiidade
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*upprir as despezas indispensáveis „com os respeci claração dos direitos, c esta declaração será per lê;.
Ii.o* Empregados, e com tudo o mais que for Ia, se vos a separnrdes das abstracções melhafisicas
neces.ai.o para a sua abertura e andamento, viato que não tem outro fim senão espalhar no 1 tiipeii«.>
não ser possível calcular exactamente as despezas Franc*,* gs germens da desorgunisação, e das de»
precisas. Portanto so ordena á mesma Jiinln, que
a tii.i de se pôr em execução o que o Mesmo Au»
Io Senhor Determina, assistu com a*j quantias ne-
ce-sarias paru tidos os objectos iu dispensáveis á
aliertura , e andamento do Curso Jurídico dessa
Proviucia ; diindo logo parte circunstanciada da
despez.» de todos os artigos tanto dispendidos pa*
ra esse acto, como dos que annualmente lição a
cargo dn Fazenda Nacional com a sua iiiniui.cn-
ção. João Joé de Brito Gomes a fez. Rio de
Jaoiiiro eu. 12 de Janeiro de I82S. —João José
Rodrigues
du Pm e

Vareiro a tez escrever.
Almeida.

Miguel Cal mon

Artigos nam Officiaes.

Correspondência.

Sr. Redactor.
Quando na Astréa N. 218 appareceu a carta do"Inimigo 

dos Kcho.s, muit-i gente se irritou contra o
author, entrevendo as vil)oras escondidas por entre
a folhagem; outros mais ileumnticos rirão.se da es«
toliila ignorância do b.zonho político; eis apparece
o N.. 253, tio mi.sino periódico, e nelle a obstina'
ção ito i.itli ,r debiiao do nome do Excontmungiié)
pel, l',i iia, e no N 255 outro desvario com o
p.' i iro noiie, e iodos p rtend-ndo sustentar, que
o Nosso luipera-b.r se uff-nde de ser tratado por
Soberano , porque o não he . e o que ao principio
pareceo despejada hoitibiidade , tornou-se objecto
mui poderoso para os verdadeiros amadores da Or.
de.., da Monarchia Constitucional, e do Nosso
SyiitUJino.

Veuío-=e o Senhor Inimigo Excommungado ba-
iidi» por doutrinas sãs, e validas, açoitou-ne aos
lugares communs dos Minadores , que são : rjãp
achar identidade , nem analogia no que se iguala',
ou compara ; caracteiisar de ranços,-.- , ou de ab-
solutjstas as idéas da politica mnis pura ; levantar
falsos testemunhos a mortos e vivos. Hum destes
minadores encontrr na Sagrada Bíblia texto paru
provar injustiças de Reis discolos, allega com nfa.
nja, e cn. ar de triunfo as palavra», que não acre-
dita; citu-se-llie outra passagem ,. que recom.non.la
ii obediência aos Reis, e ás Authoridade», respon-
da con» sa-icasmos, e grita , que o texto foi atlul-
lerado. Quer nivelar,huma Monarchia Constitucional
com hum Governo Democrático, ei-lo pregando ias-
li.(lições populares, mas.se se lhe argumenta com
as de huma MonarchiaJivre, que coareta ao ho-
mem a independência selvagem do estado ntrjural ,
responde promptanirnto — Isso he outra coiza, isso
lie cu-rcundis.no, o Brasil não he Inglaterra &c.

Para diininuir a authoridade dos Escritores de
melnor nota . que qiialificão de Soberano os Prin-
«ipês «Ias Monarcl.ias Representativas, diz, com o
seu costumado despejo ,.. que elles escreverão com
falta do liberdade, e em tempos antigos, tomo se
ns doutrinas de, hoje fossem novas . e não

ordens. E quaes são essas ubt.tracções nietliafisicas ?
A primeira e mnis essencial foi a da Soberania, f;
teria Raynal liberdade dirigindo-se a seus disçiwi,
los ? E como esta linguagem não ha do servir a»
Sr. Excou.mui.gado , veja se lhe agrada a de hum
Democrata de Buenos Ayres , alli Deputado , S.
Martin, recitada na Sessão de 30 de Setembro de
1825, que vem no Argos 200 de 29 do mesmo an-
no.—Sobre tudo não posso deixar de recordar oa
...ales, que nos trouxe o abuso, que se fez dn pi;.
blicação dos direitos sociaes. Ella começou a extil*
tar as paixões, e até agora sentimos seus resulta.
dos funestos. A liberdade mal enten lida foi a qus
apresentou muitas vezes verdugos por Apóstolos,
Acabamos de sahir engatinhando do naufrágio poli.
tico, em que quasi nos submergio essa liberdade
politica , mal entendida. — E será este o friicto ,
que pertende colher o Senhor Inimigo Excomniiin-
gado )

Guizot trata do quimera a Soberania popular,
p de abstrocta a distincçio da delegação, e exer*
cicio da Soberania. V. m. deve acreditar nas obrns
deste author : são modernas , e são aquella? que
o novo Apóstolo das índias, De Prat, recomenda
que se leão como dignas disso.

Os Francezes no vértice das paixões proclama,
rão no 3.° direito, que — o principio de toda a
Soberania residia essencialmente no povo. — Mais
escaldadas as cabeças com o fogo da revolução , no
tit. 3.° artigo 1.° da Constituição estabelecerão —
que a Soberania era huma , indivisível , iiinliena*
vel , e imprescriptivel.— Porém como a Soberania
suppõe exercício de direitos, e obrigações, e em
conseqüência subditos, e por outro lado , como
>i«e impossível , que huma Nação exorça essa So-
berania , conhecerão o vasio do arii.t), r. julgarão
resalvar a chimera da doutrina , estabelecendo no
artigo 2.*—que a Naç-ío não podia exercer os
Poderes senão por delegação. — 10 o que se «Jelo*
g*. nesses Poderes se.tio o expreiei.. .!.« S-iberanis ?
E que he .Soberania -em exercício , senão abstrac-
ção niethafisica ? E ilesla maneira , não querendo
dizer, que rlelegSv.it. a Soberania , que conforme
o artigo 3. 3 tinha s»u começo no Povo , chamarão
ao effeilo da Soberani. exercicis. dos Poderes. Se
pois a Nação não pó le exercitar por si, depoi*.
de- conferir o exercício , o que conserva ? Aqui es*
tá o B=pi le ; tiremos a mascara ao Sr. Inimigo
Excomungado. Nos Governos populares, e tempo-
rarios , im fio. do período marcado , ou nus vacnn*
cias reassume a Nação, para nomear os indivíduos,
que governem, mas eu. hum Governo Monorchico
Constitucional, hereditário, de suecessão regular,
a familiar, com.» no Império do Bra6.l , (aonile
tem lugar a máxima Ingleza — O Rei não morre, —)
só no caso de se extinguirem as linhas dos filhos
lenitimos do Sr. D. Pedro 1." tem lugar o artigo
118, não para a Nação, mas para a Assembléa
Geral, não paia nova fôrma de Governo , mas pu-
ra nomear a nova Dinastia, como he expresso no
nrtiíto , e portanto o Sr. Inimigo Excoiiimungaili»doutrinas de, hoje fossem novas , e não desse

• empo quo aceusa, ou se não foi dessas fontes que pertende eii. vão.
se derivarão os Poderes, e suas divisões. Se esta doutrina não he a verdadeira, ficará

O ¦J.bbail.e Raynal , que tanto se havia afana- convencido pela sua própria. A Soberania não per*
tio por plantar o principio da igualdade, no meio tence ao Delegado, e o Delegante he o Soberano,
.tios delírios da França revolucionaria, escrevei» nesta hypotl.ese todos os Reinos são Theocrncias.
Assembléa Constituinte, e entre outras advertências Sirva-nos o texto citado pelo Sr. Inimigo Exeou.*
salutares assim so exprime — Vós fizestes huma de» piuqgado (não viciado, que isso he temeridade, c

Sí,
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desaforo, mas na sua pureza) 
'¦' Per me. Reges re-

vnant. , Se os lieis rei não por delegação do, Po*
deres conservando o Delegante a Soberania , oa
Heis tem o exercício dos Poderes , e Deo, n So.
lietaiiia e por conseqüência o Governo he Tl.eo-
cnitico. Preveji. que a conseqüência lhe não serve,
não obstante ser o principio seu , mas o erro cs-

tá na these, na má intelligencia do senlido, e não
na e-m.equeucia. Tão absurda he esta doutrina ,
coiuo a outra rio não ser o Príncipe o Soberano.

Que a má Io accompatih;. as reflexões do au*

tlior, facilmente se reconhece, quando se attenta

para o cuidado, com que recominenJa que se note
ser o Poder Legislativo o primeiro: quando lm*c:i

confundir friiseolnjia dos Poderes Políticos com a,
idáas vulgares de comitente, , e procuradores: :

quando com modo arteir,. , e como por acaso

inciilcii, que a pertencer a Soberania a algum
dos Poderes era ao Legislativo, pira assim ex-

t|ejir os outros : quinto mui insô»sa-,iente diz

q„e a i léa rie chave só por só níj traz senão
a idéa d» artista , que a fabricou , o da pes*
st,:, que lha incommodou , e concluir se-ha que
toda esta birafunda não tem oitro liu senão ver

se párie conseguir no Brasil o que Itrynal temia

na França e que se verificou — espalhar cs geriueu,
da desorganis.içto , e das desordens. _

%Si"aini,s o metliodo do Sr. Inimigo. Os Pode-

res Políticos sã., quatro &c. Artigo 10. Os R*.

presentniites da Nação são o Imperador, e As-

sembléa Geral: Art. II. Todos estes Po.leres são

Delegações da Nação: Art. 12. No Juízo &e.
aceusará o Procurador da Coroa , e Soberania Na-
cional : Art. 48. Estes são os Artigos, acrescem*
depois o autor — Lojo he claro que a Soberania
be dn Nação , e nunca do Delegado. — Este logo

lie extemporâneo, e este claro, nv.üo esca.ro.
O Artiío 10 contém a divisão do, Poderes.

O Artigo lí , quae, são os Delegados da Nação.
O 12 quem delegou, O 43 quem aceusa em certos

casos; e como se sejue destes artigos, que a So-

berania está na Nação? A Constituição não o diz,

João, uientio o Sr. Excoininiingado, quando no N
- ¦ "• lauda "' '¦¦-'¦¦ '"

213 tfAstrca pag. 1. I. 31 ,
11 escreven en, letra» itálicas — F.lln di

Arli<ro 1?. <?<«e todos os Poteres
.1 ¦ C* F. ..... .'.

linha 10 e
io Tititio

da Sa-
ie a Soberania. As palavras —

cão , ou que nrlla rc...
nella rende a Soberania — são sua,, tact.cas dos nu-

nadoies, como j-t expuz. .
Também não resaltn a conseqüência das pri-

micins dadas, por mais que se analize, e divida

os Arliifos. _
Que os Poderes vem da Nação, diz a Cons-

tituição, que a Soberania origiaariamente vem da

Nação be doutrina corrente , que ei.«im.o hoje o,

Clássico», ...as que. conferidos os Poderes ( chame-

lhe embora delegação ) não resida n Soberania no

Príncipe n»la transferencia rios Poderes, e_seu exer.

eicio, ma. na massa da Nação, que a nao exerci*

ta, que a não pó le tirar, he querer governar-*,

por meth,lcras, e liyp.rboles. que longe de fazer o

bem, podem fazer o mal dos Povos: he allegar com

a Constituição, sem mostrar aonde cila o d.z, ou

de que artigos se segue a illaçao. _
Porém 

"a 
questão nío he se a Soberania ong..

nariameníe proveio da Nação, a questão he: se em

h„m Governo Monarchico Constitucional o Príncipe.

|,e o Soberano. A afirmativa he a doutrina correu-

te. n-.e V. m. nega lá para seus fins
Om meus raciocínios são mais rectos. A ho-

berania consiste no exercício do, poderes , a Na-

r7.o possue originariamente a Soberania, ella porem

não os póle exercitar, logo a Nação não pôde
conservar u Soberania. Por outro lado. A Subera-
nia ho a massa rios poderes, e obrigações ; .quem
possue estes poderes lie Soberano : o Príncipe os

possue , losço lie o S iberano. Finalmente a Cons-
tituição diz no Art. 3. 3 , que o (inverno do lira*
sil he Monarchico. Logo o seu Chefe, he lMonar-
cha , Monarcha he o Soberano ria Monarchia ;
logo o Nosso Imperador con,.. Monarcha do liia*
zd hé o Soberano. Ou esla verdade he demonstra*
da , ou os üiccii.narios todos mentem.

A leveza, com que o Sr. Ioiitiigo trata as ma-
terias, tjtie a sua má fé deBfi.ti.a , offerece no seu
mesmo arrazoado armas para ser uttacado. Quec
mostrar pelos quatro artigos i-italos, que o Poder
Legislativo he o mais preeii.inente , servindo se
da collocaçio, em qne elles vem n:, ordem nume-
rica. Deos no, livre da sua cscalia ! Nos mesmo,

quatro artigos se encontrai, dois, que são contra

prodncentem. Dz o Artigo II os Representante, da
Nação «ãc o Imperador, e Assemblea GeralI; aqui
leal o Imperador, primeiro, que a Assemblea G <•
ral : O Artigo 43 diz Procurador da Coroa , e
Soberania Nacional, aqui tor,, a Cotoa en, pri*
meiro lugar rio que a Soberania Nacional. Como
he isto , a Soberania depois da Coroa , e o Impe*
rador náo Soberana! A itisiljnia do Delegante,

primeiro , que o Delegante ! Aqui diz V. M. — Is-
so he outra coiso. —

Sr. Inimigo «Io, Thronos, juizo, estudo e cri-
terio, os artigo, que transcreve tem o fim que já
indiquei, e não inoslrâo preeminencia , ou prima-
zii. O primeiro no Império do Brazil he o Nos.
so Sober.no, excede a todos pela Constituição:
h-. ol.° Representante , náo em numero, ma, em
Dignidade, em Poder; assim o declara o Art.
93; e por i«so o constituio, e declarou Chefa Su-

premo ds Nação, que quer dizer tanto, como

Soberano, aquelle que não be subalterno doutro,
e ne-te sentido se chama a Deos o Ente Supre-
mo, e olhe que náo he por metáfora, mas pelo
sentido obvio da palavra. Foi por esta razão que
os ,eus Confreires ,e abrazarão, quando coireo
a noticia, que Bolívar havia tomado o dictado de

Supremo, variante de Soberan*. Eis-aqui porque o

Nosso Soherano he peja Consfituição a chave de

toda a organização politica. . . ¦
Vem a"ora a propósito fallar do modo baixo ,

ridículo, e 
"infame 

(perdoem-me os leitores), porque
V. m. quiz zombar da expressão nobre, e expies*

,iia da Constituição, dizendo que chave só traz

a idéa do artista, e de quem a encomuiendou. Ju-

ro á fé de Catbolico Romano, que ainda ninguém,
vendo huma chave Ingle-ta, «e lembrou do Ferreiro,
c do encoinraendeiro, que estarão aonde Deo, for

sorvido, c a idéa natural he a de— instrumento de

f«har, e abrir, e por associação — meio de segu*

rança; neste segundo sentido se diz — chave da

abnbeda — a expressão he technica. V. m. quec
referir-se á Nação, que elegeo o Soberano, e a

mesma Nação que o pedi...
A' vista du letra da Constituição conhecera

o motivo porque, congregado o Corpo Legislativo,
o Imperador se assenta em hniu Throno adornado

con. as insígnias da Magestade , e rodeado do apa-
rato da Soberania, e nem podia deixar de ser as-

sim, quando como Soberano tem em si o alto po-
der de antecipar, retardar, ou paralisar o movi-

mento da Assemblea Geral , que com Elle forma
o Corpo Legislativo; quando por Sua Suprema Qua-
lidado tem de velar sobre o equilíbrio, e harmonia:

dos Poderes Políticos; Artigo 98. O, mais. pode».

u
M
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res não estão sempre em continuo exercido , so-
freni mutações, quando unidos, ou Separados:
o Imperador be sempre o mesmo em todo o lugar
_ tempo.

E que funcções mais augustas da Soberania ,
do que a Authoridade de velar sobre todos os po-
derts , e conserva-los em equilíbrio ? Que prcruga-
tiva niHis importante do que aquella , pela qual
o Soberano dá , ou nega o seu consentimento á
Lei , que foi approvada eu, ambas as Câmaras ?
Se De Loliiie náo he suspeito para V. m., veja o
que elle diz — 11 est souveruin, et n\dlegue. que sa
vo/onlé lorsquHl donne , ou refuse son consentiment. —
Seja esta prerogativa perpetua , òu temporária;
-existe,

Estou vendo que me diz, a Constituição não
o declara. PJe bordão de ignorantes , que não ten.
do massa para jogar princípios , negão tudo p quenão he expresso na Constituição.

Se me argumenta assim , digo lhe então quesó o Poder Judicia! he independente, porque a
Constituição só declara este no artigo 151 , e a
regra em hermenêutica he declarando a Lei só hu-
ma espécie, pela regra contrai ia as outras são ex-
ceptuadas, mas he absurdo que os outros poderes
não sejão independentes em o exercício de suas
funcções ; logo a regra deve ser aquella que re-
ge o systema.

Quanto á pueril lembrança do artigo 48 para
provar que o Imperador não he Soberano, reine-
to-o para o que vem no artigo N. ° $55 da As.
tréa , e accr<«cet)to que esse artigo náo be lugar
de estabelecer Soberania, a Constituição seguiu o
estilo estabelecido. Ob exaltados de Portugal chris-
n.arão em Nacional tudo o que tinha o nome de
Real, e no Brasil, more pecudüm , segnio-se o mes*
mo : exemplo seja —A Typogr.fia Nacional. —
Dantes o Magistrado era 1'tocurador da Coroa ,e Fazenda, subtrahio.se a Fazenda , e collrcou se
em seu lugar a Soberania Nacion.l. Por outro la-
«o — Coroa — no artigo não significa a insígnia da
Magestade , mas o Império , e assim dizemos —
Subditos daCoroa de França, Inglaterra &c. —
A Constituição, seguindo o que achou , classifi-
cou Ministro do Império o das Graças , e outras
incumbências , cum que as não designou ; e dirá
alguém que está bem enunciado .' A ser assim os

NOTICIAS
ENTRADAS.

Dia 19 de Março, — Macahé ; 3 dias ; L. S.
José Augusto, M. João José Lopes, equipagem b,
carga caffé , a vários. — Cabo Frio ; 4 dias ; L. S.
João Baptista, M. José d'Oliveira Marques, carga
agoardente, e milho, a Joaquim Marques da Silva.— Dito, 2 dias; L Espirito Santo, M. José Cor-
réa de Barccllos, equipagem 5, carga milho, agoar.
dente , e caffé , a vários: passageiro Francisco An-
tonio. —Dito, dito, L. S. Francisco, M. Manoel
Ferreira dos Santos, equipagem 5 , carga assucar ,milho, e agoardente, a vários: passageiros Fran-
cbico Antônio Teixeira, Páscoa Maria da Concei»
ção , e Roza Maria da Gloria.

'sahidas.
Dia 12 de Março. — Pernambuco; G. Ing.

Orion, JVI. John Moore, equipagem 13, em lastro:

outros Ministros nío ,5o do Império. Fique p0Ucerto , que Coroa lie o Império , e Soberania A..cional a Causa Publica.
11. da mesma estofa o argumento extraindo doartigo 104 para provar, que o Nosso Soberauo unão he. Miserável! Se o Imperador sahir do lra<

perio entende-se que abdicou , e em quem ? Nosen immediato, conforme o artigo 117: o que 8esegue he que o acto da sabida, importa huma ab.dicaçío. Ile Lei fundamental , n sua execução pen-de da vontade do Soberano , fazer , ou náo fazer
sem que dahi se conclua que o não be. O Rei dêPortugal não ca absoluto ? E com tudo nas Cor-
tes do La.nego ha artigos, pelos quaes perdia aCoroa.

Mas V. m. he renitente , ainda que já o te.
mor do castigo o vai pungindo, e por isso na As-tréa de 8 deste mez N. ° 256 trata de ver se ate.
mo risa os Juizes. E vem com a triste escapatória
de dizer que lhe mostrem a Lei, que declara crime
ao que disser que o Nosso Sobei.no , o não lie.
Bravo, Sr. "Excomungado ! Eu lhe digo, he o ar-
ligo da Lei , quo caracterisa criminoso aquelle queinjuriar o Soberano, que incitar os- ânimos para
que (não digo lhe porção) lhe diminuão o respii-
to, e veneração, sustentuculos da Magestade. Di-
ga-me se alguém escrever que Deos não be justo,deixará de ser julgado criminoso , porque a Cons.
lituição o não declara ? Ha de se-lo pela L, i da
Liberdade da Imprensa , que classifica crime a blas-
feniia; assim como ha de acontecer pela nies.ua Lei
aquém inju.iar o Nosso Soberano , ou para isso
trabalhar.

As outras inepcias não merecem resposta: nem
tudo o que be tolerado na sociedade he perinittidi)em moral , a justiça publica não pune a embria.
guez mansa, mas os homens sensatos a detestio, e
ella fa_ a desbònra dos que a praticão. A Liberda-
de da Imprensa he salutar, o abuso he pernicioso,e o Cidadão probo não abusa. Ouça a propósito,hum escritor de muito critério , Lacretelle , fallando
da França no volcão de seus frenesins. — j_ impu-
nilé des delits de Ia presse prepare fimpunUé des plus-epouvunlables crimes.

Sr. Redactor, tenha paciência, concorra par.
que seja absolvido hum excomungado, e para a con-
versão de hum inimigo do socego publico.M A R 1 T I MA S.
passageiros o Guarda Mór da Relação do Mara«nhão Joar-uim da Costa Barradas, com sua mulher,
2 filhos, e 5 criados, Manoel Venancio de Souza,
com Portaria da Secretaria d'Estado d»s Negócios
da Justiça , os Doutores Manoel Francisco de Pau-
Ia Cavalcante e Albuquerque, e Pedro Francisco
de Paula Cavalcante e Albuquerque, com 1 criado,
com Portaria da dos Negócios do Império, o Te-
nente Coronel Miliciano José Antônio Martins, com2 criados , com Passaportes da dos Negocio, da
Guerra, e Ricardo Chrisoetomo Rodrigues, com
Passaporte da dos Negocio, da Marinha. — Cabo
Frio; L. José Geroeabo, M. Antônio José dos Reis,
equipagem 5, em lastro: passageiros os Hespanhoes
Miguel Fernandes, e Miguel Cordeiro, com Passa-
porte da Policia. — Rio de S. Francisco do Sul;
Hiate Dois Amigos, M. João Pereira Liberato ,equipagem 4, carga fazendas, sal, e vinho.

AVISO.
Segunda feira 31 do corrente anda impreterivelmente a roda da 8*^Ku»ua iciro ... uo correnre anoa impreterivelmente a roda da 8a loteria extraordinária doImperial lheatro de S. Pedro de Alcântara. O resto dos bilhetes que existem achão-se á venda noManco , e na loja de livros de João Pedro da Veiga e Comp., rua da Quitanda canto da de S. Pedro.

MC» bb JANEIRO ha IMPRENSA 1MJPE(RUL~TnÁç10Nàl7 """^



IV.0 63 Sabbado

IMPÉRIO

«ta

%m2j

15 de Março de 1828.

DO BRASIL.

?o<>ô< c.O<j<

DIÁRIO FLUMINENSE. Vol. 11.
>«0*£P

Aüitigos de Officio.

Repartição dos Negócios da Fazenda.

T Llustrissimo e Excellentissimo Sr.-Participo

» V. Ex. que em conforiniaade do Aviso de 10

de Novembro do anno passado, expedido pela Re-

partição de V. Ex. a esta da Fazenda, se oide-

liou ao Desembargador Juiz d'Alfandega interino

em 15 do mesmo mez, que somente se exigisse

os 15 por cento dos direitos das fazendas imporia-

das eu. Navios Francezes, estipuladas no Traia-

«)o com aquella Nação, huma vez que se preenches-
sem as formalidades legaes quanto aos despachos
de taes Navios, pois que pouco importava quem
fos.e, ou sejão -os Consignatarios das ca.regaçues;
ficando por este modo satisfeita a representação ao

mesmo re»peito, do Enviado Extraordinário e Mi-
nistro Plenipotenciario de Sua Magestade Chns-
tianissima referida no mesmo Aviso.

Deos Guarde a V. Ex. Paço em 17 de Ja-
neiro de 1828. - Miguel Calmon du Pm e Almei-
da. — Sr. Marquez de Aracaty.

Illu.t. e Excel. Sr. — S. M. o Imperador Or-
dena, que á vi»ta da inclusa representação daju...
ta da Fazenda desta Provincia de vinte nove de
Novembro do anno findo, passe V. Ex. a coube*
cer da necessidade da obra , que por ordem da
mesma Junta fora começada, e depoi. embaraçada

pelo Conselho doGorerno; e que outro t.m quan-
do a julgue necessária faça V. Ex. executar as
Lei. , evitando conflictos, e contestações, que tan-
to preiudicão ao serviço publico.

Deos Guarde a V. Ex. Palácio do 
"Rio de Ja*

neiro em 17 de Janeiro de 18§8. — Miguel Cal-
mon du Pin e Almeida. — Sr. Thomaz Xavier Gar-
cia de Almeida.

Repartição dos Negocias da Guerra.

Tendo chegado ao conhecimento de S. M. o
Imperador as desordens praticadas nn rua dos Bar-
boneo., e snas visinhanças, pelos recrutas lrjande.
zeB alli aquarlelados debaixo do Commando do le-
nente Coronel Baldwm , addidot ao S.* Batalhão
de GranBdeiros, Coronel Guillherme Cotter ; e
devendo-se fazer eflèctiv. a responsabilidade dos
dito. Commandantes , e igualmente do. Offic.ae.

pettencente. aquelle Quartel, tanto por nao 
çxe.

cutarem as ordens, que por muitas vezes se lhes
lepeliiâo para prevenirem taes attentados, como

por não fazerem, como lhes cumpria, entrar na
ordem aquelles recrutas , quando a titulo de afron-
tades por negros, vagaváo por aquelles sitios ar-
mados de páos, altacando , e insultando Cidadãos
pacíficos, até invadindo suas cnzas , como além de
outros aconteceo no canto da rua das Mangueiras,
no dia 9 do corrente mez, em a hi.bitação do Con-
selheiro José Ricardo da Costa Aguiar, paite da
cujo acto foi presenciado pelo Coronel Coniu.andan-
te Cotter, o qual no mesmo dia desacordadamente
faltou á consideração devida ao Conselheiro In-
tendente Geral da Policia, que tendo acudido a to-
mar conhecimento da desordem, em virtude dosem
cargo, exigia delle »s devidas providencias para qua
se aquietasse o motim; Tem o Mesmo Augusto
Senhor Ordenado , até ulterior , e conveniente dis-

po«içâo, que os referidos Recrutat sejão recolhi-
dos ao Deposito da Praia Vermelha, para alli apren-
derem a necessária disciplina militar; o Comman»
dante Coronel Cotter seja demitido do Commandoíi
o Tenente Coronel Baldwm recolhido prezo á Forlale- ;

za da Ilha das Cobras; e igualmente sejão prezos, «
distribuídas pela Fortaleza da Lage , e outras da
Barra os Officiaes pertencentes aquelle quartel dos
Ba.boneos, constantes de reloção junta. O qtie tu-
do participo a V. S. para sua intelligencia , e
execução; advertindo, que se vai expedir ordem
ao Intendente Ge.al da Policia, para acaulehir,
e convenieiiteuvente fazer castigar aquelles negros,

que insultarem , e provocarem os Soldados estran-

geiros.
Deos Guarde a V. S. Paço em 11 de Março

de 1828.— Bento Barrozo Pereira. — Sr. José Ma-
noel de Moraes.

Repartição dos Negócios da Marinha.

Íllust. e Excel. Sr. — Manda S. M. I. pro-
ceder a bum exame tohre a conducta do Capitão
de Mar e Guerra Jo«é Ignacio Maia, ex-Comman-
dante da Corveta Maria' Izabel , tervindo de ar-

gumento , ou base nesta investigação a inclusa de-
vassa tirada a bordo da referida Curveis, em con-
seqüência do Aviso de 5 do corrente, depois que
o dilo Capitão de Mar e Guerra havia delia des-
embarcado. O Mesmo Augusto Senhor, Querendo
obter sobre e.te ponderoso chjecto o mais impar-
ciai, e genuino conceito, Ordena que V. Ex. vá'

presidir a este exame, que ha de ter lugar no
dia 17 do corrente na salla dos Conselhos de Guer-
ra ás í) horas da m.nhã , aonde comparecerão pa-
ra o mesmo fim o Chefe de Divisão Tristão Pio
dos Santos, o C.pilão de Mar e Guerra João

^-™-"H
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B.ntista Lourenço, e o Auditor da Marinha; co-
tu., são 4 os congregados ne.ta extraordinária Com-
n»i.*.áo, e todos devem votar, e assignar a iiifor-
ntaçiin rcultanle, Determina outro sim S. M. I.,

que V. Ex. eu» caso lie rmpate tenha voto duplo,
o que tu I.» participo a V. Ex. para sua íulelli-

gencia , t? execução.
!},.,,« (iua.de a V. Ex. Paço em 12 de Mar-

ça .!,. i,v8. — Diogo Jorge dt* Brito. —Sr. Conde
de S-juzcl.

RIO DE JANEIRO.

EDITA L.

Faço saber a todos os Srs. Juizes de Facto
Eleitos', que no dia 17 du corrente mez de Mar-
ço pelas 10 horas da manhã» devem comparecer
na Caza da Câmara para apurar-se os Primeiros
Conselhos , que hão de julgar hum Processo de
Abuso da lib-idade da Imprensa, sendo castiga-
dos oa que faltarem com a pena da Lei. E para
que se nao pos-s» alejíar ignorância , se fez passar,
e alíixat o presente. Rio de Janeiro 12 de Março
de 1828. Eu José Joaquim d» G>uvê» Escrivão
o subscrevi.— Manoel Caetano iTAlmddac Albuquerque

Autigos nam Officiaes.

Membros da Junta da Administração da Caiscq^jk.
Amorlisaçao na fôrma da Lei dc 15 de

Novembro do anno passado,

Presidente.
O Ex.""- Ministro da Fazenda.

Inspector Geral.
O Brigadeiro Fianciaco Cordeiro da Silva

Torres.

Membros da Junta da Caixa dc Amortisação.

Joaquim Jofé Pereira de Faro.
Joaquim Antônio Ferreira.
José Francisco de Mesquita.
Pedro Joaé Bemardes.
Ignacio Ratlon.

Contador.
José Lino de Moura.

Thesoureiro.
Francisco José da Rocha.

Corretor.
Possidonio José Lins."

Escriptvrnríos.
Joaquim Trixeira de Macedo.
José Francisco Bernardes.

Porteiro.
Manoel da Siiva Pacheco.

NOTICIAS ESTRANGEIRAS.

Recebemos Gazetas Francezas até 7, e Inçlezas
nlé 10 de Jaueiro, e o qne lemos de mais inte-
ressante , se reluz an seguinte : o Embaixador ila
Rússia retirou-so de Constantinopla a 4 de De-
zeunbi© , e os da França e Inglaterra a 8; por-

tanto be provável qne comecem brevemente as hn9.
tilidides. O novo Ministério Francaz não parece
contentar ainda o partido liberal. A já menciona,
da demissão de Lord Goderich lem invnlviilt. „
Ministério Inglez em serias dilficuldade.s ; M. I!M8.
kisson também se diuiiltio , falia se de povos Mj.
nistros , e neste numero entra o Duque de We|.
liugtoi». Lord Gordon, Enviado Extraordinário e
Ministro Plenipotenciario nesta Corte está nomea.
do no mesmo caráter para a Hespanha.

As fiJUií Inglezas estão cheias dos obséquios
rendidos ao Sr. Infanta D. Miguel em Londres, Jos
quaes copiaremos ulguns nos N.0' seguintes.

ÁUSTRIA.

Vicnna, II dc Dezembro.

O observador Austrinno publica as noticias 09.
guinles de Smyrna a 19 do passado.

Aqui não tem havido interrupção de tranquil-
liilade publica depois que partirão as ultimas im-
viilades, As medidas de precaução tomadas pelo
Pacha e pelas esquadras coiitinnão. O commercio so«
ffití muilo nas aetnaes circunstancias.

Temos noticias de Seio de II. Ellas contém
hum resumo dos relatórios respectivos ás operações
dus insurgentes contra aquella ilha.

A 28 de Outubro dez brigues, signos misti-
cos, e algumas lanchas Gregas f-.e-.ío vi tas »p.
ptoxiinando.se na direcção de K lüniüthia. (! Pa-
chi mandou alguns reforços no Aga rins villa» de
Mas'ick , pa a prevenir hiun desembarque, quo-
todavia se 1 IVectuou na mesma noite, e ns Turco»
se retirsirão. A 29 os Gregos marcharão contra a
ceí.le , s embarcações de guerra desembarcarão
íileuna. 1 epiinliias qne fizerão entrar os Tuicos
lio Ca-tel!o, A cidade foi oecupada pelos Gregos.
C com- o-- u a pilha c. A 30 os habitantes refugiarão-
se nas 'o; Con-ules Exlrangeiros: continuou
11 pi!'". Vs :-.i ,s horas appsrpeeu Lord Coelna-
ti.- róii-. ->- líillas, e huma corveta, no canal de
Seio, -e7i.il se no castello, que llie fez fogo,
Ei,;*- ¦¦--¦:¦ ' ó dois tiroí. e r'eu fundo no ancora-
domo !•'¦ i-«ão içou bandeira Ingleza no mastro ci^n-
de, 11 fru.i-ceza 110 m-istro do traqnete, e a Russa
no uia'tr . Ui gula : depais arvorou 11 bindeira Grega
n> lu-rar du contorne . com «bandeira Turca por
bnix-¦ , e deu linnia Salva de 21 tiros.

A 31 os (militantes sonbcrão que os Grpgos
montavão a 2,000 homens , e qne etâo cemnian-
dadas pelo Coiorel Fabvrier. O Cônsul Chiistão
ameaçado pelas tropas, pedio ao Coronel liinna
salvaguarda, e não teve resposta. As desordens
continuarão na Cidade, e igualmente a canhonada
do Castello.

No 1." de Novembro o Cônsul Auslriaco re.
Itnvnu o «et» pedido, sem embargo as tropas Gri*"-
gis attacarão a sua rasa, entrarão, e roubarão.
Nho se iichou hum Sciota que lhe» lembrasse que
a casa que estavão saqueando tinha servido de asilo
a hum Kiande numero dfi seus irmãos em 1822 quan.
do a ilha foi retomada pelos Turcos, e que o Con*
sul p.a o mesmo homem , que naquella oceasiâo
lhes prestara huma protecção com perigo de sua
vida, e sacrifício de grande parte de seus bens,

Quando acabou a pilhagp chegou a salva guar»
da, e os Gregos primais declararão por escrito
que os havia afHi-rido esle desgraçado acconteci-
mento, a que «« dá por desculpa a necessidade Ha
guerra. Sem embaruo o Coronel Fabvrier ameaçou
assaltar a casa do Cônsul Inglez, porque delia sa*



( 251 )

¦irão algumas bailas apontadas contra os (rei sol-
I |,)_ Elle escreveu por cou seqüência a Curta se-
ruinte a M. Fleurat , Cônsul Francez.—

" Seio I. de Novembro,,

o Vejo com pezar que ainda estais em aliar
n1 mas devo inf. ruiar-, os que me tem custa

dn f..Z'« . (lue. as lroPaa r.sP

tra

P Io II
i.,H.

>i :i i.)

rà. iiinit.'»
As lio

mi ii , in .-
am.açi •?"
<1 , o lis e
..!-.., a. .ul

me
nem bandeiras neu-

a culpa he de hum dos vo-so. collegas.
• • Cmnelteu se hum acto «le violência seio ovem-
os d.* , e.n que eu tom 'i posse de Seio. D .us

; ,s íniã-i f-ridos por Turcos, que se
i.i-d d... Cônsul Inglez. Hontem fj-

..'.as dou, e o terceiro ferido.
o. ..! -rario sua raiva en. altuução a

e. nua .o foi liu.n.i fermentação, que
iii-llles de io Ias as n:H,õ-s. Si e.n to-
no receli-r satisfaça.. Io C m-ul In-
i assaltar soa Ciíi. T.-i I • a b-.n-

ili.l-, 6r. de cj.uinunicat esta c.nta a vossos col<

^ 
A-s._ ,,-!¦., Coronel Fdnri.cr.

j\ > o. íii-.gos começarão a construir .. bita-
ria en P mi, e responderão con alguns tir.x ao
cassei!,), A si, iius e u corvuta á boca da noite sahi-
jâu d a canal

A 3 as tropas se espalharão em bandos pela
.; !i le . e tnaiaráõ p sse delia. Tolos os habita...
los fugirão para o campo a 4,5 e 6; a 7 os tire-

go. tina'., acabado a bateria; a 8 conduzirão oito
in irt ir.s e qu .tro peças, e começara.) o figo ás
5 horas, .jue durou até as seis e meia. O castello
respjndeu , e de ambas as partes se conservou o
fogo. N> castello queimarão-se duas oaza-,

A 9 e a 11 os Gregos regularmenie batterão

p Castello duas vezes por dia, a que elle re.pon-
deu tiro por tiro. O Paehà nietteti a pique duas

galinta., e outras duas embarcações, qu -. compu-
nhão sua ílotilha , e receberão auas guarniçõ_s nu'Castello. ... .

A 11 os Gregos fizerão prisioneiros 120 Tnr.
cos. As tropas Gregas d.saniiuáo , parque se diz

que o Cutello está fornecido de ma.ili.iientos e
miiniçõe. para muito tempo, e que não havia pro-
habilidade de que a pudessem tomar por assalto,

O Almirante de Rigny mandou Pa mona a
Seio, requerer ao Coronel Fabvrier que se reli-
rasse com as suas tropas. O Commandante da Po.
mona teve huma entrevista cm. o Coronel, «lhe
fez ver o desgosto, com que o Almirante de Rigny
via esta empreza. A 12 a Pomona sadio , e soube-
se que os Gregos ainda co-stinuavão a canbonar á
Castello até 16.

A 14, durante o temp-stuoso tempo, que obri*
sgnu a ílotilha Grega a pôr-se ao largo.., chegarão
de Tchesme 150 Turcos em lanchas, e metterão-se

•no Castello. O Pacl.á de Smyrna recebeu hum re-
forço de mil homens , e esperava mais 5,000. O
Almirante de Rigny rpunio ..aquelle porto o Tn-
dente e o Magicieu", qu. sahirão de Alexandria a
2G de Outubro.

--=_-i«««i®!«#ív>!®;©*i®14-s5—'

C O 1 II £ í P O » D t » O I i.

Sr. Redactor,

A Junta do Banco do B'a=i! encarregou-me
de enviar a V. a fiui"de sr-r" 

'publicada 
na sua

Folha, a resposta que a mesma Junta deu ao Avi*

so da Secretaria <;. EstaHo dos Negócios dn Fa-
zenda, datado en. 4 do corrente, e que se \è lio
Diário du Terça feira 11, N.°59, e em consequen-
cia rogo n V. queira faz.-.' inserir na sua Fo-
lha a resposta , que vai precedi !;i peio citado Avi-
so , com o que muito obrigará n seu at tento ve.
nerador, e obrigado criado. —Jacinto Ferreira dc Pai-
Vil, Secretario da Junta do Banco.

Bancu 14 do Março de 1828.

Aviso.
Tendo , em Aviso de 26 de Janeiro ultimo ,

pedido á Junta do Binco do Bra-il , fizesse re-
metter quanto antes ao Thesouro Nacional todas
as contas , e esclarecimentos relativos aos .uppri-
menlos feitos á Província (. i-pln.iaa , o que nun*
ca fez, e nem tem f.-ilí. ãlé a data de luje, sem
que «.. pus.a por similhanle falta continuar nos
trabalhos devidos a tal respeito : novamente reco-
metido a V. ...., para que o f.ça presente en.Jun*
ta , u íim de ,jue com urgência faça a remessa das
referidas contas.

Deos (iuarde a V. ni. Paço em 4 de Março
de 1828. — Miguel Calmon du Pin e Almeida. —
.ms. Director e Presidente da Junta do Baneo do
Brasil.

Cumpra-se, e registe se. Rio 6 de Março da
1828. — Duarte— Basto — !'in(,,— Baiboza — Fo.l-
seca — Bahia — Silva — Brito — S.lva — Peixoto.

Resposta.
111.""' e Ex.m" Sr. — A Junta do Banco do Bra-

sil perplexa com a leitura do Aviso , «|ue lhe foi
expedido pelo Ministério de V. Ex. em data de 4
do corrente mez, em o qual se lhe ordena envie
com urgência as contas , e esclarecimentos á cerca
dos Supprimenlos feitos ao Thesouro Publico para
a Província Cisplatina , dizendo se ao mesmo tem-
po, que não o tendo feito até agora, esta falta
obst.tva á continuação tios devidos trabalhos a tal
re-peito : ella havendo reinettido ao mesmo The.
somo periodicamente Iodas essas contas, e todos
esses esclarecimentos, não cabe, nem pôde advinhar
o que agora se pe.tende.

Sim : o Banco enviou ao dito Tribunal em 4
tíe Janeiro e 15 de Julho de 1817, 15 de Janeiro
o 15 de Julho de 1818, IS de Janeiro e 2 d-Ju-
lho de 1819, 8 de Janeiro e 15 de Julho de 1820,
15 de Janeiro e 5? de Julho de 1821 , 21 de Janei-
ro e II de Julho de 1822, 16 de Janeiro e 19 de
Julho de 1823 , 15 de Janeiro e 5 de Julho de
1821 , 2. de Março e 14 de Julho de 1825 ,
14 de Ma.ço e 20 de Julho de 1826, 19 de
Fevereiro de 1827, e 14 de Fevereiro de 1828,
Iodas us contas parciaes , Mappas, e minuciosas
Relações, tudo por semestres , tendontes a esclare.
cer o ohjecto em questão : e de igual modo remetteu
em 18 de Março de 1822, 17 de Abril de 1823,
31 de Janeiro de 18?t, 24 de Março de 1825 ,
14 de Março de 1826, 28 de Fevereiro de 1827,

e. por ultimo em 14 de Fevereiro de 1828, as con*
Ias geraes detalhadas com individuação , compre-
hendendo ns Ifansacções, que liverão lugar entre
o mesmo Thesouro , e o referido Banco nos annos
anteriores ps mencionadas datas.

Tudo isto são contas; tudo isto são esclare.
cimentos, em que não ha mistérios; e pedindo-se
ngora , sem a mínima declaraçãe , essas mesmas
cousas como em duplicado, es'n Junta, torna a
dize-lo, não pôde atinar com o que precisamente se
exige delia, a menos que não seja huma conta io dito
respeito, dirigida desde sua origem até o presente
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urino , em ordem a que o Thesouro na sua Es-
eripturaçSo com o Banco, forraudo-se ao trabalho
de recorrer a documente» soltos , possa achar lies-
sa Conta elementos coniezinbos para dar começo á
orgiiiiissção da de Supprimenlos á Provincia Cis-
platina; porisso que, não o havendo feito ate.qui,
«•onio he de suppor (pois que sendo elie, dtsrie
18a'3 cm dinnte, fornecido de amontoados csclare-
címentos , qne confidencialmente se pediião ao Man*
co sobre outros objectos, r.ão se requisitarão ja-
mais no tocante ao de que se Irata ) conseguiu se,
que V. Ex. lançasse sobre o Banco eliminações ,
que estão com eile em perfeita desavença.

Com quanto pois seja provável a pertençao de
huma nova e inteira Couta para principio de Es-
ci ipturaçâo, a mesma Junta desejando sobre modo
cumprir quanto for do agrado de V. Ex. , levaiá
dieertamente ao si-u Conhecimento não só a referi-
da Conta, que \Á con, urgência mandou redigir,
mas também todos e quaesquer esclarecimenios,
que por V. Ex. lhe foiem determinados.

D.os Guarde ;> V. Ex. Rio de Janeiro 6 de
Março rie 1838. — lllust. e Excel. Sr. Migiiel Cal-
mon riu Pin e Almeida.-—¦ José Gonçalves Perei-
reira Duarte. — Antônio alosé Gonçalves Bastos.—
Manoel Lnpes Pereira Bahia. — José Moreira Bar-
hoza. — Constantino da Costa Silva. — Bernardo
Pinto Gonçalves Silva.—José Ribeiro da Fonse*
ca.—João Vieira Peixoto.—José Bernardes Sil*
va. — Antônio José de Biito.

a S.
der a Madureira i'a.á ;
parecia hu,,):. osurpiição

Sr. Redactor.
O caso de que trato, que prometli , e pro-

metto verificar he abem da Causa Publica; e en-
liando, como espero, nella, merece já com este
principio o acolhimento do seu patriotismo, para
que em utilidade da Nação, e desempenho do
credito de hum Cidadão pacifico, e mui zeloso
dos direitos deli:,, se digne inserir nu sua acredita-
da Folha as linha» seguintes: e o que reconhece.
rei com pura gratidão. Du gtati venerador atlento.—
Venanc.io efa Silva Velho.

A razão , o meu direito, e o meu credito me
obrigiM, a manifestar ao Publico, e para que cons-
te a João Francisco de Madureira Pará , que eu
o não conheço, nunca o vi, e nunca com elle
me embaracei en. cousa alguma ; e somente

Em Janeiro do corrente anno fiz a S. M. 1.
hum requerimento mui útil , principalmente á Na-
ção , e que estou prompto a verificar logo que
com a jnatiça implorada elle seja deferido : o
cnntheudo do qual =e pôde melhor reconhece, do»
exemplares, que »e achão á distribuição na» lo-
ges do costume. Ver.se-ha, que cem toda a po-

NOTICIAS
ENTRADAS.

Dia 13 de Março. — New York,- 50 dias; B.
Amer. W. Tc/l, M. /. Wm. C. Bassclt , equipa-
gem 10 , carga farinha , a Samuel Claps : passa*
geiro 1 Americano. — Baltimore ; 50 dias; E. Amer.
Express, M. James Wilch, equipagem 8, carga fa*
rinha, e tabaco, no Sobrecarga.—Mncalié ; 2 dias ;
E. Constância, M. Francisco José da Conceição, eq.i-
pagem 8 , carga caffé , assucar , agoardente, e ma-
deira , a Francisco Manoel de Figueiredo : passagei*
ros 2 Inglezes. — Campos ; 7 dias ; L. S. Manoel
da Cruz , M. José Ricardo Diogo , equipagem 7 ,
carga assucar, e agoardente, avario».— Rio d'Os-
trás ; 3 dias ; S. S. Francisco Boa Fé, M. Joaquim
José Teixeira, equipagem 6, carga caffé , e mudei-
ra , a Manoel Marques : passageiro Jusé Joaquim
c ' - ' ¦_ m. «•

lilica , eu zeloso do meu credito _ do meu direito
de propriedade , e dos benefícios úteis, e pios, (,,ie
á Nação lenho a fazer, como promelti , c que se
achão gravemente lesados, e odendidos, os reclamei

M. 1. , sen, verdadeira, e directamente olíen.
ois somente expuz , queo que comigo se ti„ha

praticado a beia do mesmo Pnrá : e á pouco
Com dala de 28 do mez passado aparece ao

Publico hum papel do mesmo con, prodncções , ou
expressões indignas, e impróprias de serem apresen-
tadas a hum Monarcha ; e incohercntrs tanto porcalumniiiren, seu, prova, como por alegarem direi,
to igualmente sem ella : cujas expressões ( filhas
e propagadoras do Chincalho ) mostrando hum ex-
traordinario poder, e orgulho, iiulicão serem-me
dirigidas; principalmente, quando no tin, do mes-
n,o papel sen, declwação d„ nome do offendido o
calumnia com atrocidade pelas expresstk-s segtiin.
tes : — lia esse oulro homem , a quem os meus An.
tagonistiis pagarão para publicar hun. papel, qu»
se fundava não só tn. deteriorar o meu credito
como em provar, que eu lhe roubei a invenção,
estando em Poitugal, e elle no Rio de Janei.
ro &c. .- — portanto

Espero , que com a brevidade possível Madu.
reira Pani faça constar ao Publico pelo Diário,
se tal calumnia me imputou; e sendo, que aprove
com authenticidade; e quando o não faça, ficará
reconhecido como huni caluiriuiador atroz, e como
tal sujeito á Lei competente; e outro tin, , que
para credito do mesmo Pará , e satisfação do Pu>
blico, (que não deve ser enganado ) faça-lhe cons.
tar Documento authentico, com que prove a í,nti-
guidade do objecto de Machina, ou remagein para
Navios sem Vapor, que elle chama seu ; se bem
que, ainda que prove descobri lo ha muito» annos
em Portugal , ou aonde quer que fosse, nâo lhe
valerá isso de cousa alguma , pelo não ler causa-
do em utilidade publica , e como aclualmente ain-
da o não tem feito: sendo, que por falta dessa
realidade, que em todo o Orbe não era publica,
porque não existia , foi que o Nosso Governo com
toda a justiça attendeu á minha representação era o,
anno de 1824 relativamente á aquelle mesmo ob-
jecto, que eu estava realisando com antigüidades.
ai.no de 1825, em que por illusão Madureira Pa-
rá foi uttendido.

O meu grande trabalho não me permittio ago*
ra expor tudo com mais energia, e clareza sobre
aquelle papel de Madureira Pará ; porém cedo
o farei publico com a sinceridade própria de hum.
Biasileiro, que zela a Soberania Nacional, e a
integridade da Monarchia... Venancio du Silva Velho.
MARÍTIMA S.
da Silva— Mangaratiba ; 5 dias; L. Santo Antônio
e Almas, M. lnnoeencio José do Nascimento, «qui*
pagem 4, carga caffé , a vários — Cabo Frio ; 2
dias ; L. S. Francisco de Paula, M. José Agostinho
da Fonseca, equipagem 4, carga farinha , assucar,
e agoardente, a vários.— S. Malhem; 7 dias; L.
Senhora da Guia, M. Manoel José da Fonseca, equi-
pagem 5 , carga farinha , ao M.

S A H I D A S.
Dia 13 de Março. — Gaspir ,- G. lng. Jamirin,

M. John Ballaine , equipagem 13, em lastro.—lUa
Grande ; L. Bom Fim Santa Anjia, M. Manoel da
Cruz, equipagem 5, carga carne. — Parati; L.
Pensamento Feiiz, M. José Joaquim Pereira, equi«
pagem 5, carga vinbo.

RIO m JANEIRO na IMPRENSA IMPERIAL £ NACIONAL.
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Artigos de Officio.

Repartição dos Negócios da Fazenda.

Llust. e Excel. Sr. — Não tendo a Junta da
Fazenda dessa Provincia remettido ainda a conta
do. direitos , que deve a Sociedade Ingleza de
Ga.ngo Soco, como se lhe ordenou em Provisão
de 5 de Dezembro do anno próximo passado , te-
nho de rogar o V. Ex., que fazendo aentir á dita
Junta a necessidade de remetter sem perda de tem-
po a dita conta, execute logo logo as Imperiaes
Ordens consignadas na mencionada Provisão. O
que V. Ex. cumprirá com o zelo , qne lhe con-
sidera.

Deos Guarde a V. Ex. Palácio do Rio de Ja-
ntiro em 19 de Janeiro de 1828.— Miguel Calmon
du Pm e Almeida. — Sr. João José Lope. Mende.
Ribeiio.

Tendo S. M. o Imperador Consideração ás
juridicas ponderações , que Lhe forão presentes em
Consulta da Meza da Consciência e Ordens de
vinte de-Julho do anno passado, a que Mandou
proceder em vista do requerimento de J.sé An.
tunes de Menezes , Solicitador dos Resíduo, desta
Corte, e da informação de dezenove de Dezembro
do dito anno , do antecessor de V. S., na quali-
dade de Intendente Geral da Poliria, acerca de
todos os escravos , que de ordem do mesmo se
-aehavão ha tempõT em algumas prizões , e deposi-
<os, sem que apparecessem seus donos, e reque-
lidos pelo dito Solicitador, como bens achados ao
vento, para serem entregues ao Juizo da Prove-
dona de Captivos, e rematados com os mais bens
lia fórma da Lei : e Conformando-Se o Mesmo Au-
custo Senhor eom a dita Consulta , Houve por«em Determinar por Sua Immediat» Resolução de
quatro do referido Dezembro, que V. S. , em vis-
ta da copia anlJientica do Parecer da mesma Con-
sulta , se regule de ora em diante nesta matéria,
como se acha ponderado relativamente ao destino,
que devem ter taes escravos, depois das prisõesde correção, que competem á mesma Intendenci»,
dando conta á Secretaria de Estado dos Negócios
da Marinha, para dalli receher as ordens conve»
nientes, como nesta oceasião se participa á dita
oecrelaria. O que V. S. assim cumprirá.

Deos Guarde a V. S. P»ço em 28 de Janeiro
de 1828.-Miguel Calmon du Pin e Almeida.-SrJosé Clemente Pereira.

Copia do Parecer d» Meza da Consciência e Ordens
de 20 de Julho de 1827 , e Resolvido por S. M.

o Imperador em 4 de Dezembro do duo anuo.

Parece ao Tribunal : que tanto o Ouvidor co-
mo o Intendente depois de passar tiinta dias, os
loção declarar no Livro que a Ord. manda , e af-
fixar a remessa para a Maiinha, onde os escravos
servirão no dique, ou em otilios trabalhos, onde
possão ser vistos a toda a hora do dia , e rece-
bendo o Juizo, que aprebender, do Thesouro as
despezas necessárias. Que duiante a estada do*
priiiieiios dias, apparecendo o Senhor, lhe Sajá,
dado o escravo com a paga só das despezas , em
que não deve entrar os por cento de arrecadação;
e que esta deve ser a paga que faça ao Thesouro
o Senhor, quando esteja já na Marinha , justifi-
cando previamente com a menor uespeza no Juiz»
da Coroa , com assistência do Procurador : que a
Nação compensa com os serviços prestados pelo
escravo a despeza do sustento, curativo, e ves-
tuario , e que se dá huma vantagem conhecida pa-
ra a Nação, porque tem braç.15 empregados no
serviço; para o escravo pela melhoria do trato;
parque não ha mister giilliões, e o enfarte das ca-
déas, ou depósitos; e para o Senhor quando o
recobra, pelo achar em melhor ei-tado : que na
parte respectiva aos mais quesitos da incumbência
da Lei , que o Ouvidor da Comarca arrecade, e
siga a sorte costumada , á quem cumpre observac
o que manda a mesma Lei de mil setecentos se-
tenta e cinco nos parágrafos nono e décimo , o
que não cumpre, como he notório e visível. .

Repartição dos Ni sócios da Justiça.
III."» e Ex,™» Sr.—S. M. o Imperador Ha por

bem que V. Ex. haja de informar com u genca
qual a razão por que e Dezembargador Juiz doe ,
Órfãos desta Cidade leva emolumento, maiores que
o* taxados no Regimento de 10 de Outubro do
1754 segundo a conta , principalmente pelas par-
tilhas, em que os leva dobrados dos taxados no di-
te Regimento.

Deos Guarde a V. Ex. Paço em 14 de Mar-
ço de 1828. — Lúcio Soares Teixeira de Gouvêa.
— Sr. Visconde de Alcântara.

Repartição dos Nigocios da Guerra.
Em respos.a ao Orticio de V. S. de 4 do pre-

.ente mez acerca do Soldado do Batalhão de Ca-
calotes N. ° 12 de 1.» Linha Manoel das Candêas, \
q ie fugindo da escolta do dique fora sentar praça
ae marinheiro a. bordo da Fragata D. Francisca,
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cumpre me significar a V. S. que a este respeito
he Instinto, que mande «h-precar o desertor ao
C .«iiinaud.iite daquella Fragata , remettenrio-lhe cer-
ti lão da praça , que tiver no livro mestre , por
quanto sendo lão claras ns leis sobre ns obrigações
que em lal a*sun.pto impõe uos Conimatidantes, he
ocioso li./,,-, intervir ofdeni no qua a Lei já pre-
veiiio, s« b pena de se tornar trangressor delia o
Comni'i'1 lanle, quo o contrario obrar.

Deos Guarde a V. S. Paço em 13 de Março
de 1828. — Bento Barrozo Pereira. — Sr. José Ma-
noel de Moraes.

/\) Repa'lição dos Negmios ela Marinha.
A' Mande V. S. pôr e,n liberdade os S Ofljciaes

/ prisioneiros «leguem, da Esquadra , Franciscoyour*
l inantil-fl, E lu.irdo Fuzier , e Mathieu Dupin . que

I hão prestado linnça na fôrma rio Avizo de 20 Jo
j mez próximo passad.i , e devem comparecer „e*-e

Arsen .1 * «piiresentar-se Do Andiior Geral da Ua-
«. riul.a no primeiro Domingo de ca.«a hun ii.t-.z ,

j pai-. »p v-rifi fcr a sua e.'stencia.
!)."« Guardo t» V S. Paço cn 13 de M <,'.••¦>

!.• '¦-•¦'.< —Diogo Jorge de Brito. — Sr, Luii .s.i
'¦• ..'.•.. Moreira.

RIO DE JA.siviRO.

EDITAL.

P- r Or ie.m do II!."10, e Ex.1»» Sr. Miguel Cal-
rnn-i .li. P,.. p Almeida, Monstro e Secretario de
E-'-"« ' . ti¦¦-¦ N-gocios da ¦ Fazenda , e Presidenta
du T .wiiin, N'.«•ioiial , se faz publico, que pai.
oc- rrer — e a > déficit do inc-mo Thesouro no 2. "

quinei do corrente ann'< se hão de vender no di-
to Tibinial niil e quatrocentos contos de réis
d'A}i.lices «In Diüvid. funda Ia pela Carta «te Lei
do li de Novembro do anuo próximo passado.—
Todos os Cauit.liitas que se propozerem á dila
ç «mpra , n¦•«!-¦.n remetter suas propostas np mss*
mo Ex" -liei. issimo Presidente até cin<'<> do proxi-
I)'', me-.; de Abril. Rio de Janeiro , eni 17 de Mar-
ço i- I82S. — O E crivfio da Mez* do Thesouro.
José Procopio de Castro.

—=o'»l«i»!<5J>|4^,!*»l®l»l«ic==-—

Artigos nAiii Officiaes.
NOTICIAS ESTRANGEIRAS.

GRAN BRETANHA.

No Times de 31 de Dezembro se lê que o
Senhor Infante D. Miguel chegou a Greenwicli no
dia antecedente ás 2 horas e meia , e desembarcou
da galiota , dando a gtiarnição trez vivas. Foi re-
çebido pelo Lord Gramie Almirante, Conde Mounl-
cWIcb, e Sir W. H. Freemantle, o Embaixador
Portuguez , o Almirante Iíeats , Governador do
Hospital, com variou Almirantes e priucipaes Ofli-
ciap* do estabelecimento. En caza do Governador
se se.vio bom esplendido almoço. Entrou depois
{-:>. biii.i d 's enches do liei com o dito Conde de
M-o.tnif-hi.rles. , -e hun. dos primeiros Officiaes da
C.-./.a R-i.1; no secundo coche entrarão os Fidal-
í- u Mello, S Manha, eC.ude de Villa Real, ac-
c uni.-.-ihadoi p..r Sir Williatn Fremantle.

(.'¦i-esadii á rua Arlington, á residei.cia driCon-
í|e Hu ii;.y , Secretario, d'Est-.do dos Negócios E*.
tr-».n«i-ir«f- (que segundo ys ordens do Lord Estri-
b;.r«> M<í e-iaví. elegintemente ndornada) appre*
|íi.ijl.oji.íiq jo Cu.ids em., grande vestido da Corte, e

teve Iiuma audiência de S. A. R. A' noite servio.
8?- hum SiUiiiptuosissimo jantar ua baixela de pra*
t -do Rei. O Marquez do Palmella (Embaixador
tlp. Portugal) e huma escolhida partida de estruu.
geiros distintos tiverão a honra ile jantar com S
A. R.

No dia seguinte S. A. R. recebeu huma depu-
tação de 30 dos priucipaes negociantes Portugue-
aes e outros, que fo,;.., i.|ipresenlados pelo Marquez
de Palmella, e Conde de Villa Re-il. A's II re-
cel)pu Os Ministros «lo Gabinete . Visconde (iode*
rich , Conde C.ulislo, filr ílusltissoii , RI. Wynn ,
Visconde Palmeisimi , &c. , >¦> conversou co.n eiliH
indiviilualiiiriili! algum |. ,,.p¦>, Os Ministros estavão
cou. os uiiiforu, s iio se., emprego. Ao n.ein din o
P.incii.e recebeu «»s Embaixadores e Ministro» Es.
tr.ligeiro" , introduzidos pelo Conde du Villa Real,
dos q i n>s -, maior parle forão «¦;,, esta.lu. Es'ive«
íão p,..»i ules — o Marquez de Palmella, Eu,baixa,
dor o.- Portugal ; o Visconde «le Itabayana , Mi-
in-tr.i in Bi., sil, ;ici"'..iipa,ih').l.) do Camlleiio da
C«,..',«., C .vailei.o Li-bna, e o Ilu.i. Capt.Brandt ;" « ¦ ode •!:- O fatia , Ministro d* Hespanha ; M.
F,.;«-íí, E ubaixHilor «los Pdiz.-s Baixos, accompa.
r.Iiii. di. Puncipe Sluiney, e M. (1'Aigle (primei-
ro Secretario riv S. E); o Conde d'Alcudia, Em-
baixa im de I. les pa n I. a , iiccompaiili.,.o .ie seus Se-
creiarios ; M«n.s, F Bie-deiman , Encarregado da
Neg.cio- d.t S-ixoni.-. ; o Conde Ludoff, Ministro
de Nápoles : o Barão BuioW , Mini-tro «In Prus.
fia; «. Príncipe I.ieven , Embaixador da Rússia;
o B-uão ll .,ia,ulo , Focar regado «ie Negócios -dai
Suécia; o P.incipe Eslerhazy , Embaixador Aus-
Iriaco , o neu Secrelano; B .ráo de Coito, Mnns»
tro «te Baviera ; Cole rPAigle, Ministro da Sar-
de,,ha ; ,V1 Lawrence , Euca.regado de Nesocios
.tos Estados Unidos, cou. seu Secretario ; M. Roth,
Encarregado <l«* Negócios da França, accouipanha-
do du Conle Flavigt.y , Visconde d'Auchald e M.
Billing; e o Conde ivlui.ster, Ministro llanoveriano.

O Lord Eslribeiro Mór vi-ilou o Príncipe lo-
go pel,. manhã; o üuque de Welliugton teve hu-
ma entrevista con, S. A. R.

Finda a audiência dos Embaixadores , o Prin»
cipe foi visitar o Duque de Clarence , no Almi'
rantado, c ás i.tz horas sahio da Cidade, a nua.
(ro, e-coll.tdo por huma companhia de lanceiroa,
e foi ao Paço, en, \V-in.l8or-va,k, visitar o Rei.

No 1. c de Jíii.eiio S. A. K. jantou c«)i„ 8. M. ;
e no seguinte dia d. pois d» álnuiço, f.i acniallo,
necompanhado d.. Conde Mi.uulcharles, e do Con-
de de Villa Real a Sandpit-gale ver o cameleo*
pardo, e outros raros et.imaes , que ali se gonr-
dão: passou a Wind.-or Castle, onde o esperavão
o arqoiterii. e étcciino das obras, para receber a
S. A. II., e i.io-t ou lhe aquella dilatada pilha de
edificios: entrou nu Capella de S. Jorge, onde foi
conduzido pelo |).ão e Cabido. S. A. R. fez par-
ticulares indagaç«5eH «obre as cadeiras dos Cavallei-
r»s da J-.rrateira, e reconheceu a bandeira perten-
ceuie á família de S. A. R. De volta para a Ci-
dade procurou a Duqueza de Ke.it, e a P.incrza
Sophia, uo Palácio do Rei em Kensington ; e em
sua ausência deixou hum bilhate, e se recolheu
ás 4i.

Foi notável em íiqneza e elegância o entre ti-
inento que o Duque e Duqueza de Clarence offe-
recerão a S. A. ll. no Alu.irantndo, so qual assií-
tirão o Príncipe Leopoldo , o Lord Chancellpr , è
Lady Lindhtust; o» Príncipe e as Princeza» de Es-
terhszy , e de Lieven ; o Marquez e Marquesa de
Palmella, «Duque deDevanshire, o Viscoude Go-



( 255 )

derich, o Condo e Condeça Carlisle , Conde Dud.

Ity , &c. , e muitas outras pessoas da primeira
orduiu. t

..«casa frl^l-^l^loi^-fjss»—--
C 0 K II E 8 P O N D E N C I A.

Sr. Redaetor.

Com quanto assombro no N. ° 2i7 ,ia Astréa

lemos a assignatura do Sr. 1)-quitado José Cu-iu-

dio Dias corroborando, eautliorisaiido a mui m-u ho-

sa doutrina, da que não se deve denominar SojjÇ:

rano o nosso Augmto Imperador, poi*«|ue na Cons-

tituição não se acha expresso em nenhum dos

«eus artigos , que o Imperador be o Soberano do

Brazil ! Se este argumento fosse concludente con-

tra S. :V1. o Luiieriidiir , igualmente o era contra

a Nação ; porque tambem perguntamos nos , em

que artigo da Constituição- se a.-.hn expresso , que
a Nação he a Soberana do Brazil ! Portanto deve

conceder nos , que duvidemos da veracidade da as-

8i.rnat.ira do Sr. D-pntado , por náo ser aimso

ter tanta falta «le lógica, que tal eousa dissesse;

nem ter tã > curto raciocínio, que nao antevisse

nos valeríamos' do seu mesmo argumento pura re.

futarmos a insidiosa e anárquica doutrina , que de-

feiil.» ou quer estabelecer. Tambem na. honra

omito'ao Sr. Deputado o ser lão falto de niemo-

ra que tão proinptameiite llie esquecessem cousas

«coiiteciJas „a actual legislatura. Nos estávamos

nas galerias, quando o Sr. Deputado José Cie-

mente Pereira com os seus lllustres Collegas via»

dos do Paço Imperial , onde tmhao ido em De-

putação apresentar a S. Magestade para a Impe-

rial Sancção a Llí dos casos except.lados da pie-
nitule do direito da propriedade do Cidadão, e

lendo na Augusta Câmara o discurso, que ,ecila.

ra, entre outras pilavras dissora o seguinte. Por

tal forin», Senhor , oue eu ousarei afirmar na So-

berana Presença de V. M '¦, ?"<• 9«>"'<l° <s(t L.el

tivesse sido o resultado único dos trabalhos da As-

sembléa Geral, &x. ; e parece-uos que estava pre-
sente o Sr. Deputado Custodio Dias mu. altento

a ouvir; e não vimos, qua no Sm do discurso, e

da resposta de S» M .Kest.de , se levn,,.as»e e d.s.

ae-se -O Illllltre Membro não devia dizer Sohera.

na Presença de V, M. L; porque, nã.. b. artigo

algum na Constituição , qu» declare, que a Ire-

sença do Imperador he Soberana.-Veja se Diar.

Flum. N. ° 56 - G de Seteiuhro 182(j. pag. 227 ;

colunin. 1.; lio'1- 2. „
Presentes tambem estávamos, quando o »r.

boputado Miguel Cslmon du Pin com seus lllus-

tres C-dlegas, voltando do mr.n.o Imperial Paço,

onde havião Ilido em Deputação apresentar a S.

Magestade o respeitoso, e Leal Voto de graças

pela prorogação da Cnm ira , e repet.ouo o d.scur-

l> que fizera, entte Outras disse as seguintes pa-

fnvi-as: Este repelido Acto do Soberano Poder Mo-

deradoT, he sem duvido, Senhor, hum novo testemu-

*ba irrefrasratxldii Paternal Solicitude com que

V- MI 
"sr 

esmera em promover o bem de seus

fieis eagradméús. Suh.M-os.; e tambem nos parece

que se achava presente o dito Sr. Deputado Cus-

tadia Dia», que igualmente não se ergueo para.-' ' „ iiiuirp Membro não devera ex-
dizer então : o lll.is-tre smmuru ¦¦

Bresswseda maneiras qüe fez ; pois que não ha

KisTnu Constituição , que Mp. «J 
^

orador »er.PoderSoherano. -^e ^^'"Lí

ít-ft- 9&—26 de Qutabro IM», m* «»~ee*h

2. lin. 6. — Ora não indo então de rncs-r.tr'> o Pri
Deputado na sua respectiva Câmara á ilanomin«ção
de Soberano dada a S. Magestade, quando' náo po-
dia ser responsável pela emissão da sua dou!nua;
como sahe agora u campo, quando está s«ij.*it_> á

Lei dos abusos da liberdade da Imprensai Noi
outros entendendo (jue S. Magestade era , _e be o

Soberano do Brazil , como não corroboraríamos a

nossa crença, vendo, e ouvindo ser tratado de So-

beraiu, o mesmo Augusto Senhor pelas Deputaçoos
da Cumaru, que forão apresentar os sentimentos da

mesiiia Câmara em nome de toda a Câmara ! Ks-

tes discursos não polia.) deixar de ser , pelo I -r-

m.llaiio , Io Regimento interno, lidos , discutidos ,
e approvados, antes de pronunciados p.-.anie o

Throno: não con-ta que o Sr. Deputa In, ou Srs.

Deputados os combatessem , senão senão emenda-
dus, e redu/.i tos aos termos, que se v-n*"sse na

discussão; então, fallando respeito-ameine , c»mo

desaprova agora este Sr Deputa 'o o quo então

com os seus Collegas approvou 1 Ligo era. c lie,

einqiianto a Canina o não tnaiiif"t'r o contraio, ,
;, cieura da Câmara que o Imperador h-_" feo.

beran-.' do 3i*a/.il ; pois Se', a sua opim-í
se esn, não perinittiria que lm na e oi.tr-. Depu»

tação, fallando em nome da Câmara, expres ando

os sentimentos du Cama.a, avança-se, que a t re.

sença de S. Magestade he Soberana . e»_l '«'*

Moderador he Soberano, -e não tos-e artig ' da

sua fé política, que S. Magestade o Imperador uo

o Soberano do Biuzil.
Esta linguagem, de que usou a Câmara dos

Deputados, usou igualmente a Cmara dos Sena-

dores em alguns dos seu* discursos dn.grlos por

idênticas cite instâncias a S. Magestade. A,|U, te-

mos pois cs Representantes da Nação. viu.-.-ue

toda a superfície deste extenso Império, oigaos

do Povo Brasileiro, dectaranlo que ... s,-ti Impe-

rador he o seu Soberano Eutí.o cimo quer o Sr.

Deputado Custodio Duw, qne sejão ciam d ns ao

Jury, os que vão de acordo con, a té política cias

duas Camaia»! P-demos ser con.iemriados emites-

sanlo o que confessa a N.ção pelos seus Ke-ire-

sentantes, e hão de ser absolvidos no Jury, os

que vão de encontro a esta fé política !! ! Se o que

não está expressamente prohibido por Lei , nao

pode ser de con iemiiação , então sendo o quinto

preceito do D*catogo Não malarus , quem der quatro
arrochadas tezas, com tanto que não mate quem as

levar, não offende o preceito; porque n.o-oi., A««-

darás arrochadas ! Onde confessará S. Senhoria esta

Quaresma, que intentamos com elle desobngar-aos -

Porque no commercio te engrossão muitas cazas

cora a detenção, e apropriação dos dinheiro» con-

fiados, segue-se por esta doutrina, que nao peca

nucm delles se apropria , porque yetnno 
diz. .vüo

Ltarãs, e odecim-., Não desejara* as cousas alheias .

logo fa. muito bem quem fica com o alheio, e

melhor se for do Sr. Deputado, porque nao ha

preceito expresso, Não ftcaràs com as cousas que

te confiarem. ,
Pelo exposto parede estar demonstrado o sen-

tir dâ Assembléa Geral, huma das Delegações da

Nação- não fazemos resenha do sentir do Poder

Judicial, outra das Delegações da Nação, por see

sobejamente manife.to , e assaz comprovado pelo»
discursos, felicitações &c. , que tem levado ante o

Throno. Vejamos agora o sentir do Poder Mode-

rador, e do Poder Executivo. .
S M. o Imperador, qUe inclue em si esta»

duas Delegações da Naçã*, quando a Província

de Cbiqaito» pedio , e, por consenso de hum Pre-
•--*» - - -
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ciilsnte de Provincia, se tinha encorporado ao Im*
perio do Brasil, não só rejeitou a encorporaçáo,
luas até mandou estranhar ao que sem consultar
Sua Imperial Decisão a encorpurava. S. M. Rejei-
tou hum accrescentamento de território, de popu-laç.In , e de recursos, porque na Sua Alta Com-
prehensão julgou não competir-Lhe de liireitu; e
se julgou competir Lhe, deo huma prova da Sua Ma-
gnanimidade, Rejeilando.a, S. M. nunca rejeitou,
nem rejeita a denominação de Seberano dada pordiversas vezes pelo primeiro Poder Nacional, e
muitas pelo quarto Poder ; logo na Sua Alta Com-
prehensão julgou, ejulga competir-Llie este Titu.
Io; e tanto que o Manifestou no Decreto de 3 do
corrente nestas terininantes palavras : da Nação Bra-
sileira , de que tenho a mui distineto Gloria e a Ufa-
tiia. de ser Soberano. Ora publicando o Sr. Depu-
tado Joso Custodio Dias o seu artigo na Astréa de-
pois -lesia declaração de S. M. não nos atrevemos
a designar se elle he mais filho da ignor , que
do airev !

P ir todo o expeiulido no. nosso fraco entender
achamos concordes todos os quatro Poderes na cren-
ça , de que he o nosso Augusto Imperador Sobe-
Tano do Brasil. O Sr. Deputado, hum cento e cin*connta avós de huma destas Delegações approvou
esta denominação, quando soou na sua respectiva
Câmara , como agora se lembra de desapprova Ia !He possível q-e sendo a centésima quinqusgessi.ma parte de hum quarto , se authorise contra ostrez quartos o a cerne-ima quadragessima nona
parte de huma totalidade de cento e cincoenta par*<cs ! Kto he considerando S. S. como Deputade ;
porem como na presente questão não pôde ser co*mo tal considerado ; porque o Deputado fora daCâmara he viulavel pelas suas opiniões, segue-se
que so a correspondência da» magoas he de S. S.bem julgada foi pelo primeiro Conselho do Jurye se no segundo for julgada offensiva , e incursana Lei, bem applicada lhe será a pena.Falia nos dizer duas palavras sobre duas pas-sagens do mesmo artigo: I.a A Nação Brasileira,
que pela Constitui, ão não deo o Titulo de Soberania
(io Monarca ; quem a poderá dar ! ! / — Resposta •
Os quatro Poderes Delegado» são unanime» em con'ceder no Imperador o Titulo de Soberano; quemlho poderá negar!!! Só se for o Sr. Padre JoséCustodio Dias !!<!!!!_ 2,a Soberania quer dizervontade e acção ; ellas podem ser tanto para o bemcomo para o mal, quem a exercita goza dos mesmos

atributos. — Resposta: Hum gato matou-nos humrato a noite passada , e furtou nos hum pedaço devaca e.sta manhã; nào podemos negar que elle tev% vontade e acção, e quo as exercitou a nossorespeito para o bem e para o mal; logo pela Lo-
gtca do Sr. Deputado devemos considerar que o
gato goza dos atributos da Soberania! ! ! — Temo»u ingenuidade de confessarmos que esta 2,a nãohe nossa; sim de Pessoa que muito respeitamos

Aqui chegávamos, quando nos veio á mão aAstréa N. 2j», pelo primeiro a,ligo alli inserlo saconclue , que Iodos os Senhores Correspondentes afavor do artigo das magoas estão concordes, quahe questão de Direito Publico , e por tanto duvidosa,a sua decisão. Então porque a decidio o Author doartigo das magoas dizendo: Abstenha se, Sr Reda-etor!!! Agora pertende,,, abriga-Io ao Sagrado doDireito Publico, porque lhe foi reconhecida a cri-mtnalidade, e quando sahio á luz impresso não salembrarão, que atacava esse mesmo Direito Publi-co decidindo a questão, e mandando imperiosa men-te se ab«liveiM de dar, o que de Direito Publico
pertence ao Monarca, que não depende de nenhumaoutra Authondade humana ! ! !

Não he menos de censurar o odioso , que se
pertende derramai sobre os Membros do Jurv nuaunanimemente julgarão criminalidade no art.g , • dr-sendo delles o seguinte: htvohendo meramente' hu.ma questão de Direito Publico Brasileiro , foi juha.da procedente ! E por quem, Sr. Redactor? Li «culpa tem quem os elegeo. _ Sr. B. L. , o Jury nãodecdto a questão do Direito Publico, „v,„ no se-
gundo Conselho a ha de decidir: o que decid.o.e ha de ou confirmar, applicando lhe a pena, oií
lanTr,| ?' ' C 'le' 8e afluel'e correspondente man.
tSl|P°í «7 

dd lmP-«Sa, se continuaa dar o Titulo de Soberano ao Imperador; Tilul»
que ainda não deixou de conferir-lhe a mesma Ca-niara dos Deputados, onde ha exaltado» que dizem :Eu sou!!! se |,e, ou não injuria, ou aggravo fei-to a. Imperador; e »e lhe deve, ei não ser apnli.cavei a pena correspondente. FH

En. quanto a serem stultos os nosso» argumen-tos ; nao he dado ás Pomba» subirem lão alto co-mo as Águias: nem terem vista tão aguda como oLmce Nao somos Corifios , nem couza q„e acab!em eos; sim huns humildes Subditos do SoberanoImperador do Brasil e entre este» ha hum que h!— U inimigo dos mal intencionados.

NOTICIAS MARÍTIMAS.

ENTRADAS.

Dia 14 de Março. _ Falmouth, pela Madeira,11 Tmenft , 46 .«as; P. Ine. Dove , Co.», o Ten.torster : passagei.ns g Jnglezes. — Fherpool ; 81dias; B. Ing. Colurnbian , M. J. J Gtddes, equi*
pairem 13, carga fazendas, a Heywarlh Brothers.— Dito, 67 dias; B. Ing. Brothers, M John Peler-son, equipagem 11, carga fazendas, a Sleport —
Hamburgo; 80 dias; G. Hamb. Flenrietle , M.Ja.cob Loble, equipagem 16, carga ferragens, gene-bra, e moveis a Britai» Srhienes. — Guaràtiba ;à dias; L. Senhora do Cabo , M. José Floriano

GoZ7T ' "l? aS9Ucar' ««eoardente, a João
£ Mano7Z~C7'lVt"aS; '° dÍ88' S- èom*Z
íafao M. 'ra> s4uiPa6™9. carga f.ril

S A H I D A S.

B. l^fíj; MrÇnl'Cf * B°a heranças
carrra „ffi! "' *' Form™ , equipagem 10,
c&?FeZ M 7:'CarZma Grande>- L-Conceil
1','eiZl 

M- A»lon'° Machado de Faria, equipa.
MaLnlãP ,'*' 

"'o Pa88a«ei'° F-ancisco Maria daMagalhães, com Passaporte da Policia.

o j „ AVISO.
. .^eunda feira 31 do corrente anda impreterivelmento ° ..„ 1 j * ,Imperial Theatro de S. Pedro de Alcântara. O resío d" bilL, 

da 8'-' loterÍ8 ««"ordinária dr,
Banco , e na loja de livros de João Pedro da Veica e Cmn VJ!?l8te,n achão-se á venda no
=r=2==r==: Z- <-empM rua da Quitanda canto da de 8. PedroRIO __ JANEIRO SA IMPRENSA IMpIi^i^ÁcSIÍT^^^^
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-ouro Nacional «.c. *aÇO g jy, _.
aenda dá P.ov.nç.a de S, 

J-J»; g, ep(„0
Manda extranhar-lh. ^JJ.saçáo d„ Mesmo
em execução , sem pre» t,„ seu
Spnh0r a obra nov. d• 

£« 
'^ 

d() ann0 pas;
Officio de vinte e nove „ec(.s*ari» , e que
eado, muito embora a ulg.s e . 

^^ da
iu.sta occos.ao se expede ,;l0 f
P.ovinc.a para conhecei-Ao M,< ^ van.
e ultima 1« ».w,,SVl« n« P"'1^
tngem do serviço pblic. O «£ 

^ de All ,
para sua intellitrenria, e B dezesele de
3. Cunha a fez R.- de J«";»»odri Vareiro

Jane.ro de 1828. -Joa du pin e A1.
o fez escrever. — i«i-,ue'
nieida.

>li5,,,,c,.~,,i..s>^A':«t;1;:LcrE
lho de S.M. Ipspersal. Mini^t«" do The.
tado dos Negocos "da P., ^ Ffl.
souro Nacional. &c. * aço g M o -,_,.

-.enda da Província d^üoja^ ^ Avi
perador Houve por bem OeU ^ Negoc,09
que recebi da Secrciar ia de ^ 

que
3o Império, de«»J de *£%.»». 

annualn.enle pa-
«acceitcm a* offertjs, q«et „„.„ la
ia as despezas da ..ue Provincia, o Bic-
Jurar, o P.es.dente actual <¦- desle) Secre.
B0 Prelado Diocesano, e o soorii PctlVos

[ri!, do Gove.no da nr-.ia dos ce .\ Q

ordenados, e cougn dej hum ^ )( .
oue se participa a dita ju" ifina0as < Bir-

a, e devida •-¦'«£-£•fJ „?J* W <!e
tas, com «B "r^Vo 

deJ,ne,ro em d.."Uo de
Brito Gomes a f«. R>« ue 

J. „_,„_ _ J„ao José
Jair!' ^Vareio "ftz 

escrever.- Miguel Cal-
Jlodr.gues v-irt'r.° ..
íoon du Pin e Almeida.

,.„ Pin e Almeida, do Con*
M- uel Calmon dn *>'«Secretario de Es-

Selho-dSeS.M.I., 
M«»jro;b p

».„„, o que informou em sen Offic..de qu o£

d«. Dezembro do anno passe do , .ce ca do 1

peitendia ser conseivaüo na na
Wcebedor e Administrado de ...... &

Villa de Santos, '1"^^ 
bro do dilo anno,

Provisão de dezesele de V'"",or __ e,lrtpi co <it-ii>Tmliiou dcíinltivameuiena qual se oeltTuii p 
u , ,„,_,_, a8 nnaas,

da Administração e 'ecebeüc»» e-
emquanto se não arren.atao, ou nao . ¦" 

da
jjo á Fazenda Nadonal a \ en. cio A«

Hoza, assim e da mesma toro a c .«. vh ^
de trinta de Dezembro de mil onocento Cu_

cinco tinha sido e.icarrcg do da^Pass.

balão , e Novo "'P»"*0^* 
J ^ „ 8ufficiente, qu. n-

se dar ao bupplicaiití.sen. i.z ;, (!o c„n-
do nem tinha o d.to \enanc.o desmerec ^

cei.o com que es adm.n.st. va ne„ .^ ^

da verificado o caso de eeren COnsequen-

cessar a sua incumbência . ->ca"»°;r 
, 0 «ne

cia indefe.ida a pertençao do Suppl.c H- 
Jg

8e pafúcipa ---«••J»^8 £„'S.«.ie.. Hi»

gelhe de S. M. «•',^"';tiri0dae presidente do The-
do dos Negoc.os da l^i-da ,J , ^^ ^
8°Ur,°a 

^Pre .'neta de S. Paulo: que requerendo
zenda ua r.ovmv. Guimarães e Sil-
pel0 dito Therr°«ado 

da Jun.a da Faz.oda de»,__, Escrivão Deputado da J ^^ 
df f,u.

Matto «rosso, P»';Uf^n;8cr0^MÍr' para aquella
trBS ç„IU„„.we , de ^ 

j(|Mii) s
PrtirC'de 

eobe'. chapinhas, debaixo das clau-
arrobas de coOre eu • , seu rfquerimento,
sulas e cond.çoes ^nKtantea !issignada
e condições da copia aothec ,ca gnB ^
pelo Contador (.era «•P^0Ann_1ir ao dito re-
Jestade o Impe», r po. bem A 

confiirnii(!ade _,
querimento, e Urde. , ^^ em _ju„
ajustes propo^B « -b*e»e 

^ ^^ hum
,Z(,,0S pacote de qma se partl( a
dire.tura . Villa de (. oroenand„..e

mesma. Junta pn a Supplicante, e con-
„e, a v"-,aiif!i0s,eqDroceda com anticipaçao aos ne-

aições propostas , proceo da reroes.
ce-a;io- --1-'cntídelb, 

pa.a 8et conduzid»
"',' dc seu destino. João J<*6 de Brito Go.



fiiit' 
°Íl0Cen,7 e Vinte oito- JoS» José»«.drigues Vare.,-o a tez escrever. _ Miguel Cal*">on du Pm e Almeida. al

•elürfW Mal7nMUl,Í" 
ecA1'"eÍda. ^ Con-

•io „.«:, ; 
il/'",,r0 e Scc"-'tn*"io de Esta*

N..Lio,idi rXc. t aço saber ii Junta da Fazen-
Ílir, 

{p",C,a de,M'"aS «»»«; que subindo á
;; )t,;st;nça ;,e 

s,ia m-«m"j-«-« dat. .ie
C •,» '" 

H° an"° Pasaa'J°, a consulta do

*cu OJiüio rie nnte oito de Julho do dito anno
J 

«¦«¦.vo, em q.J8 se fundara pnra deixa de cm*'svc,ri^r.^^."s*:**
^A^.tofr.*LÍ"-i'í'r*^«'«...5
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mano feito pelo Juiz de Fora da Vil!* An ndo, contra o Tenente Coronel Graduado 
"£ 

•> T"nha Joaquim José de Souza JJ0*„|ho I()(, 
" '-••

reprehend» a V. „,. pelo facto da re„ essa ,i l"'cesso pedltldo sobre elle resolução ,,„. ''°*visla do *.. ,, artig0 179 d. cai,ffiüqu0,'í *
perw , que V. ,„. deve saber lie, c\T "'"«"«-J-. ...gerencia pôde ter',' G , 

"'" 
£'..»-lhante negocio , e outro si,„ (,„e rt,lu.. B° 
™™1;

• V m o mencionado Processo, pari. que !¦ hdar-lhe quanto antes o a,„J„,ne„to l,J "P<'r HI ¦ se re»o„!,ecer se |)1)uve úa 
-^ " " '•'

nt<n .1... !_ f • ' ¦ ._da Fora nbu-0 de jurisdicçüi)1 enetite Coronel intentar
qui: a Lei lhe faculta.

m.

contra
f)i> ler .>

elle m Jl t'J-

• i-
fios sol i .. ¦ _ •¦¦vv.^cinos t- vints indo Coronel Rob.rto Alascarenha.

J'o 
, referida, pelo seu te-tan ,1 o e hdeiro Luiz Jos„ He Figueiredo • 11 ,""> A--Í0sln Senhor K f) 

"" "^
Sn-, Im-neliaU rle.olurãn *» ' , 

tenm"ar > P»'
rente ... .. „,,„ > Vli,te ,M"C0 d" or-m » , , iie í. x• ie de nenhum pITMi,. „mento ..,,, „,.,;,, ' „• , 

'""«'"'í en.iio 0 paga*q..st,.„, vistas ns razões alleiradas .,,diM Unsulta, pela qual se reconheço nl Jouin.j argumento- sL f,„, ' nle'» de
Pinto Hal ' ?ír fl"lda,,a no verdadeiro es*

pando inform/r Hofared ta l':,Rnr?,,C,,,,e,,,0'V 9e"
de dezoito Ue Outubro.5! mif Pn' 

*™ 0akÍ0
— este «itülo ia£pe„s.mvV2KSU,ô r T* 

'
?encimento na fôrma da 1" (hre,,° a
mandava abona desde o ,t,l 1 qUe ur"ca"'e»«** «
-unca d. „u,„V,n-. «t"' I»1».e-1J" 'im , ,,ão tendo n„, S ' espécie! parap-t*-".™»;, «a„«rpJoürKoisr": li,sa' ,H|

«:'m láo extraordinário IxeZl,"!', ¦ P°rqM
••ssi.no ao Th.^o, ro , TP , °rn"r,a Pl'no*
««dn Nacional'¦,C8|''.Í!i'"nde ^J"»» » Fa.
"dade de nutro? OffiE. Ç* -I. "^ ''','e"0 <le Pa*
vii- nas dilTe entes Z 

"'-"""'«"tf-nente 
pror,,0.

£¦""*>», e execução. Jlé Nan" ^ 
S"a ',,,e,li* i

Ro de JanPiro ,,„ 3., 
'** 

*/"«-*¦• a fez.
J-rsé Rodr,„„„, v.".-1 deJ;„)?Iro de 1828. _J,)5(,
C-lmnn du Pm e Ahi^ida.'" 

^^ ~ ™^

—"° «ABín,«,if,d0r 1-de"Di^^a- Rendas Nneio., que fe arrecadao na Me/a ,1» f , jfique prilenáeiido relativampn,» Consulado,*eu Oíiicio de dezo dp n , 
",° q'"" ex.!,oz e'<>

"Ho, ede,„e; ;,,Dr -;;- don„nopas.
verno, q,;e deve pôr -m ..! - ° part Reu «*«»•doda(Lta d. G S S7;/Nw«v»«i'«--»•¦- -o. ac,ca d., re(l;v0- aNLr;°Pl°

n ir.p u <|„ .Marçi, (|„ s,. .,
re..,-sf.joaq,,illlMal^^;^^^i;a.

Repartirão dos Negocias da Marinha.

'¦ P«i« perda do Ü,<M Jaslue ""^dava. pe|0 Q,Jarte| , .,' 
^ , 

»*)'• , que con.n.a,,.-i^^xrt,,:,, r!Z™-2^
íllust. e Exc<l Sr —TImetter a V. Ev oT.,»,! , u * l ''r,T,r!1 de re--i-ão ,.x,r^ijia'r„ 2r^*A peia,Cü"'-

do corrente. "votaua por Aviso de Jí>
De«.s Guarde a V r«'v e.n , „de Guerra 17 de Março £ ,8?S .T 

CnnBfi""'»
Excellentissimo Senhor li- i 

~ llll,,tri^i."0 o

nnha.-Conde de Sou;:].0 
^ *eZ™»* da Ma.

V'*' ¦ Tirnío n r/ue se ref rr n nir ¦

r". «'.. * sal!., d03 CZe\íos d n 
R'° de J"'"'i-

""da a C.inmissào „Z ¦' ''e G,1Prra- ahi re.,.
Aviso H. 18 Ho Cürr"t^X™ TgíB,da P"cexaminou a conducta r ,m 

8e?odo dia de hoje

f'"rve.., Mí)ria | Jbe 
" "ÍI?* PX Co'"m«"dante da

15 de .Tanpr,r. ;rr- ' '»u"nd * '''>> a noite do din
tvres tento,, ............. ° ""'" Corsari

^ 
»«.i,e'r d^ído do rS':en,'0^ ^ 

» -««.rMi.íTcoí

q.'»rto ila„,MMl.„; „:.. .,_, >». v,,t« o artt!ro I m„ do, pr'J^,\r!B'^™ 7 
fl"e8,t^ cnntidns no 8|ti;

«> ExceHeotissimo Pr,i,U.,r!,f)!ra::,-tar--'doU

_„ . , ' ,tT'"'" 'suaimen e em viquarto da „,eami. i/(,;_ Rifl .,„ T 
". Vl

ve de Ja„eir(, de ,» ,i / , 
",e,ro em deaenô.

CaUon. " ' ""«"'"o* e vinte oito. _

|B««lAy,e. «^o^X^ar^JT C"— "'

!<>e suas investigações , ' "u "'«"mento
I- -ol.re„i„, AvLH'de°a:':" "'* «-a ordenad,.
(Dezembarsador A.,ui,„r Q^l 1 

«»"e ."V)C(,dcra «¦"ri.i.daile d,, Aviso de !j Marinha em con-
do q„e ,líl(|„ resnltava roni .C°rrPn!f' " Mnlpc6"'
1" da un midale do de": 

8?"e le 0ffic'«' » vis.'da referida devaj, ,1 o Z'^ í' T ,Í>S(-"««"«,

» -'-dilo ^Coí,,,., t7,,ad/.de 
votos, q!I(;"<-<''i="""' "u"p 8<"ha justificado rU

«• -a», laclmnda o auto de sua,.

E*ccellentissiii)0 Pre,;,],,,,,' ,' 
""" ','"'¦" uiití,io..

;'-"* ««e Termo, que a i ll 
''^ C""""i^" la-

•o' Oeral ,1a Marin!la ' r""ílnci^'í '-^1 Au.Ji-
^.So„el, PreaS^r!;'::!1 •.->««. Conde
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Repartição da Intendendo- Geral da Policia.

O Conselheiro Intendente Geral da Policia,
faz saber a Antônio Francisco Leite, que a falt.li
-'••Eoa. de que »e queix o requerimento, que
fê-SU-ir á Presença Augusta «le Sua Magestade o

Imperador pela Secretaria d'Estado d.»s Negócios
do Império, procede de se a. liar damnificado o can-

«o, que deve conduzir a mesma ugoa á sua caza;
e uio «le prev.iicação do» empregados na admii.is-
trarão das ag;,„» da Carioca , com.» se verificou

Jili.r-ncias cO-i>eti'iites, 1. ,|'i<- st, nroce leo. Rioigencia» conpet
Ile Janeiro 11 de M,tr(,
<ras de Proença.

proce
. de 1828. — Nicoláo Vie-

«_-_is O, 7-_»_ ,-

Artigos NAM OrflCIAEB.

NOTICIAS ESTRANGEIRAS.

Temo. lido Gazetas Ingleza» até _íi de Ja-

neiro, e F.ancezas até 22, e colligiinos ., seguiu*
te extracto. . .

A» Corte» Gemes Portuguezas se abrirão no

dia 2 de Jun «.iro na. P.aiat-i,» da Ajuda, recitando
a Senhora Princeza Regente o competente disciir-

bo A Câmara dos Par.s fez n nomeação dos Se*

cretario», que rec.hi,» no Marquez de Tanco» , e

Conde i<* Me-quitela, ficandi supplentes «>s C »n*

de» ,ie Figueira e das G-lvêa . A Câmara d...

Deputado» reelegeu para seu Presidente o Bispo

Titular de Coi.nb.a , e p»rn Secretario, nomeou

os Deputados Ant-M.io Vicente de C irvalho , e

J.isó Caetano de Paiva Pereira, sendo inimediatos

Brak lanay e Ferreira Cabral.
O Sr. Infante D. Miguel sal.,o d. Londre-a a

de .lanei.o para »e despedir do Rei era Windsor,
„,,. „|,„,.ç„.i, e foi jantar e dormir _,n btar-

ielU.Y residência do Duque de Welhngton. AH.
emòrou ate 16, en. que segui" para Plymoutb,

Si,rninte chegou a aquella Cidade, lenho re-
\, -'. 18 os comprimentos do Corpo municipal,
,„i-, .,„ ca=a do Almirante Lord Nortesk, om-

pr(„.ou „ resto do tempo em ver o» n.»gn.acoí

_. a-helecitnoni... navees e civis , ate o d,a 2e«.

que embarcoii na P-----I'», ". se.uio para L.abn.
q 

O Parlamento Inglez fo. ainda prorogado para
29 'O 

MnuMorio teu, .-fria»- diferente, oscilla-

cões debaixo da opçio do Duque de Well.n*en

Afi.alco.npa1e.se d„ mesmo Duque, do Conde

Du v Mr Peel, Mr. Goubraurn. Visconde Mel-
",;,-Conde 

Baitliurst, Conde de Aberdeen , e

Lord F/llenborougb. ,
O Ministério Francez fo .e_meni.de com o

I-arõo Cuvier, encarregado dos negócios do culto

PBWÍS 
Wtdi^ílío da convocação dos Esta-

<!°S 
A™,ltPr_;io capitulou finalmente,.

_endeo*se aos Gregos.

H

O

cel
e

Wimhor 1 de Janeiro.

¦ r Unr-g S A. R Oon M'-.ue'

, 
HOnt«jQui-.a Voltado por hii.na^.rtitla

í"1 o'd b c iro e immediatamente foi introdu-
d ,o d.lanei, ro. ^^ ,oa

-__. « «/- __*"*'^:=:

mfntc illuininnda». A orquestra particular do Rei,
em seu primeiro trage de estado se atinava estacionada
nn conservatória . e á boca da noite executou por
ordem «le Sun Magestade o hymno nacional Portu-

gue* da maneira mais magistral. Entio ns pe»-
' eoa» disiintas presente» ao jantar erão SS. A A. RR.

o Duque e Duqneza de GloceRter, os Duques de
Wellin-rton e Devon-hire. os Príncipes e Pnnce-
zas de" Eslerbazv e cl_ Lieven , «> Marquez de
Paln.ella, Conde de Villa Real, Saldanha &c.

N<a dia 1.° «Io Janeiro houve huma real ca-
rada de viados em Sallhill , cm que S. A. R. ves-

(ido de círador Iuglez, com casaca escarlate, com
chapei, redondo atado cou, lita preta , accon.panha-
do do Príncipe Esterhazy, Duque de Wall.ngton,
a hum concurso tão brilhante e numeroso como
nunca se vira depois da visita dos S.berano_ Al-

liados em 1811, deu provas de sua destreza , e

muito se recreou com aquelle nobre exercício.
\ 2 o Duque e Duque/.» de Clarence derao

em honrado Senhor Infante hum magnífico jantar,
e fc noite huma numerosa partida , a que esteve

presente S. A. R. , a Princeza Sophia , o Corpo

Diplomático, e muitas pe-soas das mais di-t.nlas ,

qa8 a5 Gazetas referem nominalmente e que em
"úmero 

se reduzem a fi Duque, 3 Duquezaa , 2

Marqueses, I Marqueza , 5 Condes , 6 Condeças ,
8 Lords, 22 Ladys , &c.

No dia 3 S. A. R- cm grande uniforme e com

sete ordens sahio da Cidade accompanhado do Con-

de Mnun.charies, Conde de Villa Real, Marque»
de Palmella fcc. em dou» enche. R-» a _. e to

assistir á revista da artilheria em Woolw.ch Foi

recebido con, huma salva real , e as tropas depois

das continências manobrarão, e trabalhara.» algum

,e,„po, lançarão foguete, de Congreve e outros, e

bomba . P«.»ou a ver os arcen.e», e laboratórios ;

e tendo almoçado em casa do Governador partio

para a Corte , r. petindo-M a salva real
' 

A' noite o Marquez de Palmella deu a 8. A.

R. hum jantar eu. sua resilenca a que to

convidados todo» os Embaixadores e Ministro; E«-

trangeiios, e al_un» Ministro, de Gabinete. Ojan-

tar começ.o depois da sete, e depo.s S. A. II. tot

,,-ira a partida do Prineipe de Esterhaay.
1 

A 4caçou no jardim Real em K»-w , e recebeu

n iantar «ue Lord Dudley lhe oft-rec.u em sua

o_ ei-, 
'ao 

qnaWalém das pessoas que temo.

mencionado), estiverão presentes «, Duque « Du-

nueza de Clarence, e a Princeza Emilia de Carolatn.

A 10 hora. entrou no Theatro Dru,y*Laue com

fio, 7 Portuguezes. e npenas appareceu no Cama-

Íote do Duque ale Glocester de 
^o 

o theat re

soarão grandes viva, , a que 8. A. R. respo deu

com fiequentes cortez.as. Cantarão o God sove the

Kintr, que deu muito prazer ee br. Infante

No dia 5 o Lord Mayor fo, visitar S. A. R.,

e convida-lo «jantar em^^/io,.. Fo, ,nt,ou

-_-'_S£™_,7._--,"^=.-•ff não lhe pe.niitti.se acceH.r o --t. Pe-

«? 1 hora chegou a casa de S. A. K. o uuque

H WellingtonU o seu -^^-^^^"e
1^ ,.,,, cnmoleto uniforme como _ eld-Marecnai, e

__.. 
"eS 

o Priucipe accompanhado do Marque,

K , e outroi sahio a cavallo em compa-
, i n .o,,» nara uassar revista as Guardas de

! f-nttiaDX.CiaC parada em S. James park.

AÍS o Visconde d»- lubayana Mm, ro do

B.asil deu hum grande i.eter a S. A. 11., na sua
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residência em Park-crescent, Porllnnd place , a queassistirão os Embaixadores e Ministros ríxlrangei*
ros. Dalli passou ao Theatro Coven-Garden , on.-de foi recebido com grandes applausos. Cantou-se o
God save the King, a que se accrcscentou hum verso
allusivo ao Real Spectador, que Madame Vestris
cantou de huma maneira muito enérgica.

Domingo ti S. A. R. ouvio Missa na Capella
do Embaixador Portuguea. Cantou-se huma bella
missa do celebre compositor Portuguez , Marcos
Portugal, que iòi bem executada, principalmente o

Quoiiinm lu sohts sanclus 8,r. Ao oiTertorio o Dia-
cono incensuu a S. A. R. que esteve com as mãos
postas e no fim fon hiiniu respeitosa inclinação.

-.Juasi no lim da missa reritsu-se a oração Re.
gem nostrum Petrt/m cc Rtginam twfram Muriam ;e emquai.to se leu o ultimo Evangelho, o curo'
cantou o hymno Domine sohum fac fírgem. Seguio se
o Te-Diuin. A'tarue S. A. R. passeou a cavallo,
eá noite assistio ao jantar, que deu o Principe
Esterhay , Embaixador de Alleinanha.

NOTICIAS MARÍTIMAS.

ENTRADAS.

Dia 15 de Março. —Porto ; 47 dias; B. Port.
Estrella do Norte, M. Manoel Ferrara Nunes, equi*
pagem 30, carga vinho, sal, e fazendas, a João
Baptista Moreira : Iraz a bordo 4,5 rapazes que náo
vem matriculados. — Falmoulh • 47 dias; P. Ing.
Countess of Chicltester, Com., Wm, Ktrhnes : passa*
geiros 2 inglezes, e huma lngleza, com huma li-
llia. — Havre de Grace ; 77 uias; G. Franc. Ctuudi-
ne , M. Prudhome, equipagem 14, carga vinho, e
fazendas, ao M.: passageiros 9 Kranrezes , e liunia
J/ranceza com huma filha. — Monte. Video; 3!) dias;
B. Ing. Ann, M. Barwise, equipagem 12, em las-
tro. — Liverpool ; 62 ilias ; B. Ing. Ilannux , M.

¦ Hulshimon, equipagem 13, carga tazenuas, a Rux-
to», e Cutton : passageiro 1 Inglez. — Boston; ti'2
dias ; B. Amer. Numa , M. Rtcltardson , equipagem
9, carga farinha, e outros gêneros, ao M.

Dia iti de Março. — Londres, por Falmoulh;
10f) dias ; G. Ing. Columbinc , M. Alexandre BrotDn,
equipHgem 13, carga differente. fazendas, a Finny
Brothers: passageiros 44 Inglezes marinheiros, in*chisos mulheres e crianças. — Liverpool; 77 dias;
B. Ing. Solon , M. James Kelly, equipagem ].'-;'carga sal, carvão, taboado , e batatas, 

"a 
iMoonBrothers.-New Castle; 111 dias; B. Ing. Eéuund

Castle-, M. Alexandre Ruins, equipagem 10, cargacarvão, e louça, a Le Brel.on. — Maculié ¦ 4 dias. /,„ r e '  --¦¦¦•¦?"••*<* «" roíicia.— LOatu-

l: _S__;'-CUT-**¦"<°í™» Z&XTJiSF-• M'""""""-"¦"•

S A II 1 D A 5.

Dia 15 de Março.— Bahia ; B. Port. Viciaria.
M. José Pinto dc Souza, equipagem lei , en. lasíui*transporta 252 colonos: passageira Maiiü d» Nu"z.-iieih Nogueira, con, Passaporte da Secielanu t„Eslado dos Negócios du Marinha.— AmsUrtlnn
por Pernambuco ; G. IIoi. Muna, M.J. II. Knn
Itnjocr, equipagem 15, carga assucar. — Ilha G,de; L. Gloria, M. João Baptis-a , equiparem 4carga vinho: passageiro José Antônio da 

"Silva
com Passaporte da Policia. — Dito , L. .V Frru-cisco de Paula, M. Francisco José Caldeira, equi-
pagem 4 , carga vinho , e íàzondas.

Dia IO de Março.—New Yorlt,- G. Amer P,o-videme, M. P. Burkcrs, equipagem 15, carga caf-fe, e assucar. -Liverpool; B. Ing. Alice, M. Pan-deih, equipagem 13, carga taboado, e couros : Vils.sageiros Edue Astley, G. Fhoinlau , e RobertJ.i,.dsay Inglezes, com Passaportes da Secretariad estado dos Negócios Estrangeiros —Parati ¦ Canoa Santo Antônio Bom Jardim, M. Pedro Rodri.
gues Martins , equipagem 4 , em lastro : passageiroAntônio Martins Lima , com Passaporte da Poli.ci*.-Mangaratiba; L. Estrella do Norte, M. Fran.cisco Dias Cardoso , equipagem 6, en. lastro: pas-
niifvel., 

p,ri' Ca"ull»>> « Estevão Anto*.mo Velho, com Passaportes daPolicia.— Cbaiu-

.rir -««ío^d^ -«.. Corte, de con.
mento, brancas e de cor parda, bem como HiViHi, • 

d,e P ,08 1uo ee achão fora do recolhi,
por quarenta pobres, na^.endo Zá%Z, 1 t"„".._"S ?"_!? 

""T 
T 1» *"«»*• *"

de Julno do crente anno ,„, ac.o da fes a T VSÕ d Z," i k" 
'° ^ effeC'"8r "° dia 2fallecdo Francisco Xavier de Mattos Pimentel L r„ -?e_°rB,'- 

8<>8U"do a instituição doces rio Banco, leSarias pP|0 „,egni0 em'™?''. ^.JfJTr^ 1°' d,vi«"»««o« "as oilo .poli-ces do Banco, legadas pelo mesn,em vel de 
°Sm, 

^"T* 
d°S dí*"'»««o. das oilo i

sorte, se for maior o n.Lero das leTeJ^J^ZlâTi^h .de"nd.» í,s d°<" "«em ,lrados por
ae

vietri
pi-oce-

pobres para
em que at-

r, , , --¦•,•¦ -- --- — " escrivão Stmnlicio da SSlrn N. " 
""'""«• OUI1,a Caza da

Constando ao abaixo assignado , aue ha r\;l Tf 1 ?¦ , 
A'7;o'"w«"--

sntre H„n. .„;„... '•...-. S".' ' qUe ha .dlas "" s«Bc""a hunia controvérsia sobre objecto po-

que .ppresente... seu, requerimentos munido, de auL^ST 
a0S h°'"ens e ""-«'¦«ea prtestem sua pobreza, e que não são menH. a üTT *, 

rrsl)<let,V08 Parodio. , e
Mizencordia .5 de Marjo de 1828. _ TCrlZs^Zsi^N^^ ^^ S™ta

Constando ao abaixo assignado, aue ha Hi«. .« . ?¦ . ep0mUcem-
bt.co, entre dous sujeitos, hum 

^dos 
, úaeís chama ImeX^ri 

'l"!"8 C°nU"Ve r8Ía Ptb,e obJ^«« P°-çao entre pessoas q„Í não tenhâo dele cabal conhTciimoe -' P!"a fVÍ,ar l"»1-!"" «Invoca-
publico, que elle não teve, nem terá jamais contZ. -.. ¦ 'T° ^ 8l:"n,"eu ; po, isso a isa ao
presente explicação. - Antonh Américo àeuZdl^ 

Slmilhan,es • ^^^ , que deu causa á
Imperial ^t^l'{^^^1^^^^^^^ da *> ¦«¦-* extraordinária do

RIO üè JANEIRO IMPRENSA IMPERIAL * Na"c1ÕnÃÍI =
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IMPÉRIO

20 de Março de 1828.

DO BRASIL.

¦¦*ic!í_5'C''- ¦;»•<-. è>

DIÁRIO FLUMINENSE.
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Vol. 11*

A-iTtoos nn Officio.

Repartição dos Negócios da Fazenda.

Llustrissimo e Excellentissimo Sr. - Pa-so ás
¦*- L V Fx lior copia authenltca mclu-a , o

^'..'SilA.. 
da C-nsereiieii, .

Ordens de vinte de Julho do'-.«no pa-sado, com

«L\l -stade o Imperador Se couto..,-»., por
que Sm ai- U|"J, -'„ -fe ,„_,.„ de Dezembro
H1, mediam,,, ei ,te R« solução ^ _, _„.,

oSS:.aÍi^ntraodesti,.oP, que devem ter

:«-.»« ,q-e,pe.. U.endeecia be.. d. Pe.u

f.jT. KS oceup^dü n- serviço do dique,

i:;;::^! qu.p..... «<«,«.. expede ao

¦""DeJ." 
G.ÍS.'". V. Ex. Piiçoemí-SdeJanei-

ro d" ,888 -Miguel Calmou du P.n e Almeida.-

**'* 
.V°^J0 pVrec^da' Consulta de que acima

«. ,ra.a, he o mesmo que se acha junte, ao Atiao

desta data expedido ao Intendente Geral do Po

ticia.

mnu pela Secretaria de Estudo rias Negócios da

Marinha o respectivo Intendente em seu Olhcio

lambem junto de vinte sete de Novembro do anno

passado,' que tudo veio remettido daquella Secre-

taria de Estado á do. Negócios da . azeuda : V.

,n. informará pelo que constar dos autos respecti-

ti vos interpondo seu parecer, segundo ex,«e o

üasembargador do Paço, Procurador da Coroa ,

Soberania e Fazenda Nacional , quanto a perten-
cão que tem o Supplicante ao pagamento requer-

,lo de dous contos de réis á conta do que forjul.

earlo no Juizo ria Coroa dever-lhe competir In-ui-

«lamente , a fim <!e acudir ás suas actuaes c.rcuns-

lanças de privações , a que ficou reduzido com os

maia Olficiaes , e tripulação da dita Escuna pela
inju.ii, _pr.benção, que delia fizera o Brigue-Na-

èiinal E^relienderior. Paço em 3! .de Janeiro de

18^8 — Mi"uel Calmon du Pm e Almeida. — Sr.

Desembargador Juiz dos Peitos da Coroa.

Artigos não Officiaes.

NOTICIAS ESTRANGEIRAS.

Como esteia por Sua Magestade o Imperador

dO°t,ienUrvteSdJuf:o Sedente relativa ao

Cc=*s.?v o,l::U,g .rJ7S_
*™?~& £_&.¦£¦£
formidade do mesmo, patece. B • * J.™ 

^

f Ateída"" S ( uvlr (U Comarca desta Corte
* A1V 

B O Parecer da Consulta de que acima

,. t£a ha o mesmo que - 
^haP^so^A 

v,

«o desta data, expedido ao Intendente uer

Policia. ^^^^ ,/

^^^-E^ra^edoqueiafo,

O Sr. /»;/'/''¦-' -O. M/gne. em Londres.

\ 7 S \ R accompanhatlo polo Principe

Eaterhazy, Embaixador da Au.tr.a , e seguido por
Mr Saldanha e Conde de Mountcharles , em hum

coche do Rei a, quatro foi caçar a Kew-, e per-
íi...o naquelle divertimento peto de duas ho.as,

en que atirou a 26 pares de Ilusões , e 8 pare»
de lebres. Depois de almoçar no Paço velho, vol-

fou á .. a residência pelas 5 horas. A' noite o Du-

lue de Welling.ou deu a S. A. R. hum grande

SE A' chegada de S. A. R. a musica do Uo

Jimenlo de Qr.nadeiro. d. Guarda de que o Du-

a ue he Coronel, tocou o God save lhe Kmg. En.

ô 
" 

brilhante companhia se -meneioneo o Embaixa-

dor de Portugal e o Ministro do Braz.l.
^ 

Depois do^ jantar S. A. R. passou a residência

H„ Principe Lieven, Embaixador (Ia Rússia que
1 ai. hnma «rande ceia e baile em obséquio de S.

1 
A R tre os convidados se notão Suas Alte».

Seae o Duque e Duq.esa de Clarenee a Pr.n-
' 

f.?B Emilia de Carolath, o Pr.ncine de Hohen-

&Ua.nbeo»g, quasi todos os Ministros Lx-
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tran*eiros e outros Secretários. A dança durou até
as duas horas, e seguio-se a ceia, de qne partici-
parão cento e cineoenta pessoas, e depois conti-
nuou u dança, ate ã horas, quando S. A. R. se
retirou.

A 8 hum grande numero de Portuguezes se
oppresentou a S. \. R. , e lhe entregarão por in-
tervençâo do Marquez de Palmella , a memória e
a medalha , que lhe offertarão os Portuguezes re-
sidentes eu. Londres.

F. T. Sampaio, Cônsul Geral de Portugal
expoz a S. A. II. o objecto,, pelo qual os seus
patrícios tinhão a honra de dirigir-se á Sua Piesen-
ça , e depois A. J. Freire Marreco, Secretario da
Comniissão, leu a seguinte falia, que estava im.
pressa com muita elegância em setim branco hor-
dado, e ornado de ouro.

" Setierissi.no Senhor , — Os Portuguezes abai-
xo assignados, actualmente e.n Lond.es, unidos
sempre de coração á Sua pátria, por cuja gloria
e prosperidade fazem os mais ardentes votos , e
penetrados dos sentimentos de fidelidade qoe ani-
mão toda a nação Portugueza, pedimos licença pa-ra offerecer a V. A. R. o protueto do nosso res-
peito na Sua passagem por Inglaterra , auticipau-
do desta sorte as unanimes acclamações , com quetoda a nação Portugueza ha de receber o magna-
ni.no Príncipe , que vai segurar sua felicidade, .sus-
tentando as leis do Reino, e as instituições co...
cedidas pelo nosso grande Rei e Senhor, D. Pe-
ilro IV., e realisar as esperanças, que (,s <m.e-
rosos sentimentos ja annunciados por V. A. R a
Sun A.nriista Irmã, tem profundamente gravadonos corações de todos os Portuguezes. E (ks.j.n-
do Iransmittii aos séculos futuros o importante ac
rontecimento da passagem por Inglaterra de hum
Príncipe da augusta Casa de Bragança , mandarão
cunhar huma medalha allusiva a aquelle acconteci.
mento, que tem a honra de offerecer a V A RDigne-se V. A. R. receber este tributo dc sualealdade.

„ Londres Janeiro de 1S2S „A'qne S. A. R. houve por bem dar a se-uin-te resposta *
" Agradeço aos Portuguesas residentes em Lon.dres os aenlimeiitos, que manifestão a ...eu respei-to, e acceito suas expressões dictadas pela balda-de que tem distinguido os Portugueses en, todasa» -nades , e etn todos os paizes.A medalha he de ouro, e contém na frente obusto de Sua Alteza Real com ., 9ea„i„te inseri,,.

çao:- «A Sua Alteza Real o Infante I). Mi-
guel, Regente do Reino dc Portugal e \Uarve,e Lugar Tenente de Sua Mageslade Fideliisiu.a'e... co.nrnemoração de s„a passagem „or Inglaterra 

'
no armo de 1328 offerecids pelos Portngueze, re'.sidentes em Londres. No reverso tem hum naviovela armas da Cidade de Lisboa, e o castelloda Belém, debaixo dos quaes eslão os se-mintesmm apropriados versos do Homero Portuguez • _

Depou de procellosu tempestade ,Nocturna sombra , e sihilante vento
Traz a manhã serena claridade, '
Esperança rio porto e salvamento.

NT Camões , Mrlto I . oitava l.„Na mesma manhã recebeu S. A. R. huma De-potnçao ria S rc,edarie -los Amigo, dos Extra,UiroSnecess,tados c„,npo,ta (!o Ma rf -«' 
¦

Visconde Bere-ford, e outros , entre os quaes Jcontavao cinco Portuguezes; ,' S. A. R. VbVcre!eu com 5O 1,1, para fundo daquella benéfica Zllilutifáü.

S. A. R. examinou a Moeda ,a Torre , o Ene a.'
ntimenlo do Tâmisa ; e no S/mft foi servido de hum
elegante almoço de fiambres , no qual o Presiden-
te d- meza fez a saude de S A. R, , e da prós.
p.-r-,dado e permanente amizade u Portugal , aiitir.Q,

da Grã Bretanha. E-ta saude ti>i applau-
di '• 

por 500 a (iOO pessoas de ambos os sexos
o refletida pelo povo. S. A. R. agradeceu a cordial
recepção , que havia encontrado na nação Ingleza
e principal...ente a cortesia e attenção , que havia
recebido de S. M. Jorge IV, e concluir, propondo
a sau le e vida dilatada de Sua M .go-tade o Roí
de Grã Bretanha, e permanente fi licidade á Com.
panliia do encanamento do Tâmisa.

A' noite o Duque de Clarenc» dei. «rgund ,
jantar l.o Sr. Infiiite com a nu-roa gramlr/a a
companhia , que o primeiro , na qual se incluio a
Princeza Sophia Mathilde: e houve numerosa par-
tida. '

A !) o Visconde de Beresford e huma e-colhi.
da companhia tive.ão a honra rie jantar co... £.
A. R. na residência do Conde Dudiey , em Ar!i«*.
gton-slreet.

A 10 pela manhã o Duque rle Clarence vm-
(ou o Sr. Infante; á 1 hora S. A. R. montou hu.n
bello cavallo preto, de que S. !U. lhe fez pese...
te em VTinrisor, foi ver as estribarias do R.i em
Peiiilico, onde o Príncipe examinou a can ei.,,ia,
enches &c. ; nes,a n<,ite S. A. R. teve huma esco-
lliida compa..!.ia a jantar.

No dia ]l o Cônsul Geral Portugurz expe-
dio a todos os Portuguezes residentes eu. Londres,
a circular seguinte : —

Consulado Portuguez, 11 rie Janeiro.

„ Tenho a honra de enviar-lhe huma copi? dahum Oflieio recebido de S. Ex. o Marquez de Pai.uieila do theor seguinte : —

„ Copia.

os
rir!

„ Sua Alteza Real o Infante D Miguel haven-co fixado o Domingo 15 do corrente para partirdesta capital , tenha a bondade de fazer constaraos I ...tuguezes residentes eu. Londres, qne S Ali. recebera Sabbado ás 5 horas da tarde todos
que desejarem bejar-lhe a „.ão, e despedir-se
». A. II. '

(Ausignado) Marquez de Palmella.
Londres 9 do Janeiro.
A Francisco Teixeira Sampaio.
O que lhe participo para s.n. intelligencia.
(Assignado) Francisco Teixeira tle Sampaio.
Ü«n conseqüência deita participação mande nu-mero de I orluguezes residentes e,„ Londres forãono dia seguinte Sabbado a Rutlaod house para sedespedir rie S. A. R. que os recebeu com muito"grado, e lhes d.r.gio huu, discurso, em que lhesexpressou o dezeio rie vé los mais huma vez na ves-

peru da sua partida para Portugal
No mesmo dia lecebeu S. A. R a visita dosMinistros da Prússia, Baviera e Saxonia , e doL ,rd fcstribe.ro Mor de S. M. Visitou VVestmins-ter Abbev, e a, duas Câmaras do Parlamento.S.r hrerier.co Lamb (Ministro nomeado para aCorte de Portugal) teve huma audiência de S. A.II. Recebeu a jantar o Visconde Beresford , o R. II.S.r Charles Stuart, Sir Frederick Lamb, e humacompanhia escolh.da. Foi á Opera Italiana, e hon-

d I rl!„,r!tP«áeAta<:o0 
de M"S«i«la d'Anjo.,. Depoisda dança b. A. R. assklio a huma grande partida
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pa residência de Mr. Falk, Embaixador dos Paizes

Il.ixos , onde so demorou até 3 huras da manha

seguinte.
Domingo 13 pi lis II horas dirigiu se S. A. R.

á Capella da Casa tio Embaixador: e assistiu a*hii.

ma n.i»sa, qne durou huma hora. Dalli passou ao

Altnirnntado, e deixou bilhetes ao Duque e Du-

queza de Clareuce, Pela 1 hora sahiu da Cidade

aceumpanliado dos Fidalgos da sua comitiva pura
Windsor P-ik, despedir-sc de S. Magestt.de. AL

inoçoti no Pico , e seguio para Stratfieldsiy , paru
casa do Duque dc Wellington, onde jantou e dormiu.

F 11 A N Ç A.

Paris 5 dc Janeiro.

Carlos, por graça de Deos, Rei de França e de
Navarra.

Temos ordenado e ordenamos o seguinte.
Art. 1.- O Conde de Villele , Conde de Pey

ronuet , e Conde de Corbiere , são elevados á dig-
nidade de Par do Reino, para a gozarem por st
e seus descendentes em linha recta , natural e le-

gitima , de varão a varão , e na ordem de pri-
mogenitura , e outro sim os diteito* , boinas o

privileirios , que lhe são annexos. O Art. l,°daOr-
denança de 25 de Agosto de 1817, a respeito dei-

les fica revogado.
2. Nosso Ministro Secretario d'1-statlo da Ke-

partição da Marinha e das Colônias bo encarrega-
do da execução da presente. Ordenança.

(Data e assignatura como us precedentes.)

Ortlenanças do Rei.
Carlos , por graça de Deos , 11-i de F.ança

e de Navarra.
Havemos ordenado, e Ordenamos o seguinte: —

Art 1. O Conde Porlaln , Par de França,

be nomeado Secretario datado da Repartição da

Justiça „
Conde de Ia Ferronay» Par de França ,

he nomeado Secreta.io d'E-iado dos Negócios Es-

trangeiro».
O Visconde deCaux, Membro da Câmara dos

Deputados . be nomeado Secretario d'E.-tado da

Administração da Guerra.
A appresentação dos lugares vagos no exerce

to se.á d'..ra em diante feita pelo nosso amado b-

lho o Delph.m. A nomeação será contrassignada

pelo Ministro da Repartição da Guerra.
O Visconde de Martignac, Membro da Lama-

ra dos Deputados, he nomeado Secretario de Es.

lado da Repartição do Interior.
Se.iarâo-se certas obrigações do Ministro do

Interior • taes são o que se referem ao commer-

cio e niat.ufacturas, a Iim de serem reunida* aos

»ctnaes deteres da Me.a do Commercio e das

' ''Tconde 
de St. Cicq , Membro da Câmara

"dns 
D.-pulad- s , he nomeado Secretario d Estado ,

p.esiidente do Superior Conselho de Lo.umerciu e

das Colônias. ,
O Conde Rov , Par da França , he nomeado

Secretario ci'E,ta,!o da Repartição da haz.-nda. _
o Para o futuio a inMrurção publica nao

...tuãrá mais parte do Ministério dos Negocio.

ECCl3SÍ3 
o7ó..o Secietario d'È.l.do da Repartição

da Marinha e das Colônias he encar.egado da exe-

rurão da presente Ordenança,Dada 
no Palácio das Tuiller.es, a 4 de Ja-

neirode.828 e4.o da oom.> B**».^

O P.r de França, Ministro e Secretario de

E.,.n. -.«^^ * «síi •„£*¦-•

Carlos, por graça de Deos , Rei da França , e de

Navarra.
Havemos ordenado , e ordenamos o •_»"**•'-
Vrt O Conde de Villele , Conde de Pey-

Trn-T^e Vetado Memliros do C^nsdho Privado.
Mll,nS;I Secretario distado pela

Repartição da Marinha e das Colon.as , he encar-

?da execução da presente Ordenan .

Correspondência.

(Com a «e.».d.Uo assignatura da precedente.)

Sr. Redactor.

Conta-se no Rio de Janeiro esta anedocta. Hum
Mij'tl.1 de juizo apimentado, sendo hum dia ad-
miitido á Presença de S. M. I., lembrou lhe, que
seria conveniente huma mudança do Ministério; h.

M. I. , que lhe conhece a eiva mental, usando de

Sua Bonda le Natural , perguntou-lhe, que pessoas
lhe pareciáo próprias para as diversas Repartições;
o gratuito conselheiro fui notando huma pessoa pa-
ra cada pasta , menos para a da Guerra ; então

S. M. I, disse lhe : Vejo que nomeou homens pa-
ra todas as Secretarias, e não fallou na da Guer-

ra, ap>sto que reservou essa para si? Tu dixistl,
respondeu o miserável reformador. _.

Estamos no tempo da Fronde , Luiz XIV. po-
de acabar essa niaaia , e eu espero que ella BC;
liará uo Rio de Janeiro, porque os bons Bras.lei-
,oa vão conhecendo a intenção dos taes propugna-
dores contra os abusos, que á conta de huma du-

zia real , acerescentarão cem factícios. Ha censo-
res , que por oflicio criminão tudo quanto he fei-

to pelo Governo, abocanhão os empregados, pr.n-
cipalmente aquelles, a quem pe,tendem sueceder,
sem outro fundamento mais do que louco orgulho.

Trata-se de reforma, chega o momento, cnminao*
se os que sahirão dos empregos, e os que entra-

rão; e porque se não ralha da fonte de todos o.

males, da depravação dos costumes? Não, que is-

so convém aos aventureiros.
O Sr. Man na sua opinião mostra vontade de

ser Conselheiro d'Estado, e por isso semêa a lôa,

que não encherão o fim , porque se crearao v.ta-

licios ; e quem ha de nomear ao Sr. May ? Jesus

Nome de Jesus 1 Arde em desejos de ser reeleito
Deputado , e de vez en. quando por hum papel
fuKitivoinculca.se por seus sonhos políticos, eago-

ra recomenda se pot afarrado á doutrina dos radt-

cies. Mas que principio tão triste achou no art.-

co 100 da Constituição para mostrar , que o Im-

pecador não he Sob-nuic I Ei-lo. Diz na sua opi-

nião, que o art. IOÒ da Constituição dá a S. M.

I. o titulo de Imperador Constitucional, e Defen-
sor Perpetuo do Brasil, e o tratamento deS. M.I.,
e continua — Portanto hum escriptor , hum prega-
gador, hum declamador, que negar que S. M. I.
o Imperador não tem outros títulos, ou outro tra-

lamento não comette crime. — Temos a nuvem por
Juno. Ninguém ainda disse, que S. M. I. devia
acerescentar ao seu dictado o titulo de Soberano ,
ninguém disse que a. pessoas que a Elle «e di-igusea.
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tinhão obrigação de o appelidar Soberano, o que 6e dis.
se foi, que élle o he , e que quem o tractar como tal
não he traitlor á Constituição, como diz o Ininii-
go dos Ecos, e dos Toneis; no conlrurio quem
nega comete crime. Segundo n sua lógica , (|iiem
disser que o Nosso Soberano não lie Monarca , não
he o Chefe Supremo, quem negar qne he t) Al-
to Poder Moderador, o Chefe do Poder Executivo
&o. &c. não tens crime, porque o Artigo 100,
não diz que Elle se intitule assim. Mas dizem-no
outros Artigos dn Constituição, replicará o Pro»
motor. — Responde o Sr. May, sendo Juiz — o
Art. 100 declarou os Títulos de S. M. 1, : Ia não
vem Monarca , Chefe Sup.emo &c. &c. , logo o
não he, e portanto quem nega não he criminoso.
He este, on não o seu raciocínio? Ií que pro-
veito traz este questão? mus questão para quem?
Não para V. S., não para o Sundo Padre José
Custodio Dias, não para as duas Catnnrns, não
para os homens de bem, porque V. S , o Padre
José Custodio Dias, ambas as Câmaras o tem
confessado , e approvado em seus discursos. Lea o
Diário Fluminense de Sexta feira 17 do correnie
Março N ° 64, e lá achará us provas, e dos homens
de bem consulte a opinião constante.

O proveito, que a sua opinião quer tirar, he o
principio absurdo, absurdíssimo, que deixou cahir
da penna , que o Deleganle pôde caçar os Poderes
(vote retro Salema) ; e porisso poz em lelrits grau-
des — sempre he Senhor. — E que massagnda de
coizas ! Confessa , e nega. — Diz nos seus cântaros

N O
ENTRADAS

T 1 C I A S

Dia 17 de Março.— Monte Vídeo ; 12 dias ; C.
Amer. Boston , Com. Hojfman. — Lisboa ; 54 dias ;
G. Port. Vasco da Gama , M. Joaquim dos Ramos ,
equipagem 79 , carga vinho, e fazendas, a Joaquim
Antônio Alves, segue para Macáo : passageiros João
Chi los Kengell.oifer , o Tenente Coronel Joaquim
Dlanoel Mileur, Manoel Homem de Cai valho,
.Manoel Vicente Homem de Carvalho , D. Maria
No.berta , e D. Emiliana Guilherme Homem
de Carvalho. — Leilh , pelas Danas ,- 94 dias;
G. Ing. Porlland, M. Chrislofcr Mood, equipagem
25, carga sal, vinho, e outros gêneros, a Coals
M. Kaij-. passageiros 12 Inglezes, inclusas mulhe-
les e crianças : segue para a Nova Hoilanda. —
Cahinda ,- 40 dias ; B. Bella Americana, M. Manoel
Machado Rodrigues, equipagem 21, carga 351 es-
cruvos , destes morrerão 8 , a Miguel, Ferreira Go-
mes. — Havre de Grace ,- 79 dias ; G. Franc. Mala-
bar, M. J. J. François Broueke, equipagem 19,
carga vinho, c fazendas, a Mitraud : passageiros
25 Francezes, inclusas 6 mulheres, e mais 8 cria-
tios rios ditos. — Mangaratiba ; 8 dias ; L. Senhora
da Penha, M. Thomaz Antônio Rodrigues, equipa-
gem 4 , carga enfie , ao M.—Dito , 2 dias; L. Bom
Jesus, M. Francisco Fernandes de Castro, equipa-
gem 7, carga caffé, e arroz, a vários: passagei-
ros Antônio Felipe de Souza Ramos , Francisco
José do Couto , Antônio Duarte d'01iveira eSá,
e Joaquim Antônio d'Oliveira. — Cabo Frio ; 2
dias; L. Conceição, M. Manoel Ferreira Talaiu,

— » A residência , e exercício (da Soberania) es.
tão por dous terços do anno de fíicto na mão do
Imperador, e a sua revogação na Nação por sua
vey.na oceusião das Eleições: ,, ecitu, e mata o
iu.rocente Artigo N. 176, que lhe não fez mal. Ve.

ja que de absurdos. ! ! ! Então o Nosso Soberano
he usurpador da Soberania dons terços do anno ?
Porque a possue de facto, segundo o seu entender.
E quem a possue o outro terço ? E como se di-
vide? E a execução do Ait. 176 não ha ile passar
por huma Lei sancionada , e promulgada do modo
ordinário? E não faz o Imperador ahi aquelln Su.
prema Função, que faz nus outras Leis? Não
eslá ahi o exercício da Soberania ? Sr. May, coma
os seus treze para quatorze mil cruzados, eduque
seu filho, já OHicial da Secretaria por espectati-
va, ainda na escola , e deixe-se de polemicas anar»
chieis. Não escreva por agradar a certo partido,
contra aquillo que já approvou , e de que está
convencido. He dado a leitura, não perde por
ignorante, ha de ter os escriptos dos liberaes di>
tempo , seja coherente com o que elles escrevem.
Olhe , o inimigo dos Echos e dos Toneis tem des-
culpa, escreveu para seus fins, escreveu para ver
(debalde) se consegue esses fins , mas quem pedir»
a V. S. a sua opinião para a dar tão franca , o
tão esfarrapada ? Só se he pata se incnlcar para
a seguinte legislatura. Eis-aqui o caso do louco
(que não sei quem foi) que se metteu a aconselhar
a S M. I. a mudança do Ministério. — O amigo
da ordem.

MARÍTIMAS.
equipagem 4, carga farinha, milho, c assucar, a
Jorge José de Souza. — Ubatuba ; 10 dias ; Canoa
Conceição dos Anjos, M. Diogo Antônio Pereira, equi-
pagem 3, carga caffé, e fumo, a Antônio Tertn-
lic.no dos Santos : passageiro Joaquim Archanjo. —
Dito, 8 dias ; dita Santa Anna , 

"VI. 
Marianno'Fran-

cisco Leite, equipagem 3, carga dilo, a vários.—
Dito, dito, dita, Senhora da Guia, M. Manoel.
Lourenço d'Oliveiru , equipagem 5 , carga dito , a
vários. — Parati,- 8 dias ; Canoa Nova Aurorei, M.
Manoel dos Santos, equipagem 4, carga calfé , ao
M.-Arribada , G. Hol. Maria, M. J. II. Kcaans-
lenjoor, sahio em 15 do corrente.

S A II 1 D A S.

at £'ar17 
de Marc<°— Rristol; G. Ing. Superior,

Al. It.Leslie, equipagem 16, corga couros, caf»
fé, e assacar: passageiro o Ingiez Josepfl Millauc),
com Passaporte da Secretaria d'Estado dos Nego-
cios Estrangeiros. — Jlavre dc Grace,- B. Franc.
Víhnriellk, M. P. Heron, equipagem 18, carga
assucar, e caffé: passageiros os Francezes Eliza-
belh Barhier, Gustnve Ducagne , ejoão Theodo-
ro Laco.dnire, os Suissos Antônio Moutenach , e>
Pedro Nicoláo: Leandro Palácio, Enviado Extraor-
dinano de Colômbia, com 1 criado, com Passa-
portes da Secretaria d'Estado dos Negócios Estran-
geiros.— Rio de S. João; L. Espirito Santo Feliz,
JU. Domingos de Moura Lima, equipagem 4, em
lastro.

AVISO.
Segunda feira 31 do corrente anda impreterivelmente a roda da t, i,.»„,;a „„..... .r ¦ .

imperial Theatro de S. Pedro de_ Aicnntara.^O resto dos biLtíquÍ ex st -T 
"hão"ÍS 

nõBanco, e na loja de hvros de João Pedro da Veiga e Comp., rua 1 Quitanda «nS d. de8 Pedro!
RIO ,de JANEIRO na IMPRENSA IMPERIAL e NACIONAL.
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AitTic.o.s de Ofiicio.

Reparti dos Negócios da Fazenda.

\ Ttendcndo Sua Magestade o Imperador a que
U líabituaes , e graves moléstias dos Au.anuenses ,

e Praticantes do Thesouro, Manoel Lopes .latos.

ta Luiz da Rocha Machado Xavier, Antônio.

Evarifto da Rocha, e Sebastião J sé de A morim ,
os inhabilita de comparecer nas suas respectivas

Repartições, onde preste :ão longos aauos ele bom

serviço antes de enfermarem : Houve por bem apo-

sinta-los nos seus mesmos lugares, continuando a

receberem por inteiro os ordenados, que levanto

na Folha do mesmo Thesouro, salva a approvoçao

da Assembíéa Geral Legislativa. O que participo
ao Consell.ei.o Thesoureiro Mór pira seu conhe-

cimento, e das Repartições, a que pe.lencêm os

ditos indivíduos. Rio de Jane.ro 4 ue Fevereiro

de 1828. — Miguel Calmou du Pin e Almeida.

Participo a V. m. para sua intelligencia e go-
verno, que Sua Magestade o Imperado,, I ornando

em consideração todas as ponderações, que lhe to-

xão presentes em Consulta de 20 de Janeiro an-

tecedente do Tribunal da Junta do Commercio,

Agricultura, Fabricas, Navegação deste Império,

a que Mandou proceder sobre o requerimento Ce

José Ignacio da Cosia Floriu., que pedia despa-

char para consummo a quantidade de arrobas de
¦sebo, e graxa, que declara, comprada ao Nego-

ciante Inglez G. L. Bronne, vinda do R.o Grau-

de do Sul , no Bergantim Americano Merengie,
e a cujo respeito V. m. havia informado em -8

de Novembro do anno passado : Houve por bem

Determinar pela Sua Immediata Resolução de <t»

do referido mez da Janeiro , que não tem lugar

a pertenção do Supplicante por contraria aos irt-

teresses do -commercio costeiro , privativo somente

«los Subditos Brasileiros , ficando por conseqüência
inattendivel o fundamente, que seallega para aquel-

Ia permissão, de serem vendidos estes gêneros, por
não poder mais navegar o dito Bergantim em ra-

zão da sua total mina , quando he bem manifesto,

que reexportando-se todos os outros gêneros do

carregamento respectivo, ficarão estes que, como os

outros, erão prohibidos venderem-se para consummo
Deos Guarde a V. m. Rio de Janeiro em 11

de Janeiro de 1828. - Miguel Calmo, du Pin e

Almeida. -- Sr. Desembargador Juiz da Alfândega
interino.

Miguel Colmou du Pin e Almeida , dp Con-
selho lie Sua Magestade Imperial , 

'Ministro 
e Se-

cetario de Estado dos Negócios da Fazenda, Pre-
sidente do Thesouro Nacional &c. Faço saber á
Jui.tr. da Fazenda da Provincia de Minas Geraes.-

que Sun Magestade o Imperador, Mandando Con-
soltar ao Conselho da Fazenda sobie a represen-
t-ição da mesma Junta de trinta e hun, de Outu-
bro de mil oitocentos e vinte seis , em que pe-
dia decisãei para seu governo, quanto ao pagamen-
to requerido pelo Ouvidor da Comarca de S. João
:i'E!Rei, Francisco de Paula de Almeida e Al-
buquerque, do ordenado respectivo no lugar, que
exercia da lnspector da Intendencia da mesma Co- '

marca , por ausência do proptie.ario José Cezario
de Miranda Ribeiro, Deputado á Assembíéa Ge-
ral Legislativa : Houve por bem Determinar por
Sua Immediata Resolução de dezoito do corrente
me/., tomada em Consulta de doze do mesmo, quo
se deve pagar ao Supplicante a quinta parte do
ordenado dõ lugar de Intendente, do tempo que
servio pelo proprietário sobredito, por ser assim

conforme com o Alvará de quatro de Fevereiro de

mil setecentos cincoenta e cinco, e Decreto de vm-

te sete de Março de mil oitocentos e dons, visto

não estar vago o lusar. O que. se participa á mes-

ma Junta para sua intelligencia e de«ida execu--

cução. Justino José de Araújo a fez. Rio de Ja-

neiro em vinte quatro de Janeiro de mil oitocen-
tos e vinte oito. João José Rodrigues Vareiro a

fez escrever. — Miguel Calmou du Pin e Almeida.

aM»l©t®l®l#^.©'i®i*l*«SB—

Artigos nau Officiaes.

NOTICIAS ESTRANGEIRAS.

PORTUGAL.

Lisboa.

Temos Gazetas de Lisboa até 19 de Janeiro
das quaes extrahimos as seguintes noticias.

Abrirão se as Câmaras, como dissemos , e S.
A. R. a Sra. Infanta Regente recitou a seguinte

Dignos Pores do Ketnp.

Senhores Deputados da Nação Porlugueza.

Pela terceira vez vos ajuntaes neste lugar pa.
ra conti.uardes os úteis trabalhos, de que íj CarJ?
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Constitucional da Monarquia Portugueza vos tem
encarregado. Sempre o mesmo zelo; cada dia no-
va--. luzes, effeito de bem reflectida experiência,
iilii.inçáo honrado empenho , e o desejado acerto ás
voss ,s t.-idieus em serviço da Pátria.

Vos não igi.oraes o muito qua ainda falta pa-
ra isseot.ir conijiletiiiiiente, e consolidar o nosso Edi-
ii :i ¦> Político; nem tenho duvida de que poreis ago-
ra a mais discreta diligencia por adiantar esta gran-
de obi-i : o tempo não he largo, porém muito po-
deo» o zelo e a prudência; e bastantes provas ten-
des dado jí de possuir huma e oulru cousa.

El-Iièi, niPti Augusto Irmão, n quen» o dese-
jo da nossa felicidade determinou a damos, na
Caria Fundamental hum argumento incotitiustave
de Su i Sabedoria e Magnanimidade, confia de vós
que reaiisareis esta empreza, grandiosa, que em
Sua Real Mente delineou, Egrégio Titulo de Sim
Gloria, e penhor precioso da ventura de Portugal;
c tod » o Mundo hoje conclue como sois merecedo-
res ile Ião Alta Confiança.

Meu Amado e Prezado lrtiião, o Infante D.
Miguel, pelas Lris e Ordens de S. Magestade, se
acii.i encarregado da Regência deste Reino; e pa-
ra vir tomar posse desta , saliio de Vienna d'Aus-

o z passado; e tendo chegado a
e no dia 16 a Strasburixo , era
no dia 18 ; é he de crer que

,ii
!'

O 1-

•aris

tria no
"PI 'JMuiiicli
esperado e:u Paria no dia 18
presentemente terá chegado á Inglaterra. As Suas
Intenções, er.l conformidade com as de El-Rei, e
Nosso Aiiiiusto irmão, Elle as tem manifestado*,
e esto r.ceouteciiiiento , concorde com as vistas poli-

les Noções , junto ás medidas do Go-tiras oe ínaii.
ve no, teu» desarmado os partidos, e acalmado a
in juir-tação do interior., conseqüência necessária de
extraoidinaií.s conseqüências.

O G-.vorno tle huma nação vizinha, convenci-
rio dos verdadeiros vínculos, que ligão os recíprocos
interesses da Penin-ula , obsta sinceramente ás ten-
letivas , qui' espíritos loucamente ambiciosos e in-
quietos nao tem cessado o'p promover.

O quadro das nossas Finanças não he desfavo-
ravei rio cscJito publico do Estado; todavia hum
suecesso inesperado e imprevisto, tem iiffectado os in-
teresses da Nação , e mais especialmente o dos lia-
b !ent.-'s dij-:ta Capital; o Governo com tudo, pelos
auxilio-- que teu» prestado, e ,je!as medidas adopta-
das , e qne ainda se aloptarein, i-onüa quo o cre-
dito 'io Banco Fera brevemente restabelecido.

qtn
ter,

Logranio
íl.SCKIÇ t

pri uo

e expeli*
rarão da
toda n ?

!a. paz co oi os estranhos, paz
;aes Allianças, e no geral in-

ão se poiipirá o Governo ás diligencias
i>cs qne coiivierem listra assegurar a dn-
.mizade coro os Aluados, e o socego de
¦HÇi-i (V

poisSegui pois a gloriosa c-rreirá , em que tendes
estrado, Pm-lugal olha pa ra vós como instruinen-
tos le i|ue lidai Grsitrd" Rei Se zerve para o tornar
feliz p íinreceiite : El-Rei se compraz na pontuali-
d ide, com que corresp'o'ndéis aos Seus subidos Pen-
simentos. Eitoi» c -rio t;tie Sua Magestade se con-
firmará cada yez mais uri conceito do vosso zelo e
p u leociu , e ile que totla a Nação vos terá sem-

verdadeiros amigos da Pátria.
Bem *í' sabe que não proctiraes outra reco n-

los inconimodos a que vos Sujeitaes, e dos
,..j",,rç„« qiip fazeis para a servir; En o reconheço
com ludas, e não hesito e n o declarar. Mas tam-

pie !>

P"'

o >e c ¦rio que para tão briosos animo
rslarieiros Porluguezes he galardão uuico u

s, para
ppro-

vação plena da Monarquia , e louvor agradecido
dus Cidadãos.

h-r

Na Câmara dos Deputados na cessão dc 3 vm.
cru se que se nomeasse huma Comniissão ml lioc
para examinar se a Constituição teve infracçáo, re.
-mettendo-se a ella as reclamações r1,:' tora <la Ca-
-mara; e forão eleitos por ei.crutii.io Antônio Ca.
mello Forte de Pina, José Maehado de Abreu ,
Manoel de Macedo Pereira Coutinho, Rodrigo da
Souza Castello Branco, Bispo de Cabo Verde,
Leonel Tavares Cabral , e Josc Camillo Ferrem.
Botelho de S. Paio.

A Gazeta de 5 traz a Sentença , que
a Jorge de Avillez du pena que lhe loia ii<>-" .
no de 13 de Março de 1821.

Na sessão da Câmara rios Pares i.
I cutio o Parecer da Conunissão de P ..!¦ n -as

Cartas Regias dos Pares Marquez de 1*V , e
Visconde do Rio Seco, e deciriiote, na fó ,. do
Parecer, quo o primeiro devia appresentar cem ao
de idade, e que o Diploma do segundo não e-l.iva
legal por não ler sido ouvido o Conselho d'EsIa Io.
Porém, na sessão de 5 nppresentada a Certidão res-
peciiva ao Marquez, se decidio que podia lomar
assento , o que immediatamente fez.

Na sessão de 7 leu se hum ollicio do Córrego,
dor do Crime da Corte e Casa , remettendo as pro-
nuncias de 4 Pares , resultado de devassa , a que
se procedeu pelos accontecimentos dos ultimo» dia-.
do mez tle Julho, que se declarou serem o Ariehis-
po Bispo de Elias , Marqm-z de Fronteira , Con-
de da Cunha e Conde de Taipa.

Remetter£o-se as pronuncia» a iiumn Commissão
de 7 Membros , a saber os Bispos de Pinhel e Vi-
seu. os Marquezes de Pombal s Torres Novas , 9
os Condes da Lapa, Peuafiel e S. Miguel.

A Câmara dos Deputados oecupava se com to-
do o empenho da discussão da Lei da Liberdade da
Imprensa.

Resposta da. Câmara dos Dignos Pares ao discurso
da Sereníssima Sra. Infinita Regente na

Sessão Real da abertura.

Sereníssima Sra. — A Lei pela 3 a vez chama
a Câmara dos Pares ao exercicio tle suas funções,
a honra aviva o seu zelo na fiel observância dí
seus deveres , eila í«e esmera em desempenha-los ,
e espera cumpri-los,

por meio do* prudentes medidas , filhas de
sizudas reflexões, e mvlura experiência, procurará
a Camar.» promover o aperfeiçoamento do nosso
Edifício Político, mostrando assim fidelidade ao
Throno, e amor á Pátria.

Os sentimentos de illibada lealdade, e cordial
affecto, qoe os bons Porluguezes consagião á Real
Casa de Bragança, e que os Pares do Reino ber-
darão com o sangue de seu = maiores, os faz PXlll-
tar de prazer com a lisongi-ira esperança , que den-
tro em pouco tempo veraõ entre si niiiis hum Au-
gosto Membro de tão excol.-a Familia. A Presença
do Serenissimo Sr. luf.mte D. Miguel , chamado
á regência destes Reinos, desarmai» partidos , e reu-
nindo em torno de *i Iodos os Portiiguezes, lhes afian-
cará com as iimgnes qualidades da S. A. hum prós-
pero fnlnro cheio de paz e felicidade.

A Câmara se compraz vendo as amigáveis rfi-
lações e perfeita harmonia que a prudência de V.
A. tem conservado entre Portugal e an demais Na-
ções , c e-pera que ellas não serão alteradas.

O quadro das nossas finanças será objeeto ' da
maior attençao da Cantara , que se empenhará n
leva-lo a mais subido grúo de pe.feição, o quo
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só porém poderá conseguir-se com huma justa , per-
seveninto e necessária economia.

A Câmara muito se lisonjea cnm a esperança
que V. A ll.i por bem dar-lhe de que o creditei
do Banco será brevemente restabelecido , e confia
nua o Governo auxiliará, sendo preciso, com ju-
Jiciusns medidas lium tão útil Estabelecimento.

Finalmente i Câmara dos Pares mui respeitosa-
mente agradece a V. A. o justo conceito que delia
Faz, acreditando que tem por uuico alvo a Gloria
e Felicidade riu Palria, e que nenhuma recom.

pensa espera nem dezeja senão a plena approvação
da Monniquia e o Reconhecimento dos honrados
Portuguezes.

Mensagem dirigida pela Câmara dos Dignos Pares a
S. A. o Serenissima Sr. Infante D. Miguel pelo

fausto motivo da celebração dos seus Esponsaes.

Serenissi.no Sr, — Todo este Reino conta en.
? re os suecessos mais venturosos, de que se reconhece
devedor á Divina Providencia o contrato de Es-

pnnsués celebrado entre a Rainha Fidelissima a Sra.
D. Maria 2.a e a Augusta Pessoa de V. A. Nel
le vê guardadas »s leis veneraveis da Monarquia, e

perpetuada a Real Authoridade na Familia Sobe-
lana de Bragança , que tem sido por séculos o
objecto constante das suas esperanças , e do seu
agradecimento ; e neile prevê desde já assegurada
a suecessão do throno, e com a sueces^ão do Ihro-
lio a paz e prosperidade no Regimento interior,
a boa amisa.le e consideração da parte dos povos
estranhos. A Câmara dos Pares an Receber a no-
ticia deste fauslissimo accontecimento, que S. A. a
Sra. Infanta Regente se dignou de lhe inundar par-
ticipar, tive por satisfeitos cabalmente ou seus dese-
ios ; e sem demora se determinou a enviar, por
oceasião lão feliz á Augusta Presença de V. A.
rendidas e fieis protestaçõ-s de alegria respeitosa e
de profundo reconhecimento. Supplica cnm submis-
são, e espera do Real animo de V. A. que lhe
pejiín aceitas; como nascidas do puro patriotismo,
do amor e firme lealdade aos seus Príncipes, em

que a Cama• a se preza de seguir sem desvio o
ex mplo de honrados avós. Deos Guarde e dilate
a preciosa vida de V. A. como todos os Portu-

guezes desejamos , e havemos mister. Lisboa Pa-
lacio da Câmara dos Paris 29 de Novemhro de

1826, — Duque de Cadaval — Cardeal Patriarca —

M. de Lavra.lio — M. de Alegrete. — M. de Lou-
riçal. — M, de Turres Novas. — M. de Boiba — M.
de Bellas— M. de Velluda - M. de Vagos — M de
Pombal — M. Monteiro Mór — Arcebispo Bispo
de Elvas — (J. ile Óbidos — C. du S. Miguel — Con.
de de Lumiares — Conde de Almada —C. de Vil-
Ia Meul — C. da Ponte — C. da'Ega Antão — C.
de Figueira — C. de Parati — C. de Cê <— C.
de S, Paii. Antônio — C iPAnadia — M. de Vienna.

C. de Linharss— B. de Coimbra C. de Arganil
C. di Rio Parrij — B. ile Castplio Branco —

li. de Pínhe! — B do Porto — B. de Vizeu —
C. do Villa fim-— B. dü Algaive — M. de Tan-
cos — C. das Galveas.

Resposta de S. A. ã mensagem precedente.

Digno» P.irei do Reino. — Foi-me presente a
Carta, que vós, Dignos Pares do Reino, me dirigistes
collectivamente, e em que ine congratulais pelo laus-
ta motivo da celebrarão solemne rio» Esponsaif, que
n Riinha Fidelissima a Sra. D. Maria II. minha
S.ibriiilia comigo con.raliio.

Ele venturo-o enlace, no qnril , como vós tão

judiciosarnenie dizeis na vos«a Carta, furão guar-
dadas as veneraveis leis da Mon irquia , perpptuan-
rio a R'gia Authoriitade im augusta Familia de
Bragança. <* preenchendo an Paternaes e |iroviden-
tes vistas ile Meu Augusto Irmão e Sjbsrano , bem
como os meus pronriosj riezejos, affiançará , median-
te o auxilio do Todo Poderoso, a paz do Reino,
e as pro=o ri-la les 'Ia leal Neção Portugueza.

A« felicilações, que p.ir oceasião tão grata medi-
rir/.-tes, Dignos Pares do Reino, encherão.me i!<i mais
sintulaf reg-isijo , e reconhecimenta., sendo ellus ,
como Eu a* npprecio , nasci Ias do puro amor , e
illibad.i fidelidade , que vosso, honrado, maiores
vos inspirara.» e legarão, que elles sempre tiverão

por timbre- tributar a seus Principes , e em que
vós tão exemplarmente os imitaes.

Rogo ao Cen, Dignos Pares do Reino, que vo»
liberalise todos os bens , que cordealmente vos ap»

ppti.(-e_ Vosso Amigo —O Infanlp D. Miguel. Vian-
na d'Austiia 25 de Fevereiro 183 7.

Errata. — No Diário N. ° 66 , psg. 1."
Ia, lin S, em lugar de — iinmediatamente -
— immediata.

, col.
lê.i-se

NOTICIAS MARÍTIMAS.

E N T R A D A S.

Dia 18 de Março. — Pirntí, pela Ilha Gronde;
5 dias; L. Santa Anna Flor do Mur. M. Pedro

José de Amujo, equipagem 5 , carga caffé, a vários.
Dia 19 de Março. — llninhii-go ,- 68 dias ; G.

Prm. Frederico Willinm , M. John C. Renstreck,
equipagem 15. carga ttigo, carvão, grn«bra. &c.,

a Freese Mulcr , e C. : passageiros Ernesto EJuar-

do Cocliuus, com Despachos de S. M Prussiana
e mais 2 Prussianos. — />/<>"<« Vídeo ; 21 dias; V.

tmpcratrh , Com- o Cap. de Mar e Guerra João

Carlos Pedro Prilz i passageiros o Brigadeiro Da-

nL-IMulIer. cnm sua familia , oCap. de Frag. Bar-

tbolomeu Hayden, com sua familia , o Major An-

Tofiio Maria Pereira da Cunha, o Alferes do 1.=

Batalhão de Caçadores Bernardo Garcia, com sua

mulher, dito do Batalhão N. s 18 Aprig.o Carlos

Pessoa deSaboia, o Cirurgião Ajudante Balthasar

Pereira Guedes, dito Alexandre Gloss, o leneute

Coronel Hespanhol D. Carlos Pablete , 1 Piloto
Italiano, 1 dito Portuguez , e 1 lrlandez : 17 pri.
sioneiros remettidos á Repartição da Marinha.

S A H I D A S.

Dia 18 de Março. — Falmoulh ; P. lng- Noc.
tnn . Com. Joseph Mtfrphry : passageiros o Capitão
Miitland. com sua mulher, J. J. Young , e Har.
reil Naylur , com huma criada, Inglezes: Rina-
rol, Correio do Gabinete de Áustria, com Passa,

portes da Secretaria d'Estado dos Negócios Estran-

Ijeiros.— Ilapemrrim , pot Campos,- L. Constância
du Conceição, M.Jacinto José Marques, equipagem
5, em .lastro: passageira M:.ria Magdalena , com
P,is«aporte da PtiYmn. — Antuérpia ; G. Hvl. Me-
teoro, M. Le Deneker , equipagem 16, carga caffé,
couros, e chifres: passageiros o Francez João Mi-

guel Dallet, os Inglezes W. Petril. com sua mu-
lher , e Eduardo Thompson , com Passaportes da
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See.rHnria d'E.tailo dos Negócios Estrangeiros.
Ubtituba , Canoa Conceição , M
reira, equipagem 4, carga sal

nortes da Serrei-na <
L

Antônio Nunes Pe-
tessugeiro» 2 escra-

,111 
"Passaportes 

da Secretaria d'E«tado dosTOS
Negocio» da Marinha — Be invente ; h. Victoria,
M Antônio Martins Pinto, equipagem 4, em las-
tio: passageiro José Baptista de Araújo, cou. Pas-
«aporte dn Poliria. __

Dia 19 de Março.— Lisboa; Náo Port. D. .Tono

VI. , Com. o Cap. de Mar e Guerra Vasconcellos:

passageiros José Antônio , com sua mulher , e hu-
ma filliu , José de Sá Nogueira, Francisco Candi-
ii.. Ferreira de Mendonça , José Francisco Vallim,
José Vicente Alves da Cruz, José Vicente Teixei-
ra As-José Augusto de Carvalho, Francii-co de
sís Vidijjal, D. Luiz da Silveira, Manoel Hercu-
les Miuy, e José Antônio Soares Leal Júnior,
con, Passaportes da Socreluria d'Eslado dos Nego-
cios Estmngeitos : por Ordem Superior expedida

pelo Conselheiro Francisco Gomes da Silva, Ma-
noel Fernandes , com sua mulher, Antonia Man»,
com 2 filhos , Francisco Aives Moura , Antônio
Pires de Castro, Joaquina Maria «Ia Conceição ,
Maria Thomaziu, com 3 filhos, Francisco de Pau-
Ia e Silva, Silve.io de Carvalho, Romão José do
Rego, o Reposteiro Antônio Vicente, o Correio
Felippe Ne y, José Teixeira, com sua mulher,
e Ihiuih filhe,." Maria da Conceição , e Anna Joa.

quina, com I filho. — Dito , G. Port Princeza do
Brasil, l\J. Francisco José d'Oliveira, equipagem 44,
curta os«ucar, enfie , e couros: passageiros Auto-

pio da Cunha Stinto» , e Antônio Rodrigues Ma-
rances, con, Passapo-rtes d» Secretaria d'Eslado dt,3
Neçocio» E.tra,igei*o». — D.to, B. dito , Novo Via*

jante, IM. Rufino dn Costa Martins, eqnipagen. 21 ,
carga dito: passageiros J.mé Carlos Soares, e Ra*
f-„íi Antônio Rodrigues da Costa, com Passapor-
tes ca Secretaria d'E.tado dos Negócios E-trangci-
ros.  Dito. Cor.cio dito, Trexe ele Maio, Com.
o 1.9 Ten. Porfirio Antônio Caminha: passageiros
Claudino Teixeira Guimarães , o Padre Manoel
José-Ribeiro , com sua prima, Vicente da Silva
Miranda, e Venancio Clementino de Assis, com Pas-
«aportes da Secretaria d'Estado dos Negócios Es-
trsiieriros. —Dito, B. dito, Leão, M. Ricardo Xu-

vier du Cunha, ec\\i\pa$e\ü 20, carga assucar , caf.
fé, e couros. — Porto; B. dito, Navegante Feliz,
M. Mar linho d'Oliveira Pereira, equipagem 16, car.

ga assucar, caffé, e arroz: passageiros José Ber-
nardo , com sua mulher, com Passaporte da Secre.
taria rfEstado dos Negócios Estrangeiro». — Dilo _,
G, dita, Conceição , M. Antônio Joaquim Martins ,
equipagem 29, carga dito: passageiros Manoel Fer.
rena Duarte, José Justiuiano, José Antônio da
Cosia , os Sardos Agostinho Linago , e José Lina-

go , Joaquim Rodrigues de Faria , Francisco liodri.
«mes de Faria, Antônio José Carneiro, coin 1 cria-
do , Fr. Francisco de Santo lgnacio Pereira , e Fr.
Antônio da Conceição Costa, cou, 1 criado, com
Passaportes da Secretaria d'Eslado dos Negócios Es-
trangeiros. — Dito, G. flor do Porto, M. Manoel
ela Silva Monteiro, equipagem 20 , carga dilo- pas«
sageiros Luiz Col,n , e Anna Angélica Lodovins
do Vnbo , cru Passaportes da Secreta ria d'Estado»
dos Negócios Estrangeiros. — Em coininissâo , C.
Animo Grande, Com. o Cap. de Frag. F.iunrii£0_ C/a-
re. — Dito , E. de guerra Jaguetripe , Com. 6 í°
Ten. Luiz SubíniriTi^RLZeM^—ViU), E. dita Ja-
cuTpê 7~CwnrrO^. ° Ten. Antônio José Francisco dn
PaixãeT.^^V)'\i. ti, S. Sete de Setembro, M. João Al-
vcTMãdeirei , carua munições de guerra. — Rio dei
S. João; S. S. João da Barra, M. Antônio José da
Caitio , equipagem 6, em lastro. — Campos ,- L. S.
Manoel dn Cruz, M. Jusé Ricardo Diogo, equipa-
gem 6, e,n lastro: passageiros João Baptista La-
tragues, con. sua mulher, e 1 filho, Francezes,
com Passaportes da Policia. — Monte Vídeo ; P.
lng. Chtehtster, Com. o Cap. Kirkens : passageiros
o 

"Francez 
José Pussel , oe Inglezes Henry Jame-

min , e George Me. Pertis , com Passaportes da
Secretaria d'Estado dos Negócios Estrangeiros , Du-
tre Grali-ii, com 1 criado, Francezes, José Ma-
ria Porto , as Ingleza» Mary Rui, com duas crian-
çi» , e M, 11 i> 1 , com Portaria da dita Secretaria
cfEstado, — A cruzar , B. de guerra lng. Camus _,'
Com. Thompson.— Antuérpia, po. Pernambuco ; G.
Hol. Maria , M. J. 11. Kransluier, equipagem 15,
ca.ga assucar. — Antuérpia ; B. Franc. Le Deuxr
Fanny , M. A. Blavite , equipagem lã , carga caffé.

AVISOS.

As cazas da rua ao lado da Igreja de S. Francisco de Paula, que noticiou o Diário do Rio
de Janeiro de 3 de Março deste nnno N. ° 2: que se havião rematar na praça do Juizo de Órfãos,

que «gota são nas Segundas e Sextas feiras de tarde na rua do Sr. dos Passos , esquina do Campo,
noticia-se que já forão á praça de 14 do corrente, e continua té que sejão rematadas. E quem qui-
zer alguma informação vá á rua do Roza.io N. ° 153 a qualquer hora; ou á rua de S...Francisco de
Paula N. ° 92: as cazas que se rematão achão-se por acabar, e são do N.° 9 e 10.—Como bastan-
te Procurador do atinunciante , Joaquim Antônio Martins de Brito.

Com este mez acaba a assignatura do 1. ° trimestre desta folha; todas as pes*oas a que qui-
zerem continua,- poderão subscrever na loja de João Pedro da Veiga e Comp., rua da Quitanda,
canto da de S. Pedro. O preço da subscripção he de 2OU00O rs. por anno, ÍOUOOO rs. por semestre, e
5UO00 rs. por trimestre.

Segunda feira 31 do corrente anda impreterivelmente a roda da 8.a loteria extraordinária do
Imperial Theatro de S. Pedro de Alcântara. O resto dos bilhetes que existem achão-se á venda no
Banco, e na loja de livros de João Pedro da Veiga e Comp., rua da Quitanda canto da de S. Pedro.'

RIO be JANEIRO na IMPRENSA IMPERIAL e NACIONAL.
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Artigos dk Officio.

Repartição dos Negócios da Fazenda.

, Lluatrissimo e Excellentissimo Sr. — Sua Ma-

,Ve7„de «.Imperador, I.)«•«.-jando melhorar o -yttema

ae arrecadação, o appl.caçáo das .Rendas: Publicas

da Cisnlatina, onde as despezas da guerrli actual

exi«em toda a economia , e liscalisaçn.. ria par e

da Administração; Ha por bem, qne V. Lx. ce

accordo com li. Nieoláo Herrera , passe a exauii*

nar o estado, em que ora se achai, a Junta da

Fazenda Publica, e a Alfândega de Monle Y-iüça,

e. proponha aoGove.no hum plano de r- fi-riua des-

tas Repartições- sobre as bases seguintes : 1 a fs,m*

nlicida.le e'segurança no methorio aa urreciolaçao,

e applicação das mencionadas remia.. 2=> Reducçao

dos respectivos OflScipes ao numero, que tor pre-
cisamente bastante. E 3.» observância, e manu*

tenão das Leis parlicula.es, e costumes da Cs-

platina , quando não sejão opposta, a turma rio

Governo Monarchico Constitucional , que telia-

mente nos rege. E assim o manda participar a

V Ex. pela Secretaria de Estado dos Negocio,

da Fazenda, para que, sen, prejuízo do que se

lhe ordenou em Aviso de 19 de Dezembro do

anno passado, e na Provisão expedida a «a

Junta em data de 17 do referido.mez. V. Lx. sa-

tisfaça , como cumpre, e como Sua Magestade 1,„-

penal Espera do seu zelo, actividade e sabe a

esta Commissão que se lhe encarrega, havendo toda

a intelligencia, e harmonia entre \. lix. e o re*

ferido D. Nieoláo Herrera.
Deo, Guarde a V. Ex. Pal.e.o .do Rio de Ja.

neiro em 12 de Feverei.o de 1*69». - M-Ruel Ca *

môn du Pin e Almeida. - Sr. Thomaz Garcia de

Zuniga.

S. M. o Imperador, Deze jando melhorar o sys-

tema de arrecadação , e applicação das Renda, Pu*

blico, da Cispla.ina, onde as despesas da guerra

actual exigem' toda a fiscalisaçao e economia da

parte da Administração: Ha por bem , que D M-

Lláo Herrera, de accordo co... .« P.es.den.e da

mesma Provincia , passe a examinar o estado e.n

que ora se achão a Junta da Fazenda Publica e

a Alfândega de Monte Video, e proponha ao Go-

verno hum plano de reforma desta, ttepart.çSe*,

sobre as-base, seguintes. .1.» Simplicidade, e «e-

gurança no methodo da arrecadação, e appl.caçi.o

da, mencionadas Rendas. S.. Reducçao do, respect •

vos Oüiciaea ao numero, que for precisamente ba=-

tante : e 3.» observimcia , e manutenção das Leis

particulares, ecosti.ii.es da Cisplalina , quando nu o

sejão opposta, á Forma do Governo Monarchico
Cousliliu-ioii.il, que felizmente nos rege; E assim

o Manda participar pela Secretaria d'Estado du.

Negócios lia Fazenda, ao sobredjto D. Nicoliio
Herrera, Esperando do seu zelo, actividade, e sa-

ber o iromediato desempenho desta Commissão ,
cujo resultado deverá, no seo regresso paia a Se,-

são próxima da Câmara dos Deputados , ser apre-

sentado á Assemblea Geral Legislativa. Paço em

\2 de Fevereiro de 1828. — Miguel Calmon du i in

e Almeida.

Repartição dos Negócios Estrangeiros.

Londres 2 (14) de Janeiro de 1828. — Sr. Visconde.

Tendo-me apressado a levar ao conhecimento
do meu Augusto Amo a Nota, que me fizestes a

honra rie dirigir em data de 12 de Novembro do

anno passado; assim como as aberturas ulleriores

mie vos dio-nastes fazer-me; acabo rie ser informa-

do em resposta, que Sua Magestade Imperial se,

felicitava de ver que as suas relações com b. .VI.

o Imperador do Brasil tomassem o caracter de boa <

intelligencia ; «' que S. M. I. da sua parte se em-

penharia sinceramente em favorecer o estabeleci-

mento das relações do commercio entre os doas

Impérios da Ruf.ia e do Brasil. Eu já cumpr: era

parte a, ordens ria minha Corte pelas coroa, unica-

!-5es verbaes, que tive a honra de vos fazer na

nossa conferência de hontem , e não petco tempo

em conformar-mo com as intenções do meu Au-

susto Amo , remellendo-vo, a Circulür junta , que
recebi a esle respeito da parte do Ministério lm-

nerial Tenho a honra rie ser com huma cotlside-

ração mui distineta, Sr. Visconde , vosso mu. liu-

milde e obediente criado — Licven. — Ao Sr. VIS-

conde de Itaboyana.

Circular dirigida aos Embaixadores , Ministros, e

Agentes Dinlomaticos de Sua Magestade Imperial

junto das Cortes Estrangeiras. - S. Pttersburgo 9

, de Dezembro de 1827. .->¦•..

Depois da conclusão do Tiatado assignado on-

tre Portugal e o Brasil era 29 de Agosto de 1825,

o Titulo de Impeiador do Brasil foi da facto re-

conhecido pela Rússia na Pessoa de S. M. D. Pe.

dro I. Mas o reconhecimento formal desse mesmo

Titulo pelo lmnerador Nosso Augusto Amo aca-

ba de se completar em Londres pelo meio de hu-
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ceo chagar.so ao Buico , ma. encalhou. Oi Inimigos
vierão p.itege*lo, e durou o fogo horas, sempre
em grando distancia. O Biigtie, e o Brigue Escuna,

que tem , navegai, eu. oito pé-. d'.igoa , e as ou-
trás Eiiibareações en. menos, e por isso nlongão-se,

Diplomáticos nos Paizes estrangeiros reconheção quanto lhes fiz conta, paru lhe náo chegarem us
..chão revestidos os Embai- nossas Curvetus , nem os Brigues.

e Agentes Diplomáticos do 
' 

A agoa hia diminuindo, e sendo por isso ne.

ima troca de Ofriciou entre o Príncipe do Lieven,
e o Visconde de Itabayanu, Enviado do Impera-
ílor do Brasil junto de S. M. Brit.nuièa. Conse-

qir.-utemeiite he da intenção de S. M. I. , que to-
dus os seus Eii.baixndo.es, Ministros, e Agentes

o caracter , de que
xudotes , Ministros ,
Imperador do Brasil, entrando em relação com ei
les, e testeiiiunhiindoll.es todo. os respeitos, que
melhor poderem mostrar a boa intelligencia exi=-
tente entre os dous Império?

Rt sposta do

Londres

Visconde de Itabui/ana ao Príncipe,
de Lieven.

15 de Janeiro tle ISI28. — Meu Pr,n-
ripe. — Rucehi com o mais vivo prazer a Nntu ,
que Vossa Alteza me fez a honra du dirigir em
data de hontem , Iransmittindo-n.e por copia a Cir-
cular , que a Vossa Aiiuusla Corte expedio em
resposta á notificação , qne vos tiz d» Tintado ,
quo consagra a Soberaniu e Dignidade Imperial da
Coroa do Brasil. Aquelle Documento da hum tes-
temuiiho tão precioso du reciprocidade dos senti-
nie.itos de S. M. o Imperador de todas as Russias
para com o Imperador do Brasil, meu Augusto
Amo , que me apre.sarei en. leva.Io ao Seu Co-
nhecimento , na firme persuasão de que Elle apre-
ciará em seu jtislo valor e«te primeiro signal de
amizade , que S. M. o Imperador de Todas as
Ilus.ias acaba de Lhe dar. No meu particular,
felicito-me, meu Príncipe, de ler cooperado com
rosco para o estabelecimento das relações politicas
enlre as noseas respectivas Cortes, e vos peço que
acceiteis as segurança* a» mais formaes da mui aU
ta consideração, com que tenho a honra de ser —
de Vossa Alteza — Vosso humilde e obediente cria-
do—"Visconde de Itabayana. — A Sua Alteza o
Sr. Príncipe de Lieven, Embaixador Extraordinu-
rio e Plenipolenciario de S, M. o Imperador da
Todas as Russias junto do S. M. B.itannica. — Es-
tá conforme. — Bento da $ih-a Lisboa.

PROVÍNCIA C1SPLATINA.

llliisliissiiiio e líxcellenliisimo Sr. — A Di vi-
v«,|itnk> chegou hoje do Sabido , e iraz reto-

Icessario esperar outra maré , as nossas emharca-
íções ancorarão no meridiano de Quilii.es.

Os inimigos aproveitando-se desse intervallo

V 
queimarão de noite o Brigue Americano, e forão

para o abrigo das balnrias ; perdendo tão sómenio
huma das suas Canhoneiras , que encalhou , e nós

[queimámos, não obstante o vivi. fogo de mosque.
• iluiiíi , que da praia luzhío os inimigos pura u de-

fenderem, e com quo ainda nos leiiiüo hum rivi-
rinhe.ro, As poucas munições de guerra , que ti*
nha , forão tiradas , antis de pegar fogo. Neste
choque morrerão 2 marinheiros ; e enlre marinhei.
ros , Soldados , e grumetes tivemos 3 gravemente
feridos , e seis levemente.

No dia 18 foi visto ao romper do dia hum
Brigue Dinaniarquez , ja perlo da Barra , sendo
caçado, voltou, julgai.do poder tomar a Ensennda,
porém vendo peli prôu oiilras Embarcações, enea-
Ibou na Ponta de Lara. Podemos tiral-o, e eslá eus
Monte Video, para ser julgado no Juizo das Pre-
zas. Bordo da Fragata — Príncipe Imperial — 2%
de Fevereiro de 1828.— III.™0, e Ex.„,", Sr. Dio-
go Jorge de Brito. Barão do Rio ia Prata.

o Berganti.n Brasileiro — União Feliz
sao
ni:.d.>
que linviii saiiilo do Riu de Janeiro para Santo»,
e foi apressado p"lo Co.-mio Ni..'T em li) de Ja-
neiro. Fica om M"ile Vi-bío. Bordo da Fragata
Príncipe Impeiia! 27 do Fevereiro dn 1828.-11-

uet4$tU
pnrt

,.istrií8Ínto e Excellentissimo Sr. Diogo
Brito. — Barão do Ri<> da Prata.

N.° 338. v
17

Jorge de

nI
III.'«» c Kx.""> Sr. — No dia 8 deste mez que.-

inos no Saindo huma Bulandra dos inimigos, fra*
pa ra£l fcamente armada , talvez cruzar só dentro

Iilo 

Rio di Prata: a sua tripulação fugio paru ter*
ra na lancha , depois de encalhada a Balundra per*
to da bata ria.

No dia O pouco a Oeste do Cabo do índio
retornámos huma Suninc;., que tp.n o nome — Via*
jante — , carregada de aguardente, caffé, tabaco
em rolo , e outros gêneros.

Como os inimigos a encalharão na costa , e fu.
girão sem deixar papel algum , nio se sabe onde
foi tomada , donde havia sabido , nem quem he

. seu dono : eslá nn Colônia.
No dia ISffoi caçado pelas Embarcações do

-Jiloqueio, pertõ\do Buenos Ayres , hum Brigue tivas dos inimigos da paz, e da ventura dos Por
«os Estados*Unidas, que fugindo a toda a vela vau* tuguezes, he fundada sobre os princípios reconhe

Artigos nam Officiaes.

NOTICIAS ESTRANGEIRAS.

PORTUGAL.

Falia que a Deputação da Câmara dos Deputados
dirigio á Senhora Infanta Ri gente no dia 15 de

Janeiro em resposta ao Discurso do Throno.
Sereníssima Senhora. — A Câmara dos Depu-

lados da Nação Portugueza , tendo recolhido cem
religiosa attenção as palavras, que V. A. Se Dig-
noi. dirigir-lhe do alto doThrono na st.lemne aber-
tura da presente sessão ; nos encarrega de expies*
sur perante V. A. o seu profundo reconhecimento,
e o seu reverente amor , e inviolável fidelidade.

Não se admirou a Câmara de que o muito quo
ainda falia para assentar completamente, e conso-
lidar o nosso edifício político , fosse o primeiro
objecto dos Altos Peiisaiiieiilos e Cuidados tle V. A. ,
a Quem he tão caro o esplendor do Throno , n
gloria da Nação, ea prospe.idi.de dos Porluguezei.

A Câmara ouvio com o mais vivo interesse,
e com profundo reconhecimento, a participação,
que V. A. Se Dignou fazer-lhe , de que o Sere-
nissimo Senhor Infante D. Miguel , encarregado por
S. M. da regência destes Reinos , se acha em ca-
minho para tomar posse delia : S. A. pelas infrn.
ções, que se Dignou mandar manifestar aos Por-
iuguezes , e que tão dignas são da Grandeza do
Seu Caracter e das Sob-rnnas virtudes sempre he-
reditarias na Augusta Familia de Bragança , ae-.*
bará de extinguir as dissensões civis , porá tem»'»
á esperanças insensatas, e firmará o iu.pe.io da
Lei Constitucional,

A resolução que o Governo de liuitia nação
visinha tem tomado de obstar ás pertinaies tenta- 1J
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-Mo, do direita das gentes : he conforme com os

Se.ti.no.itns, <V'« '<«""" caracterizar hu.n Governo
•,,„. o he huma condição essen.ial de que de-
J„e.idc..i os interesses recíprocos dos dous Estados ,

11

aipiidein os H1IUIC53CH .^w.f.  ¦

fa .oüd« felicidade de toda a Península. A C-

mnra agradeci mui respeitosamente a V. A. esta

imiiortantu coinmuiiicaçSo.imP 
A Clamara agradece também a V. A a par-

lirmacão nuc Ih* faí de que o quadro das nos-
C1 oi 

não he desfavorável ao credito Pub ,-

, Pitado- e deseja que huma administração

^er c.L v l'.n'6,hu..J ec.,no,ni« severa ejus-

iv Io em de dia •••• •»"'¦ a silu **° daS ™nlM

,,,,;, olfereção em fiin aos Povos a perspe-

Ide agradáveis e conseli.do.as esperanças.

e respeitos., agi *l,ltL""v ,„ 
j^sümavel d.mu

i„ \' A a-aliei i coiist rvar-nos c»a«. 'r

acter de hiim • ovo justo e »"««°«°; !er

Será da maior ifloria para a Câmara , po-ier

merec p Io uel desempenho \^\^e £
luo . I,í..»o.o Conceito de Sua Mages.ada^ .,1'e-

BÍ(t„. e graciosa 
^^.^^L 

' 
EU. nâo

,eressndo ouv, r do >tu. a 
^^ n

trabalhos, ..nica digna dos seus votos, e das suas

esperanças. ^ s ^
« Na resposta , que ao Discurso do Thr.no

Ale eni IJ ,« do. Deputados «Ia Nação Por-
*, en 

„„,„i,,ro o zeb» e incansável pat.iott-
gUd«"„'« "h- 

pn.--.ida. Os seus esforça-s uni-

to merece. ,,
—««g»>!«|«^'l® I «HE**—'
CORBE.F0NDENC1A.

Sr. Redattor.

Hum do, seus Correspondentes sobre a nefc.

,,,a!.,losa Carta publicada em o N.° i*l.

clones Estados da Eumpa 1.1. P^- **" ,
cip.ia-» «j Jrnvirontieroit 

pus de touie ia
lheur au peuple l»'"*™'^ 'é sur ,e trone!

f,JetlZl Pof. ,' e £ recoiiheeido hum che-
Por quanto o 1 ova honrado 

com as mes-
f" Sr^'q«e8eo ««iírii . Histinguem, he
mas honras que do c|ume _ ou

PMfe„"e 
"usTo 

os respeitos tributados ao
lnvPJa qu he ca. h 

^ ri„qIli jt desen-
"T7n 

htm Priocipio d'l„,.t.lidade que, se nao or
io v do hum PincM t , de-
C0,'!,"n "a 

es .pequena f,i«a produ.-r o. ..-

Siít !« V.Í.. «»;*. >•&•?_£

ttmmtt.&mSmi.'»t-.

facão assas Augusta, para que ludo o que lhe ae^aior

possa ainda parecer assa* grande O Rn .1 '"S"1"''

ra servido de joelhos en seo Palácio pelo! seos Ufjf

ciaes, e.nnolnece a Nação , cujos Representantes se

assentai, com Elle, e lhe luaitno o Poder.

E Berá por ventura ao Generoso Povo do

se pnssão applicar eates pnresentimeii-jrazu , quts oc ,n.=n..- -,¦_-¦¦- - .„„,,.,
tos d.Mr. De I, Coix ? N,o, benlior Redactor.

O Povo d'eSta Heróica Cidade , vendo que S. M 1-

então Príncipe R-*Sen.e do Brazil P«te«.dia em-

barcar-se para Portugal , to. em Solemne P^

são á Sua Augusta Presença no dia 9 'V™*'™

de I8*> levando á sua frente o Corpo Municipal

a suppl.car ao mesmo Sr. Se Dignasse licar n es-

tes Estados para Centro da sua umao Política, e

Apoio . e Firmeza de seus mais caros Direitos ;

eesta Supplica, digna por certo de quem a fazia,

e da Alta Personagem , a Quem se dirigia, mereceo

a Sublime Resposta, que fea a celebridade d aquel-

le dia-Como he para o bem de todos, 1l.co. -

Mas como, sendo S. M. I. então Lugar repente

«ie Seu Augusto
pita obrar de

P só se achBv:, Aucthorisado
mm modo tendente a manter a

on.ão de Portugal com o Biazd , se este Estado

começasse a ser hostil.zado por aquelle , era .eus-

saiio que Quem estava á Te-.a do seu Guieino

podesse obrar em sentido contrario a pr.mtiru d

ecçãn , que havia recebido do .mpulso do. C efa

con .num ás duas Nações; e esta nova D^-o

cumpria que viesse de novo impulso d outia Causa.

() Povo Urasileiro conheceu este embaraço , e

sendo mister sair d'elle quanta, antes Proclamou

o Augusto Regente d„ B.az.l Seu Defensor Per

Dotun no dia líi de Maio do mesmo anuo ; lavi^n-

lo.se competente auto d'este novo »'««>?./1««« 8'

te nos Paços do Conselho d'esta Capital do Ira-

nerio e que igualmente se lavou em todas as

Câmaras que aqui enviarão authenticos Docu.ue.i-

SradestVpqroclaLção, e do reconhecimento. ,«.

fizera-, de tal Dignidade na Pessoa do que^atc ai

..'. fora Resente do Brazil, em nome de Seo Au-

í , o Pae f sendo esta transacção Po.i.tca de a

Consideração aos olhos dos Augustos RepresentantN

A» Narã,, oue para ser perpetuamente lembrada

Si oPdia .3 /e Maio fosse, bem como

0 9 de Janeiro de Solcmn.dade_Nac.onal.

T e"°e lia le; 
'mas 

íffh-m .U»lo auctoritatdvo
Çq"è 

trazia comsigo huma amplidão de Pod.re. Po-
' 

icoV ouaes tiveráo para sustentar as Nações

„íe ,o lhes confiarão , Cromwell com o titulo do
"rVectlr "m 

Inglaterra; e com o de De ensor em

Pnrtugal o Mestre d'Av,s, que depois foi D. JoSo
o -Tronco da Augusta Caza Imper.al do Bra-

Jil Com este Poder°ficou S. A. R. em estado do

manter os Direitos dos Brasileiros, e l.vral-os do

òda a oppressâo , e violência , quer fosse intenta.

£ por pTtuíal,' ou por outro qualquer in.m.go

"'"ei' 
qnin^T-ém fosse sufficiente esta Digni-

dade ra'com ella S. A. R. exercer hum Poder

íuasi Dctatorial, comtudo, continuando as, «o-

Cia* . • oppressáo de Portugal, e desejando os

iCileiros estabelecer o Pacto Solemne, que na

nualidade de Subditos mais os unisse ao Cheia

f L escolhido , e em cuja, Augustas Nio.

navião depositado a sua Defensa , ou o, meios le-

!aes de a pôr em acra o ; porque sem elles, era

fcLsivel moral poder haver nem Defensa, nem

DeCor ; supplicaPrão ao Mesmo Senhor se D.-

gnaSe tonar o Titulo de Impe.ador Constitucional
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tjo Brasil; TituJ
clniiüldii ou. 12
do-se-lhc o que j'i t*c*"f-- •''*

Todo o Bíiisil
thcforia Poliiic» n

cam o, no foi soleni-iímente Ac-
Outubro do mesmo anno ; uniu-

!i-.i de seu Defensor Perpetuo.
M. 1. n'esta Ca-

, que fie conhece
Blindou a S.
mais elevada /!„ leiníitíe-n i.s Nações Civilisadas ; e o auto dn

Acctaiimção, qne tivera lugar n"esta Capital do lm-

perio,
«la-

,11,

ratificado em to.
resultando d'aqui

os Brasileiro» u'e:-ta Su-
 Qualificação por seu Monarcha ; com a difié-

re.-.çn unicamente de que a nova Monarchia seria
Constitucional, e Representativa; isto he, que o
Cheia Supremo da Nação , não seria absoluto ,
in üi seu Poder modificado por huma Constituição ,
cooperando para a fnetura d'e!ia , e de todas ns
Leis a Nação por meio de seus Representantes.

O Imperadi.r do Brasil por este Solemne Acto ,

foi com igual solemnidarie
ns suas Cidades, e Villas :
recoiineciiio poi Iodos

(I Imperatb.r do urasii por este noiemne iicio ,
p pelo juramento quo prestou publicamente, ficou
Ligado a empregar todas as suas Faculdades Pl.i*

conservar os Direitos
; e estes da mesma
iu , e o respeitarem

titules honoríficos, todas

sicüs , e .Moraes em manter,
do Brasil, e dos Brasileir
sorte obrigados ú sua obodb
na sua Pessoa todo'
as distineções, ainda tias de mera etii|uetn, com que
efto tratados os mais Monarchas , Constitucionais
das Nações Representadas ; visto que nenhuma d'
ellas lhe (ira coaretada no Titulo de Imperador
Constitucional; mas aiites mais accrescentadns com
o de Defensor Perpetuo'da Nação, cuja Detenta
e seus respectivos meios , importavão huma maior
amplidão'de Direitos; e posto que a Constituição uno
estivesse ainda feita', o pacto da Nação estava im-

piicitamente celebrado, pois que, os detalhes par-
ticiUiues d\dla não podião ser senão exhauridos
•áatiueUns fontes do Direito Publico Constitucional 

'

que fazem a base fundamental de similhantes Go-
verturs , como sabem todos os que são versados em
taes conheci mento? : e o Corpo Legislativo man-
dando collocar tão grande dia no Calendário dos
dias mais Soleunies da Nação, fez tudo quanto
lhe cumpria para se perpetuar a Memória d'aquel-
Je g'»nde Pacto, que só carecia da publicação da
Constituição para os detalhes particulares d'elle,e
nâo rara constituir, e foi mar o vinculam Júris, que
já Ligava o Imperador ao Exercício du sua Aucto-
ridade , e os Povos á prestação da sua obediência,
e reconhecimento das attrrbuiçôes inheieiites á sua
Augusta Representação Política.

Sendo pois a Constituição do Império huma
simples explicação d'aqnelles pontos puramente
Coustitucinnaes , que só furão considerados in glo-
lm no l.° Pacto celebrado com a Nação, ou en-
tre o Imperador , e Nação , só se poderia negar a
S. M. 1. aquelle tratamento , ou aquellas expies-
soes respeitosas , de que usão paru com seus Mo-
natcas os mais povos Constitucionaes , e Nações Re-
presentativas , se em algum dos artigos da Consti-
tuição dada pelo mesmo Augusto Senhor, Elle
mesmo *o coaretasse este tratamento. Ora em ne-
nhum dos artigos da Constituição se diz que a S.
M. I. se não dê mais o tratamento de Soberano;
tratamento que S. M. I, (que fez a Constituição
que a Nação acceitou, sem restricção) muitas Ve-
zes se dava a Si em diversos Diplomas , e que da
mesma sorte estava na posse de receber de seus
fieis-Stibílitos , a exemplo dos mais Monarchas Cons-
titucionaes; logo quem escreve, contra os Direitos
que d'este Solemne Pacto provierão a S. M. I.
dizendo que se lhe não deve dár esta dislirteção hanori-
fica, pertetlde esbulhar o mesmo Augusto Senhor

do hnm:; honra, e de hum titulo, quo lhe rotr.pp.
tia legitimamente.

lie portanto nffensa grave feita a S. M. I. não
só atlctitar contra as distiiurões honoriiiras, que os.
tá aa posse de receber (Io Seus fieis Subditos ; se
não lambem fazer acreditai ao publico, que o
Mesmo Augusto Senhor recebe tratamentos, que
lhe são vedados' pela Constituição ; cooperando pa.
ru qne com tão iiifundiiineiitada iniputaçáo os pó.
vos se persüadão que Sua Magestade he hum in-
fraetor da Lei Fundamental do império , e lhe uão
prestem aquelle intimo respeito , que a convicção
do exacto desempenho dos deveres annexos á Sua Al-
tu Representação, e elevado Emprego deve mero-
cer naturalmente do seus lieis Subditos ; e que em
virtude do pacto celebrado Sua Magestade tem di.
reilo a exigir delles; por haverem contraindo com
o Mesmo Augusto Senhor huma obrigação perfei»
tu, como todos sabem.

Sk pois, como iica expandido , se offerideu com
este pretendido esbulho o decoro de S. M. I. es-
crevendo se estas baboseiras , talvez com menos
consideração, que se neve dizer d'aquelles , que
de caso pensado, e mui de propósito sustentão hu-
ma these |á em si odiosa, e oifensiva da Sua Al-
ta Jerarquia, prevalecendo-se do emprego de De-
pulados para darem pezo ás suas asserções ? Deva
dizer-se que este procedimento he niuito mais of-
fensivo , e culposo , e por isso mais digno de ser
reprimido com toda a Sancção da Lei. O Padre
José Custodio, que depois de tantos annos de üepu-
tudo , ainda ignora o principio donde nascem os
deveres, e obrigações, devia lembrar-se que parar
S. .VI. I. não poder receber , nem usar do trata-
mento de Soberano , era preciso, que a Constituí-
ção lho prohibisse; porque, como fica dito, S. ML
1. Acclamado Imperador Constitucional do Brasil ,
e installado neste elevado Emprego por unanime
consenso dos povos , entrou ipso facto no gozo de
todos Tratamentos, e Prerogutivas, de que goza-
vão os mais Monarcas Constitucionaes, como to-
dos sabem ; e por que a Constituição , que sobre-
veio a este primeiro pacto e o explicou , como já
se expendeu, não derogou aquelle menrionado tra-
tamei.to ; segue se que S. M. I. não pôde ser pri-
vado delle sem otfensa de Síus direitos adquiridos ,
em virtude da mesma Constituição , e que faz gra-
ve offensa ao Mesmo Augusto Senhor quem o con-
trario ensina , e sustenta.

Quanto ao segundo campino que sahio a sus-
tentar a mesma odiosa these, nós dizemos ainda
mais. Luiz Augusto May não só ofFendeu os di-
reitos adquiridos, que S. M. I. tem para ser assim
tratado, procurando como Deputado sustentar o vo-
to do primeiro; mas ainda incorreu em o crime
que por direito se irroga aos que procurão ali-
ciar, ou peitar os Juizes; por quanto sendo elle,
por nossa miséria, hum dos Juizes de Facto, e
não tendo a certeza de lhê tocar por sorte a de*
cisão da criminalidade achada no esejrito de que se
trata, procurou com a maior indignidade publicar
o seu voto a este respeito , para aliciar partido ás
sua esfarrapada opinião. Que tal he o caracter des-
te Sr. Juiz de Facto ? He tal qual oonsta de seus
insultantes escritos; mas tem desculpa ; por que
esta he a sua pedra phllosophal ; e eatá já na
posse de descompor , e insultar o gênero humano -,
levar pancadas; e pedir indeninisações assás lucra-
tivasü! Não lie máo negocio, assim elle dure por.
muitos annos!!!

(Conlinuar-seha.)

IÜQ cu JANEIRO na IMPRENSA IMPERIAL e NACIONAL.



tf © 69 Segunda feira

IMPÉRIO W§l^

24 de Março de 1828.

DO BRASIL.

?0<">0

DIÁRIO FLUMINENSE.
,:t:::;;:.:::.;;;;:s:^

Vol. 11.

Anuoos de Officio.

Repartição dos Negócios da Fazenda.

t ^ocioí da 
'Fazenda 

, P-t,n,e du The^

ro Nacional &c. Faço saber a Junta da V«emU

da Prov.ncia de S. Paulo: que requerendo p* o

dito Thesouro oConselbe.ro Balthazar oaS,

Lisboa , Lente da cadeira do ft.» »'»"• 
J 

u<^

Jurídico da Cidade Capital da dita Pr«>vno. , •

e.aea de ser paifo pelos cofres da mesma J.mla

5 
'ordenado 

\l*\u! compete de Con-el eiroA,-

sentado , a rasão de hum conto e oi.ocenl s . .
•és por' anno, a contar do segundo quaite do

corrente em diante, por já haver requer do .. ,a-

gamento do primeiro por esta tone : Houve Sua

Magestade o Imperador por bem 
^(«» jobup-

plican.e como requeria; e po.lau.o se ordena à

dila Junta, que além do ord. nad«. de •>-*«« «!"*

elle vence , se lhe faça assento onde cou.pe. r da-

quelle de hum conto e o.L centos mil rei.p*
ser pago do que for vencendo de Abril pro» mo

faturo. O que' assim terá entendido , e cumprira
José Luiz da Costa a fez. R;o de J^.yem o

1." de Fevereiro de 1S28. João José *°™W9
Vareiro a fez escrever. - Miguel Calmon du Pm

e Almeida.

de Setembro do anno passado, 3o oppunha a falta

de requis.cá.. da Junta de Matto Grosso e ordem

do lete.ido Thesouro: que a mesma Junta asar. ia

8o Supplicaute cou. a quantia , que prudentemente
julgar sufticiente pura a sua viagem, que se pro-
Le lazer até Março próximo futuro; ..fuc.andoa

Lie respeito aquella de Matto Grosso para indem-

nisai-se da quantia, que tiver orçado, e «"'«t^gue

.em com tudo tocar-se nas chapas de cobre, que
leva o Supplicante, con... élle pertend.a , para so

eduzir a moeda nessa P.ov.nc.a, e com ella ser

soecorrido. O que se participa á mesma Junta pa*
ra sua i.itelligencia e execução, afim de nao ha-

„r mais demora na entrega de que esta encarte-
lado o dito Capitão Sabino José Nunes Ferreira

a fez Rio de Janeiro em 13 de Fevereiro de 1828.
-João José Rodrigues Vareiro a tez escrever.-

Mwuel Calmon du Pin e Almeida.

Miguel Calmon du Pin «Almeula, do Con

selho de Sua Magestade Imperial , Mostro e Se-

cretario de Estado dos Negócios da Fazenda,_Pre.
.idente de Thesouro Nacional &c. Faço «ber a

Junta da Fazenda da Província de S. Paulo,. que
requerendo pelo dito Thesouro o Capitão S.D.no
José de Mello, que se lhe mandasse assistir com

a quantia de hum conto e duzentos mil reis P»'»
acudir ás despezas , que tem ainda a fazer no seu

regresso para a Província de M»<lo Grosso, vis-

to oue por falta desse soecorro não podia prose*
auir a sua viagem de Porto Feliz , onde se acha
com parte da remessa de quinhentas arrobas de

cobre, que levou desta Corte, alem de outros
objectos pertencentes á Fazenda Publ.ca daquella
Província a seu cargo , e dez praças que o ac-

companhao -. Houve Sua Magestade o Imperador

por bem Determinar, conformando se com » P"«'
cer do Contador Geral, e do Co"8e .'¦?" ™f*°""
rei.o Mór do mesmo Thesouro, a vista do reque-
rimento que appresentou o Supplicante feito ao

Presidente dessa Piovincia , cujo despacho de «o

Miguel Calmon du Pin e Almeida , d" Con-'
n aL « Tvl 1 Ministro e Secretario d __staUo

dos N ociofda1-'Fazenda, Presidente doThesou-

ío Nacfonal &c. Faço saber á Junta da F;;zenda

da Província de S. Paulo: que S. M. o Impera-

dor po Sua lmmediata Resolução de 8 do correu-

Íe mez tomada em Consulta de 28 de Novembro

do anno passado da Meza da Consc.encia e Or-

dens a que Mandou proceder acerca do requer.men-

o que fez o Padre João Raimundo de Abreu ,

Viário collado da Igreja de Paranapanema do Bis-

pàdò da dita Província, ped.ndo pelos motivos que
Kou « fruição por inteiro da sua Çongrua , e

se, exonerado da penção imposta de trinta md reis,

paro a Imperial Capella : Houve por bem Deter*

oTinar Conformando se com a dita Consulta que
^.n aúençú ao estado de moléstias do Supplicante

í^esS pago* duas terças partes da respectiva

Com-rTa, ficando a ou.ra te.ça parte para oencon-
a aZ eomo «e acha disposto a respeito dos.

"par 
ctVimpSdi em llesofução de 18 de Abril

"S 
«não os cento e vinte mil réis, que lhe

fcrí assVna os pilo 
"eu 

ordinário em 30 do refe-

5do meTean„o,segu,,do o documento, que app.e-

sento™ o Supplicante; e outro^m que a dita pen-
-«..«_. a cargo do Parocho Encoromendado, que

S o4 pé de AUar . Esto.la . fim de que tenha

o «devido cumprimento o Alvará de 20 de Aro..

to de -SOS, que a decretou; ficando por este mo-

do defendo «'Supplicante, até que peh Assembléa

Gera. Legislativa se regule esta matena. O que
Te participa á mesma Junta para sua ">*•»>««»«•
«execução. Justino José de Araújo, a fez. Rio

i XX l* * Fev6,.iro de 1828,-JoSo Jo.í
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¦Rodrigues Vareiro , a fez escrever. — Miguel Cal*
in o n du Pin e Almeida.

•—ts-*,|-»l«l«l®|<^Cí»(®l®r*l«ICS--

Artigos não Officiaes.

Correspondência.

Continuada do N.° antecedente.

Vamos ao que importa, Sr. Redactor, e continue.
mos na impugn.iç.ío da falsa doutrina , que si-per-
tende ensinar. Ji mostrei que não podia S. M. I.
ser privado do tratamento do Soberano ; tratamen-
to , a que adqiiirio Direito pela Sua Acclamação

do Imperador Constitucional; visto que a Consti-
tuição, que tornou explicito oi.-5 Pacto celebra*
do com os Povos , ll.' o não derrogou , como se-
ria ii.is.ter ; e o argumento negativo , que produ*
zem estes tão mios Lógicos, quanto péssimos mo-
ralistas , tanto não pôde servir de fundamento para
coaretar o referido tratamento, quanto he certo
que não havendo em nenhuma das constituições
conhecidas de Monarquias Representativas artigo
algum que o declaro a respeito dos chefes Supre-
mos das siia^ N içõ..m , com tudo a todos elles chu-
mão Soberanas os seos respectivos subditos ; e por
conseqüência o Nosso, o quem se deo o Titulo,
e posse deste sublime Emprego sem essa restricção,
não pôde , mm deve ser privado de hum tratamen-
to, de que por Direito Publico constitucional go-
zâo os oiittos Monarchas. Que Nação ha mais
zelosa rios seus Direitos, e Prerogntivas, que a
lngleza , e acaso entrou jamais na idéa de ai-
gutn seo Publicista, que pra crime de lesa Nação,
chamar Soberano no seo Rei ?

Dizem estes Senhores , que o Direito Publi-
co Constitucional da Europa não governa , nem
tem lugar no Brazil ; e se não tem lugar o Direi-
to Publico, que he commum ás Nações Constitu-
cionaes , e Representativas do inundo civilisado,
como hão de ter lugar os absurdos dos Publicis-
tas da Europa, tidos ein horror por todas ns Na*
çót-s coimitueionaes, e não cunstitucionaes ? E,n
«jue coligo acharia,) ells que a Soberania residia
elfecliva , e habitualmente em a Nação, ainda mes-
mio no tempo que os Poderes Políticos Delega-
dos exercião as suas funcçíies .' Na Constituição»
do Império certamente não; e a prova de que não
ha artigo que tal diga expressa , e positivamente,
(para que possa ser culposa, cm Direito a sustentação
dc huma tliese em contrario) he que paia avança-
Ifui este paradoxo foi-lhes necessário fasiScnrem o
art. 12 da C instituição , ocerescentando-lhe huma
doutrina contraria ao texto do mesmo artigo. E
que conceito So pôde formar da huma cansa , que
pura ser sustentada em o Tribunal da opinião pu-
blica, he necessário recorrer ao infame expediente
de falsificar Documentos !

No titulo 3." da Constituição do Império, de.
pois sc haver feito a divisão dos Poderes Politi*
cos. de que se trata n«.s artigos 9, 10. e ll,
declara-se no artigo 12, que todos estes Poderes
no Império do Brazil são Delegações da Nação,
e o texto dVste artigo, que diz só isto, e nada
mais, foi falsificado na correspondência d'Astréa
por esle modo — Todos ns Poderes vem da Na.
ç"o ; on nella reside a Sobe 1 ! .' Virem , ou
diniaiiarein os Poderes Políticos «Ia Nação, não he
o mesmo, como falsamente so Mie sobstituio, que
residir nella Itabilualme/ile a Soberania. A Natureza

dos Poderes Poli ticos lie mui diferentes das do-
Poderes Civis. N'estes , o delegante nomeia , e ain.
da fica cou. poder de exercer per si a faculdade de.
legada , ou de cassar a nomeação e nomear ou.
tro Procurador; nnis quando sc traia de Poderes
Poluídos , feita a nomeação, acabn-se o Direito de
nomear Bté que expire o Prazo decretado para o
exercício dVsse Poder; e portanto tudo quanto se
tem dito a este respeito, confundiu,lo*se direitos
civiá com Direitos Políticos, he hum churrilho ,1'as-
neiras, que prova ou a maldade , ou a ignorância
de quem o escreve, e de quem o approva.

E,n Conseqüência deste principio , quando no
Art. 176 se diz, que, havendo de reformar se u|.
gil,» Art. Constitucional, depois dt; discutiria, e
approvada a conveniência «Ia reforma, Re expeça Lei
com ns solemnidades ordinárias para que os Elei-
tores rios Deputados ria seguinte Legislatura lhes
confirão nus P.ocurações poderes positivos tul hoc,
isto não prova que a Soberania esteju em pleno
gozo , e habitual exercício em a Nação ; mas tão
somente que, lendo acabado o prazo, por que os De.
putados ilevião exercer as suis Funcções, a Nação
reassume o Direito Politico rie nomear outros, e
n'esle caso , e só nelle , com mais amplidão de po-
deres : o que he a principal garantia da Consti-
tuição , que teria dcsapparecido ri'entre nós , se á
cada hum dos Deputados , sem similhantes delon-
gas , e formalidades , fosso permittido fazer ..'ella
a sua reforma ; mas feita a nova nomeação , fica
em lethargo essa regalia Soberana da Nação por
quatro annos , que tanto durão alguns Poderes Po*
lilicos Delegados, para no fira delles accordar, e ter
exercício huma só hora , se tanto gasta cada indivi*
duo em fazer a sua nomeação ! !!

Se n'alguma cousa se parece esta Soberania com
a Soberania Delegada , que exerce efTeclivamente
as funcções Políticas do Estado , he em ter alter-
nativas de dormir , e de estar em actividade ; mas
com esta mui notável difFerenç», que a Soberania
dá Nação dorme em profundo somno por quatro
annos, para no fim iVelles ter exercício huma ho-
ra ; e a Delegada só dorme hum quarto do dia
natural, por ser necessário para a vida, e está en.
plena actividade, e exercício o resto do tempo.

Por este modo no fim de hum século a Sobe*
rania Nacional tem dormido 99 annos , 363 dias ,
q: 23 horas, e somente tem e«stado accordada 95 ho-
ras. He com effeito muito dormir ! ! ! Taes fão ou
absurdos qne se seguem dos Princípios Theoreti*
cos d'estes Políticos aliiuibicados , que querem pc«-
car em agoas turvas ; e eis a razão porque Ben-
jiunin Constaut no seu Curso de Política Tom. 1.
pag. 175 ingenuamente confessa, que o eonliccitncn-
lo abstraído da Soberania do Povo não augmenta em
cousa alguma a somma de liberdade dos indivíduos ;
e que se se altrihue a esta Soberariix huma latitude
que elle vãa deve. ter, ti liberdade, pôde ser perdida
a pezar deste principio, ou mesmo por elle !

Agora pergunto eu, Sr. R'dactor, quando no
tão proclamado artigo -18 da nossa Constituição , se
filia «le Procurador ria Coroa , e Soberania Na-
cional , esta Coroa pertence á Soberania Nacional,
que. está em profundo lethargo, em cada século 99
símios 363, e 23 horas, nu á Soberania Delegada,
que está em plena actividade, vigiando sobre os
interesses , e bem estar da Nação p Os homens sen*
satos, e a parte mais sãa da sociedade ha de cr-
tamente dizer que similhantes distinetivos do P<-*
der so pertencem a quem o exerce, e não a quem
doinie; ou a quem está sujeito no mesmo Poder-,
mas os Senhores da parto do arrocho hão de pelo
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contrario dizer , e já o tem dito , que essa Coroa
lie da Siberania, que está dormindo, e nao exer-

ce nem pode exercer persi Poder algum ! Ora di-
.'a' Sr. Redactor, quem se figurar ver essa Sobe-
rania em profundo lethargo em cada s<_"_i,ilo , por
hum século menos 35 horas, com a Coroa Impe.
rial na cabaça, se he que tem cabeça huma entt-
dade abstrairia, e puramente ideal, não lhe ha de

parecer e*tar vendo O. I*ue,_ de Castro coroada
Rainha depois de minta!!! O ceito he, Sr. Re la-

ctor, que nio ba parvoice que eis homens nao dl.
.-ão, quando, dominados pelo espirito de partido,
ouerem sustentai opiniões absurdas !

1 
Não diz o Palriarcha destes Políticos, o seu

grande Rousseau, positiva , e expressamente - Que
o Povo he Soberano em huma relação, e üsubjei-
to em outra : - Isto traduzido para o nosso caso

não he o mesmo , que dizer ; que a Naçio he So-

..eram,, em hum sentido, u sujeita nm.l o; isto

he, que he Soberana, quando nomeia Poderes Po-

Uticos, e lica sujeita em quanto elles exercem as

suas funeções; porque be hum impossível intrínseco

ser ao mesmo tempo Soberana, e sujeitar Pois en-

tão como tirão estes discípulos de Itousseau dos

princípios de seu Mestre conseqüências, que nellas
Z não contém? Se a Soberania do Povo, ou da

Nação he periódica, se o Povo, ou a Nação fica

sujeita, em quanto as funeções da Soberania so

exercem por seus Delegados, logo nao resido a So-

berania habitualmente em a Nação, e he Soberano ,
e verdadeiramente Soberano , quem exerce us time

'ções 
da Soberania, durante o período, em que o

Povo , ou a Nação be sujeita ; ainda quando ella

de persi podesse exercer as ditas Funeções.
A nossa Constituição está n'este caso colieren-

te com o.' princípios de Rousseau -. ella reconhece
ora o Art 12 qu« todos os Poderes Políticos sao

DeleooçÕssda Nação; mas não pode reconhecer que
a Soberania resida habitualmente em a Nação, como

lhe quiz substituir o Inimigo dos Echos ; porque
este acerescentamento tornaria aquel e ar .go con-

írario ao principio em que se lundu ; visto que,
feita a Delegação dos Poderes , deve haver suje..

os, sobre quem elles se exerçio, e nVsta classe on-

tra por seu turno aquelia , qne outr oio fora So.

berana , quando elegera os seus Delegados Senhor

Rci^òr, ou eu tenho perdido o tino, e abraço hu,

ma Nuvem por Juilo , ou isto são conseqüências

legitima?, deduzidas d'aquelle principio !
Não ba duvida, que Rousseau tendo necorda-

do á Soberania do Povo hum poder »em limites;
e vendo-se terrorizado ao aspecto desta inimensi*
dade de poder social , e não sabendo em que mãos
devia collocar tão monstruosa authoridade , não
achou preservativo contra o perigo inseparável ,
de limita similhante Soberania , senão bum expe.
diente , que tomava impossível o exercício delia.
Elle declarou que a Soberania não podia ser nem
alienada, nem delegada, nem representada; e Mr.
Benjamin Constant acerescenta , que isto era de.
clarar em outros termos, que ella não podia ser
exercida; o que era anniquillar de facto o principio
que arribava de proclamar. ___

Mas apezar de similhantes contradicçoes , e
do que sobre ellas tem escripto os mais conspicuos
publicistas, ainda, por desgraça do Brasil, ha quem
produza estes absurdos com a mesma cunfiança ,
com que se cita huma proposição de eterna ver-
dade !

Sr. Redactor , desculpe ser tão extenso ; mas

quando se escreve com pressa , e não ha tempo

para se simpliScarem as proposições , sempre os
escritos saiem mais diffusos do que se deseja Nao
respondo ao Sr. Mascoto sobre o que disse o Sr.
José Clemente no dia 12 de Outubro de 18'2á.

porque não he contra nós; a Nação B-asilena
com a mesma authoridade, com que rompeu o vin.
culo social , que a ligava a Poitugal , tornando-
se independente, com a mesma formou o pacto
social com S. M., a quem reconheceu Imperador
Constitucional e Defensor Perpetuo do Brasil , com
a plenitude de Direitos, de Prerogativas, Títulos
de Honra , e de Etiqueta de que usão os outros
Monarcas das Nações Representativas; e com es-

pecialidade do tratamento de Soberano; com o qual
tem sido geralmente saudado por seos fieis subdi-
tos, e até por mensagens d'Assembléa Constituinte,
e Legislativa ; e tanto he verdade que a Consti-
tuição, que sobreveio ao primeiro pacto solemne,
não aniquilou este tratamento , que com elle mes-
mo tem sido Honrado nas respeitosas Mensagens,
que lem dirigido á sua Augusta Presença as duas
Câmaras Legislativas, nas duas Sessões da presen-
te Legislatura ; e be quanto basta para liar a este
tratamento o cunho de Legal, qui d qutel dicant
slolidi. —Hum amigo da-lraiiquillidade Social ' .

NOTICIAS MARÍTIMA S.

ENTRADAS.

Dia 20 de Março. - New York ,- 65 dias ; B.

Amer Florenzo, M Jones, equipagem 10, carga

Íb .do, e outro, gêneros a Clapp : vem arr.b..

do »o-uo para o Sul. - Serra Leoa ; oi dias; E.

J„g. Slallon, M. W. Pilciril, equipagem 5, car-

„ , aeroü a W. Piai. - Quilimane ; 62 dias ; B.

Vtoinnlel M. Manoel Francisco da Silva, equipa-

éen,2f), carira 636 escravos, destes morrerão 1 '24 ,
a Francisco José dos Santos.

Dia SI de Março. - Groipo» , 6 dias; B. de

,„erra Beaurepairè, Com. o2= Ten Francisco Ro-
J„ «!;/«/— Dilo . dito, dito, Peimpeiro, Com.

T&; T^ Pedro' V^VOnWr* - Dito, diT

f„ B Nacional.e Imperial, Independência Feliz,

Con, Zacarias Anlòmo, carga madeira para o At-

\S da Marinha: passageiros o Tenente da IV a-

:'::í%F<?peJr4mho^Dito\x:(s\w;

gem 7, carga assucar , e agoardente, a Joaquim
Anlonio Ferreira : passageiro Antônio José Gomes
Guimarães.- Dito, dito, S S. João baptista , M.
Manoel Anlonio Dias , equipagem 10 , carga dito ,
„ 

- 
varjos. _ Dito, dito , S. Santa Anna Pensamento

Feli- M. Francisco José Pinto , equipagem 7 , car-

ga dito, a varies.-Dito, dito, S. Flor de Carn-^

vos M. Miguel Francisco Pereira, equipagem .-,
carga dito, a Diogo Gomes Barroso : passageira
Francisco Roía. - Dito, dito , S. Santo Antônio
Vencedor, M. Ignacio Rodrigues das Neves, equipa-
P-em 8 , carga dito , a José Joaquim Domingues d*
Cae- —Dito, dito , S. Maria Thereza , M. Jose
BeZnardino da Silva, requipagem 7, carga assucar ,
:, vários. — Dito , dito, S. Santo Antônio Bom.
Suecesso, M. Anlonio Moreira da. Costa, equipagem
]0 carga dito , e agoardente , a vários — Dito ,
dito S^ Harmonia, til. Joaquim José Pereira, equi-

pa-em 11, carga dito, a, vários: passageiros Anto-
tonio Gomes da Cunha , Francisco Rodrigues, Joa-

quim Thomaz da Cunha, e Antônio Jose C-uima-
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vães. — Dito, dilo, S. S. João, M. Bento Antônio
da Costa , equipagem 7 , carga dito , a vários. —

Dito, dito, L. Gaivola, M. Antônio dos Santos de
Oliveira, equipagem ()', carga dito, a Francisco Lo-

pes de Araújo. — Dito , dito, S. Conceição e Passos,
M Raimundo Nonnato da Silva , equipagem 7, car-

jaa dito, ao M. — Dito, dito, L. Trindade, M»
Custodio Pereira Nunes, equiapagern 6, carga dito,
a Antônio Rodrigues Coelho. —Dito, dito , L. Bom
Conceito, M. João Fernandes du Silva ,. equipagem 6,
carga assucar, e mel, a vários: passageiro José
da Silva Nunes.— Dito, dito, S. Rttinha dos An-

jos , M. Manoel Gomes Rangel, equipagem 7 , car-
oa dito, e agoardente , a Virissimo José Coelho :

passageiro 1 Inglez naufragado. — Dito, dito, S.
Si Salvador, M.''Domingos Ferreira dos Santos, equi-

pagem 5, carga assucar, e agoardente, ti vários.—
Dito , cito, L. Novo Tejo, M. Felisberto da Silva,
equipagem 6, carga dito, e mel, a vários. —Di-
to, dilo, S Conceiçiio , M. José Pinto Nillo, equi-

pagem 9, carga assucar , e agoardente , a João Go-
mes Barroso '." passageiros Manoel Pinto Salgado,
D. Maria das Dores, e2 escravos. — Dito, dito,
S. Santa Anna c S. Joaquim, M. José Maria de AU
¦meida, equipagem 6, carga dito, a vários.— Dl-
Io , dito , L. Flor d'America , M. José Gomes Toit-
guinho, equipagem 6, carga dito, e mel , a vários.

Dito, dito, S. Pensamento Feliz, M. Manoel
Joaquim de Lima, equipagem 8, carga assucar, e
mel , a Joaquim Gonçalves da Silva.— Dito , dito ,
L, Santa Balbina , M. José Luiz Rodrigues , equi-

pagem 6 , carga assucar , e agoardente , a vanos.
Dito, dito, S. Invencível, M.José Maria da

Silveira, equipagem 8, carga dito, a Antônio Mar-
tins : passngeiios João de Almeida Coelho, e Ja-
nuario Pereira de Souza. — Dito , dito, L. Santa
Anna, M. Antônio José Teixeira, equipagem 8, car-
ga dito , a vários : passageiro 1 prezo remettido á
Correição do Crime. — Dito, dito, S. Boa União,
M. Antônio José Teixeira, equipagem 8, carga di-
to , a Jeronynio Francisco de Freitas Caldas : passa-
geiro Raimundo José. — Dito , dito, E. Brasileira
Constante, M. José de Medeiros Corrêa, equipagem
9, cargo dito, a José Joaquim Daniel da Crua :
passageiros 2 colonos , e huma mulher naufragados.

Dito, dito, L. Felicidade, M, Antônio Tavares,
equipagem 7, carga dito, a vários. — Dito, dito,
S. Senhora d'Assumpção, M. Antônio Rodrigues Bi-
narro, equipagem 7, carga dito, a Diogo Gomes
Barroso. — Dito , dito, L. Flor d* America , M.João
da Vido ia Lirio, equipagem 8, carga djto, a va-
ri„s. — Dito , dito , L. Santa Rita , M. José Ro-
diisues Lobo, equipagem 6, carga dito, a vários.

Dito. dito, S. Bom Fim, M. Manoel Pereira
de Araújo, equipagem 8 , carga dito, a vario. :
passageiro Antônio José do Nascimento. — Dito,
dito, S. Maria IL , M. Joaquim Antônio Vieira,
equipagem 6, carge assucar, e agoardente, a vários.-
Dito, dito; L. Flor da Verdade, M. Joaquim Luiz
fionçahes, equipagem 5, carga dito , a vários.—
Dito, dito, L- Conceição, M. José Antônio Ribei.
ro , equipagem 7 , carga dito , a vários, — Dito ,
dito, L. Boa Esperança, M. João Gonçalves de
Barcellos, equipagem 6, carga dite, a varim-. —

Dito dito, S. Boa Viagem , M. Antônio Luix da
Silva\ equipagem 6', carga dito, a vários: passa-
ceiros 6 escravos.— Dito , dito, L. Poder de Deos,
M. João dn Silva Ribeiro, equipagem , , carga di-
to a vaiiís. — Dito, dito , L. Conceição Brilhante,
M.' Manoel da Conceição , equipagem 6 , carga di-
to a Antônio José Marques. — Dito , dito , Jj. S.
Bcncdicto , M. Francisco de Jesus, equipagem 8,
car«a dito, a vários. — Dito , dito, L. S. José dos
Maus, M. Joaquim José Ferreira, equipagem 5,
carga dito, a vários. — Dito, dito, L. S. José
Viajante, M. Caetano Correia de Barcellos, equipa-

gem 6, carya dito, a vários. — Dito , dito, L.
Coração de Jesus, M. Manoel Antônio Pereira, equi-

pagem 6, cargo dito , a vários : passageiros Ma-
noel dos Santos Passo., e hum escravo. — Dito ,
dilo, S. Santa Anna, M. Antônio Fernandes de OU-
veira, equipagem 6, carga dito , a vários. — Dito,
di'o , L. Boa Viagem , M. José Joaquim de Al-
meida , equipagem 8, carga assucar, a vários.—
Rio Zaire ; 30 dias ; B. Galiana, Antônio Joaquim
Salgado, equipagem 22, carga 225 escravos., a João
Alves da Silva Porto. — Moçambique e Quilimane ,-
63 dias; B. Minerva, M. João Ribeiro de Castro
Braga ,'equipagcm 29, carga 466 escravos , destes
morrerão 41, a Scferino José Pinto de Magalhães.

Macahé; 2 dias; L. Penha, M. José da Rota
Ramos, equipagem 5, carga madeira, a Antônio
José de Brito: passageiros Antônio José Luiz da
Silva, e Francisco Antônio Ribeiro Dito, dito,
S. Bom Jesus , M. Manoel Rodrigues dos Santos ,
equipagem 9, carga madeira, ao M. — Dito, dito,
L. Flor das Virtudes, M. Manoel dos Santos, equi-

pagem 5, carga caffé, a vaiios. — Rio de S. João/
2 dias; L. Senhora da Lapa, M. Joaquim Barbo-
za , equipagem C, carga madeira, a Antônio José
da Cunha : passageiros 2 Francezes conduzidos pelo
Cabo da Policia Francisco de Paula Gonçalves, e
remettidos á Policia , e huma escrava. — Dito , 3
dias; L. Águia Volante, M. Serafim dos Anjos, equi-

pagem 5 , carga farinha , a José Rodrigues Borges.
— Itapemerim ,- 6 dias ; L. Henriqueta , M. José Ig'
nado de Moura, equipagem 5 , carga assucar, e
agoardente, a Virissimo José Coelho. — Cabo Frio/
2 dias; L. Alleluiu, M. Manoel Gonçalves , equipa-
gem 4, carga milho, e arroz, ao M. — Dito, dito,
L Guia, M. Antônio José Franco , equipagem 5 ,
carga farinha, e feijão, ao M., Dito dito, L. Con'
ccição, M. José Antônio da Costa, equipagem 4,
carga milho, e farinha ao Mestre. — Dito, dito, L.
Bom Jesus, M. Bento José da Silva, equipagem
5, cirga assucar, agoardente, e milho, a vários.

S A H I D A S.

Dia 20 de Março. — Monte Video,- C. de guer-
ra Amer. Boston, Com. Hoffman.

Dia 21 de Março.— Valparaiso, por Santos ;
B. lng. Harmony, M. Thomaz Lciirier , equipagem
10, em lastro.— Valparaiso; B. lng. Mario, M.
Henry Smith, equipagem 9, carga fazendas: pas-
sageiro John Wise, com Passaporte da Secretaria
d'Estado dos Negócios Estrangeiros.

AVISO.
A roda da 8* loteria extraordinária do Imperial Theatro de S. Pedro de Alcântara, qne es-

lava annunciada para Segunda feira 31 do corrente, ha de anda na Quinta feira anterior 27 do corrente,
antecipando-se assim 4 dias para se não complicar a extracção com os dia. de guarda da Semana San-
ta. O pequeno resto dos bilhetes que existem achão-se á venda no Banco , e na loja de livros de João
Pedro da Veiga e Comp., rua da Quitanda canto da de S. Pedro.

RIO de JANEIRO na IMPRENSA IMPERIAL E NACIONAL. 1828.
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Artigos de Oificio.

liepartição dos Negocias da Fazenda.

pezo. — Cnmillo Caotono dos Reis ,
Primeiro Tenente Commaiidunte.

JVi I-*uel Calmon dn Pin e Almeida , do Con-

selho de 8. M. I. , Ministro e Secretario de Es-

tudo dos Negócios dn Fazenda , Presidente rio

Thesouro Nacional &c. Faço saber ã Junta da

Fazenda da Província de Matto Grosso: que nes-

ta oecasião se lhe remeUe.n na Corveta Jurujuba
em direitura á Villa de Santos , para dalli seguir

por terra o seu destino, oilocentas arrobas dej*o-

bre em chapinhas , como consta do conhecimento
incluso, a fim de applicar a dita remessa as des-

pezas dessa Província , como exigio em seu üih-

cio de quatro de Maio do anno passado , e ao

pa-ramento do Sargento Mor Alincour, e mais em*

pre-radns na Commissão de E-talistica em virtude
dos Avisos da Secretaria de Estado dos Negócios
da Guerra de vinte sete de Setembro e primeiro
de Outubro do dito anuo. O que se participa a
mesma Junta para sua intelligencia , e arrecadação
desta remessa, que he feita em conformidade das
condições, com que a requereu no dito Thesouro
o seu Escrivão Deputado João José Guimarães, o
Silva, e assim se ordenou á Junta da Fazenda da
Província de S. Paulo eu. Provisão de vinte t.ez
de Janeiro proxi.no passado. Justino José de Arau-

jo a fez. Rio de Janeiro cm 10 de Fevereiro de
1228.— João José Rodrigues Vareiro a tez escre-
ver.—Miguel Calmon du Pin e Almeida.

Recebeu o Primeiro Tenente Com-
mandante da Correta Jurujuba , Camil-
lo Caetano dos Reis, do Thesoutei-
ro desta Caza da Moeda Antônio Mar-
tins da Custa , oitocentas arrobas de 800 arro-
cobre em chapinhas , seiscentas arrobas bas de co-

para moeda de 40 rs., e duzentas para bre em cha-
ditas de £0 rs. , em duzentos sessenta pinhas em
o seis volumes , para ser entregue na
Província de Matto Grosso em confor-
unidade da Portaria de quinze de No-
vembro do anno proxi.no passado de
"nil oitoceritos e vinte sete. E de co*
mo recebeu o dito Commandante o
referido cobre assignou commigo no
impedimento do Escrivão da Receita e
Despeza , tres Conhecimentos do mes-
mo theor com l.u.n só effeito. Rio de
Janeiro em 16 de Fevereiro de 1828. —
Theodoro José da Silva. — Ignoro o
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Miguel Calmon du Pin e Almeida , do Conse-
lho de Sua Magestrde Imperial , Ministro e Se-
creíario de Estudo dos Negócios da Fazenda , Pre-
sidente do Thesouro Nacional &c. Faço saber á
Junta da Fazenda da Província de Minas Geraes:

qne S. M. o Imperador por Sua Iromed.ala Rpsow
lução de vinle e dous do corrente tomada em Con-
susta do Conselho da Fazenda de seis do mesmo
mez , a que Mandou proceder acerca do Officio da
dita Junta de vinte hum de Julho do anno passa-
do, no qua! pedia, em vista da representação d»
Cone<*o Prioste da 86 de Marianna , decisão para
seu governo quanto ás congruas , que elle reque-
ria peitencenu-s ao Arcedíago o Doutor Marcos
Antônio Monteiro de Barros , Senador do Impe-
rio: Houve por bem Determinar, contormando-Se
com a dita Consulta , que supposto haja Carta
Regia declarando que so venção , e distnbuão pe-
los presentes as congruas tocantes a ausentes , corri
tudo o dito Arcediago deve ser contado como pre-
Bento na fôrma dc Direito , pois acha se servindo
de Senador do Império , e como tal vencendo o
subsidio stilíiciente regulado para os Senadores %
mas que não deve segundo o Decreto de dezesete
tle Fevereiro de mil oiioccntos e vinte trez per-
ceber os vencimento dos dous cargos, que cessão

temporariamente emquanto dura a Sessão da As-

sembléa , cotno seja a congrua respectiva ao lugar

de Arcediago, durante a mesma Sessão. O que se

participa á mesma Junta pura sua intelligencia ,
coverno , e execução. Desiderio Cândido de Aze-

vedo a fez. Rio de Janeiro em 29 de tcvere.ro
de |898 — João José Rodrigues Vareiro a tez

escrever'. - Miguel Calmou du Pm e Almeida.

Miguel Calmon du Pin e Almeida, do Conse-

lho de Sua Magestade Imperial Ministro e Seçre-

tario d' Eslado dos Negócios da Fazenda Presiden-

te do Thesouro Nacional &c. Faço saber ajusta

da Fazenda da Província Cis-Platina : Que Sua

Magestade o Imperador Attendendo á representação

que Lhe fez, pela Secretaria d' Estado dos Nego-

cios Estrai!"eiros, o Marquez de Gabriac , Enviado

Extraordinário , e Ministro Plenipotenciano de Sua
Muo-estade Christinianis.sima nesta Corte, como me

foi 
"participado em Aviso da mesma Secretaria de

vinte e Ire» do corrente mess, para ser peru..Ilido
aos proprietários, on Consignatarios de Cargas Fran-

cezns detidas em Monte Vide.o, a proloiigação de

tempo lixado para a detenção das mesmas Congaa
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abordo dos seos Navios, e deposito das mercadorias
nu respectiva Alfândega com exeinpção dos direitos
de Entrada.' Houve por bem Determinar, que ac
siga com os carregamentos daquella Nação o mesmo
que se acha disposto para com os Carregamentos da
Nação Britannicu, O que se participa á mesma Jun-
tn para sua intelligencia e cumprimento, cie accordo
com o Presidente da Provincia , a quem se expede
Ordem nesta oceasião para o dito fim. José Nu-
nes Ferreira a fez. Rio de Janeiro 29 de Fevereiro
d,. 18'iS —João José Rodrigues Vareiro a fez es-
crever. — Miguel Calmon du Pin e Almeida.

Repartição dos Negócios da Marinha.

Iiluslrissimo e Excellentissimo Sr. — Havendo
subi.io á Presença de S. M. I. o balanço effectivo,
ou inventario real dos gêneros existentes na 3.» ,
e 3.'i Classes , e Subdivisão de Armazéns do Al-
mox-irifado da Marinha, Ordena o mesmo Augus-
to Senhor, que na respectiva Contadoria, conibi.
liando mui escrupulosamente o dilo Inventario [ira-
tico com o tbeorico , deduzido annualniente da Es-
cripturação , se formalize por Classes huma Rela-
ção, ou Mappa demonstrativo, incluindo quatro di-
zeres , a saber— l.o Gêneros existentes nos Ar-
mazens em o 1.° do Janeiro de 1828, segundo o
balanço theórico. 2.° Dito dito dito, segundo o
balanço pratico. 3. ° Differença paia mais. 4. ° Dif-
lerença paia menos , ou alcance do Almoxarifado.
A' proporção que em cada huma das Classes se
concluir o respectivo Mappa , será logo remettido
á esta Secretaria com os originaes, que ora se
confiiTo.

Deos Guarde a V. Ex. Paço 21 de Março de
1898. — Diogo Jorge de Brito. — Sr. José Maria
d'Almeida.

Copia das Sentenças do Conselho de Guerra , c do
Conselho Supremo Militar de Justiça , proferidas

ii respeito tlu Segundo Tenente dc Commissão Ma-
„ noeLJoão Pereira, Comnuindantc ejuc foi do Cor-

d rei(K<— Sete de Janeiro. ^

í^7 'ença do Conselho dc Guerra.

.-v « Vendo-se neste Conselhe tle Guerra o Processo
a Verbal do Réo Manoel João Pereira, Segundo

, • Tenente de Commissão da Armada Nacional e Im-^*\ perial , Commandante que foi do Correio — Sete

4
que

auto do Corpo deDelicto, Testemu-
ribas subre elle perguntadas, Interrogatórios feitos
ao Réo sobre a culpa que lhe resultará do mes.

n mo auto &c. Decidio.se por uniformidade de votos
.t^nío se achar provada a referida culpa , de modo

íue sobre ella possa assentar, ou recahir alguma
pena por Direito estabelecida: por quanto mos-

Ç; trando-se dos Autos que o Réo mandara arrear a
4 Bandeira Nacional e Imperial no momento em qne
rrjá não tinha n menor probabilidade de Defesa , em
ij razão do abandono da sua guan.ição, quando se

^ achava na extremidade de receber do inimigo hu-
- ma abordagem, ou huma descarga em grande pro-

ximidade ; lie visto e conforme o Direito não ha-
ver contra elle si menor sombra de criminalidade.
Por tanto e o mais dos autos, e o ponderado nas
Tençõi-s , absolvem o mencionado Réo por unifor-
mida.le de votos por falta de criminali lade. Rio em
Conselho de 5 de Março de 1828. — José Francis.
co Leal. — Antônio Carlr.s d' Azevedo Coutinho ,
2.' Tenente da A. N. e I. —José Gualdino de
Castro, 2.° Tenente, — Rodrigo José Ferreira,

2.° Tenente. — Francisco Vieira Leilão, 1. 9 Te.
nente. — Duarte Martins da SiUa , l.° Tenente
— José Thomaz Rodrigues, Capitão de Fragata
Presidente. — Declaro que as Tenções náo levio»
w|li> por não uzarem delle os que as lavrarão, da
qit« fiz este Termo, e Eu José Francisco Leal'
Auditor Geral da Marinha o escrevi.

Sentença do Conselho Supremo Militar de Justiça.

Continuão a Sentença , absolvem o Réo pe|ai
razões na mesma dadas , o ter ariiado a bandeira,
Nacinnal quando se vio abandonado pela sua gunr.
nição , e a ponto de receber huma abordagem do
Corsário. Rio IS de Março de 18L;8. — Conde da
Souzel. — Portelli. — Oliveira Alvares. — Oliveira
Pinto. — Souza, — Veiga,

AttTlG08 NÁO OfFICIARS.

NOTICIAS ESTRANGEIRAS.

A U S T 11 I A.

Vienna 25 de Dezembro.

Nota dirigida pelo Barão Oltenfcls á Porta cm Mar.
ço de 1827.

O Observador Austríaco de 31 expressa a sua
opinião quanto aos dilferentes artigos publicados nus
periódicos de Londres, relativamente ao procedimen-
to do gabinete Austríaco em Constantinopla, nus
termos seguintes : —

A Corte Imperial não costuma .ubmetter suas
medidas políticas ás polemicas dus periódicos. Toda-
via, em caso tão serio, pensou do seu dever assen.
tar a verdade de negocio em toda a sua clareza.
Portanto estamos aulhorisados a publicar a nota,
diplomática, que á Portn Otlomana enviou o Barão
Ottetlfels em Março rie 1827, por conseqüência qua-tro mezes antes do tratado de 6 de Julho.

A nota he a seguinte : —
" A sublime Porta tem tantas vezes feito jng.tiça á sinceridade e firmeza dos sentimentos da Cor.

te d' Áustria , que fora supérfluo repetir.lhe ossetii
protestos. Comii natural conseqüência destes senti,
mentos, dos quaes Sua Magestade Imperial em todo.
os tempos tem dado provas ao Grão Senhor, »
abaixo assignado recebeo ordem de chamar a mais
seria atUuicção da Porta ao objecto que está imine-
diatamente connexo com os inais caros interessei
do Império, e que por muitos annoa tem consta..-
temente oecupado o Imperador.

" O abaixo assignado teve a honra , ha 20
mezes , de indicar ao Ministro Ottomano os prin-cios, qne não permiltião, que Sua Magestade Im-
perial visse com inriifferença a indefinida prolonga,
ção das perturbações, quo' a.rjlão huma parte da
Turquia da Europa. Então iiidicou os motivos, qi>3toiuiivão do dever da Porta procurar os meios
uoiis efficazes paru pôr termo a aquellas perturbai-
ções, c restabelecer prontamente huma paz soli.la,
e durável nas Provincias insurgentes. As mesmas
razoe», que determinarão naquella época Sua Iiik
perial Magestade, e as mesmas considerações quase appresentarão á Sublime Porta, estão agora nã <
só em pleno vigor, mas a siu importância tem
crescido tanto , quo a Corte Imperial não podia
por mais tempo conservar o silencio, que até alli
tinha guardado,
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«' O Imperador portanto renova suas represen-
ado

iu ao
Impe-

tuçõos convenoido de que enche hum
.dever tanto aos interesses do seu povo
jnteresse que toma na conservação de 1.¦
rio visiiihu e amigo.

"Esta pacificação, objecto dos mais ardente»
-e mais constantes dezejos da Áustria, he I iia-
ilu pelos verdadeiro» interesses da me.ma Porta ,
pelos de toda a Eiuopit, e finalmente pelos da
Áustria em particular.

" Quando o abaixo assignado por ordem ex-
¦pressa da sua Corte , e de necordo com os ÍVlinis-
1,-os de algumas outras Potências amigas e aluadas,
entrou a primeira ve/, nesta questão , a Subliinu
Porta respondeu que teria lugar u pacificação—quo
Sua Alieza Real eslava lambem disposto a perdoar
aquelle» subditos desgarrados, que voltassem ao seu
dever; e que, cum ajuda de Deos, reduziria á
força de armas os quu persistissem na sua revolta.
Quasi dous anãos tem corrido depois daquella oceu-
sião e qual tem sido o frueto , qual tem sido o resul-
tado dos immensos esibiços , dos incalculáveis sn-
crificios do D.mui í Tem os insurgentes voltado por
próprio consenso an seu dever ? Tem sido reduzidos
á foiça de anuas ? Não subsiste ainda a insurrei*
eão eu todo o seu vigor ! Podem os Ottomaivo»
«onsidflrar-se tão pacíficos Senhores do paiz , quando
os habitantes dos mesmos districUis , em que a
insurreição foi supprimida por hum mniiicirfo ,
se levanláo outra vez, logo que es não refrea a
presença das tropas Turcas? Aquillo que a Porta
não tem podido conseguir em perto de seis annos ,
he niuito pouco provável que o alcance por meios,
que evidentemente a enfraquecem de anno a anno.
Talvez se não effeituasse mesmo nu caso da» Po-
tencias estrangeiras ficarem espectadoras passivas
da luta ; menos se terminará quando algumas dei-
Ias se declarSo.

" Mas suppondo qne por novos e redobrados
esforços, a Porta conseguisse tomar posse das pra-
ças e ilhas, que restão nas mãos dos insurgentes,
pode este resultado alcançar-se sen» novas torren-
tes de sangue — sem o total extermínio dos habi-
tantes ? Podia tal plano achar lugar em o coração
de hum Príncipe chamado pela Providencia para
ser o pai do seu povo ?

" A experiência dos seis annos passados devia
ter provado á Porta, que os verdadeiros meios de
tornar ao caminho os que se tinlião desgarrado, e
de pacificar a Grécia, não se acha só na carreira
das armas : tal pacificação teria somente o caracter
tle destruição, ou de liiiina fingida submissão dos
insurgentes. Em qualquer dos casos, onde se acha-
ria a garantia do descanso para o futuro, e ainda
daquella parte do futuro que está mais perto de
nós? Ora aquillo, que as Potências dezejurião oh-
ter, e que a Áustria particularmente dezejt» , em
razão da situação geográfica do seu Império, seus
numerosos contractos com a Turquia , e as serias
perdas , a que está exposta a parte mais florente
do seu commercio e navegação pela interrupção da
paz publica no Levante — o foco donde o espirito
revolucionário , einquanto/durar a insurreição dos
Gregos, nunca cessará rfe ameaçar os Estados vi-
sinhos— he não só hunja terminação das desordens
temporária e apparente, mas o penhor e a garan-
tia de huma tranqüilidade solida e estável.

" Esta garantia do descanço e futura tranquilli-
dade da Grécia , e sua durável submissão , pode
somente achar-se, na certa esperança que a Porta
desse aos insurgentes, de quo voltando sob a autlio*
iidade de Sua Alteza, sua sorte, sua exigência

civil , e sua futura prosperidade não serão ameaça-
das , mas sim melhoradas e seguras das reacçõe» e
dos inales, que tem soffrido, e que elles temem que
voltem.

" Os Gabinetes de S. Petersbuigo e de Lon-
«Ires tem conirriunicado ao de Vieiina planos que
julgão próprios para conseguir este saudável objec-
to. S. aM. I. tem reconhecido tuIUs, não só iodos
os interesses que aquellas duas grandes Potência»
iifiVcião a liuui objecto , ao qual o Imperador ha
iinnos se tem consagrado com a mais desvelada sol-
licitude , mas tem além disto reconhecido a urgen-
to e indispensável necessidade que a Poita lera
de concluir pelos meios mais convenientes , e
com a menor demora possivel , esta luta deplora-
vel. Os procedimentos dos repiesenlantes das daas
Cortes de Rússia e Inglaterra , e os das outra»
Missões das Cortes Aluadas á Poita , não podem
deixar-lhe a menor duvida da realidade do facto do3
planos mencionados, igualmente que da existência
desta indispensável necessidade.

" O abaixo assignado tem ordem de chamar a
mais seria attenção da Porta ás propostas e com*
municações, que lhe serão feitas pelos representante»
das ditas doas Cortes ; a convidar a peznlas madu-
raineiite em sua sabedoria, e reflectir nas incaleu-
laveis conseqüências, que ao seu Império pôde tra-
zer huma imprudente resolução, contraria aos seus
verdadeiros interesses , e aon desejos das Pcten-
cias , suas amigas.

" Órgão de huma Corte amiga , que nem pó-
de fingir hum sentimento , nem oceultar a verda-
de; qne não procura agradar, e não recèa desagra-
dar, o abaixo assignado se lisongea que o Ministe-
rio Ottoiuano receberá esla proposta com a mesma
boa vontade , e a mesma confiança , de que já lhe
tem dado tantas provas em outras occauiões muilo
menos importantes , que a presente. „

CottRESPOtínENCIA.

Sr. Redactor.
Peç.i-lhe o obséquio dc admitiu* no seu inte-

ressante jornal o seguinte discurso, que a Cama-
ra dos Senhores Deputados na Sessão dn 1826 di-
rigio a S. M. o Imperador por huma Deputaçãu
composta de 24 dos seus Illustres Membro».

Possa a leitura deste discurso fazer corar de
pejo, se não são estranhos a esse sentimento, os
Srs. Deputados Luiz Augusto May , e José Custo-
dio Dita, <|"e ora > lançando-se na arena dos fac-
ciosos, ousarão taxar de illegal , e criminosa hu-
ma expressão filha do dever, e da verdade, huma
expressão até proferida á face do Chefe Supremo
da Nação Brasileira em nome de huma das Cama-
ra» dos seus Augustos e Digníssimos Represen-
tantes !

He com tudo para admirar que os Srs. Depu-
lados May e Custodio Dias nâo desapprovassem lo-
go a expressão, que agora os poz em campo , mas
naturalmente o não fizerão, porque o Sr. Custodio
Dias, posto que estivesse presente á Sessão, em
que o discurso foi pronunciado, ji andava lalvej;
abstraindo por cálculos de herança emquanto o Au-
gusto May talismanicamente aposentado , e com ex-
ercicio , vendo touros de palanque, na sua roça , e
comendo de facto (suspendamos o direito por hjjpol/ie..
se) os emolumentos dos collega» não aposentados,
que suavão camizas no trabalho, forjava na sua ir.
resisiivel transcendência, c cacholiçe política, navas-
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tidão mental do grande, principio , ou para melhor
dizer, da grande adivinhação do —De quo animo fa-
.áendi _ tt republicana iiiacaqtiice do Cidadão Pie-
sidenle; a miserável subtileza dus concaies ; o Pio-

jecto das Paroahitit; a ablactaçâo do san petit na
"Sec.etária 

da Marinha; a surdina geiudiosa do Re-
leitor de pulso ; as Escolas por especulação do Louco
Protestante da Malagueta; e finalmente os soldt.s e

promoção do Official Paisano-Militar , apezar da

Hiialoria que aparece pela Constituição , quando cila
diz na art. 31 — Não se pôde ser ao mesmo tempo
Membro de ambas as Câmaras. (*)

Discurso recitado na Augusta Presença de S. M. I.

pelo nobre Orador da Deputação da Câmara dos
Srs. Deputados no dia 5 dc Maio de 1820.

Senhor. — Perante o Throno Augusto de V.
M. I. somos enviados pela Illustre Câmara dos De*

putados destinada á organisação legislativa deste
Império, coin a união da Câmara Senatoria, para
participarmos a V. M. I-, não só a conclusão dos
kpus trabalhos preparatórios, tão necessários, co*
«no indispensáveis á soleinne instalação da Assem*
bléa Geral Legislativa : mas para também rogar-
mos a V. M. I. Se Digne com benig.idade Dcler*
minar a hora do dia, destinado já por V. M. I.,

(*) Se estai ilhiçSo não he exacta , «o menos lie frueto
du I i va o dos escritos rio Sr. iMay , assim como a fraseolo-
iria de parte do ultimo parágrafo-.NOTICIAS

ENTRADAS.

Dia 22 de Março. — Giicmcsei/ , pela Ilha de
Moio , e Bahia ; 78 dias ; B. Ing. Laura , M. W.
Melish , equipagem 12, carga sal, cerveja, fari-
nha, e outros gêneros, ao M.: passageiro 1 In.
glez.— Mangaratiba; 5 dias; L. Senhora dei Penha,
M. Anlonio Gonçalves Roza, equipagem 5, carga
caíFci , e agoardente, a va.ios : passageiros Matheus
Duarte, e João Pereira Lopes.

Dia 23 de Março. — Ubaluba ; 4 dias; Canoa
S.José Pensamento Feliz, M. Anlonio Tenorio, equi-
pagem 2, carga calfé, ao M. : passageiro Manoel
Felix d'0!iveira. — Parati; 4 dia,; Canoa Viva
Maria, M. José Pacheco, equipagem i , carga caf-
fé , ao M.: passageiro 1 escravo.

SABIDAS,
Dia 22 de Março. — Moçambique ; G. Amalia ,

M. José de: Souza Teixeira, equipagein 46, carga
dilferentes fazendas. — Dito , por Santa Culharina ;
Ci. Sele: de Março, Com. o 2. ° Ten. Francisco de
Paula Rodrigues , equipagem 107, carga fazendas,
aguardente, e outros gêneros: passageiro, Antônio
Mendes de Carvalho, com 1 escravo, com Passa*
portes da Secretaria d'Estado dos Negócios da Ma*
tinha, André Rojo, e Antônio Moreira, com Pas-
sapoctes da dos Negocio, Estrangeiro,. — Rio de.
S. João; L. Santa Anna, M. Ignacio Anlonio de
Andrade, equipagem G, em lastro: passageiro José

em que cora a Sua Imperial Presença tem de fs.
zer assa, memoiavel na Historia do Brasil o fa».
toso «cio da abertura dos trabalho, encarregado,
pela Cci-aétitnição do Império do Brasil á mesma
Asseofbléa.

Os Brasileiros, Senhor, convencidos da firme,
za de caracter , e da mui distineta Sabedoria de
V. M. 1., cujas qualidades reconhecem, congrega,
dos agora pelos seus digno, e subio, Deputados ,
p-otestão a maior gratidão a hum SOBERANO,
que incessantemente Se Desvela por felicita-lo,; eseirj.
hesitar hum só momento conlião uo gozo de todos
os bens sob o Governo , e Protecção Palernal de
V. M. I.

Os facto, bem notório,, e que tem oceasiona-
do tão graves oscilações no Corpo Político deste
Império, fuzem cetto, quanto o Poderoso Dedo de
quem tudo dirige, e governa , visivelmente prote-
ge a marcha feliz dos seu, negocio, , e os livra
dos escolhos maquinado, pelo, inimigo, da Causa
Brasileira , a fim de realisar o decretado no, AU
tos Conselhos da Providencia Divina, dando ao
povo do Brasil hum SOBERANO, que por suas
Virtudes mui particulares, e Heroísmo sem igual,
soubesse engrandece-lo, e também constitui-lo no
numero das Potências da primeira ordem. Tal foi,
Senhor, V. M. I. a Quem desejamos as maiores
prosperidades pura gloria do Brasil, e do puvo
delle; e como Representante, seus muito nos com-
prazemos do elevado timbre de ser fiei, Subditos
de V. M. I.

MARÍTIMAS
Pereira Gonçalo, com 1 filho, com Passaporte
da Policia. — Cabo Frio; Li. Espirito Saído, M. Jo-
sé Corrêa de Barcellos , equipagem 6 , carga vinho,
e carne seca. — Dito , L. S. Francisco, M. Manoel
Teixeira dos Santos, equipagem 5, em lastro. — Di-
to, L. S. João Baptista, M.José d1 Oliveira Marques,
equipagem 4, carga carne.— Macahé; L. Aüeiuia,
M.José Francisco Martins, equipagem 3, em lastro.

Dia 23 de Março.—Pernambuco ; B. Iug. Ann,
M. Burwes Edkin, equipagem 13, em lastro.—Bal*
tinmre ; G. Amer. London Paclcet, M. R. T. Ter-
iinll, equipagem 15, carga caffé, e couro, : pas.
Rageiro Nicholas Bicker , con. Passaporte da Se*
cretaria d'Estado dos Negócios Estrangeiros.—liam*
burgo,- B. llamb, Anna, M. II. D. Aher , equi-
pagem 8, carga aisucar, calfé, e chifre,.— Rio
Grande,- B. Amer. William Telle , M. T. C. Bas-
setl, equipagem 9, carga farinha. — Ilha de Fran*
ça; B. Ing. fíodq Kinson , M. James Mc. Nullif ,
equipagem 9 , em lastro: passageiro Robert Bar*
ry, Inglez, com Passaporte da Secretaria d'Eslado
dos Negócios Estrangeiro,. — Benguella; E. Doris,
M. Francisco Dias Trindade, equipagem 9, carga
diífe.entes fazendas.— Parati ; Canoa Nova Aurora,
M. Manoel dos Santos , equipagem 4 , carga farinha
de trigo, e outros gêneros.—Ubaluba; Canoa Sua-
Ia Anna, M. Mariano Francisco Leite, equipagein
5, em lastro: passageiro, o Portuguez Domingos
Antônio Velozo, e 32 escravos, com Passaportes
da Secretaria d'Estado dos Negocio, da Marinha.

AVISO.
Em conseqüência do Edital do Thesouro Publico, que põe á venda mil e quatrocentos con-

to, de réis de fundos públicos; propõe-se os abaixo assignados a fazer esta compra ao Governo. Por
tanto Ioda e qualquer pessoa que quizer entrar nesta operação, pôde dirigir-se ás residência, do» mes-
mos para assignar o numero da, apólice, que pertender. Rio de Janeiro 24 de Março de 1828.—Ru»
rios Pescadi.re, N.° 4, Lourenço Antônio do Rego. — Rua da Quitanda N.° 283, Francisco José da
Rocha. — Rua dos Pescadores N. ° 33 , Joíé Francisco de Mesquita.
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Amigos de Officio.

Repartição dos Negócios da Fazenda.

»S UA Magestade o Imperador Tomando em Con-
(ideração o requerimento dos Negociantes Britas-
nicos Naylor & Irmãos , em que pedem lhes se.

.ia permittido embarcarem huma porção de madeira
de Jacarandá, a bordo do Navio Inglez True Bri-
ton, que ora se adia no porto da Villa de Ma-
cahé , para onde foi despachado pela Alfândega
desta Corte: Ordena que o Juiz da dita Villa,
ou quem suas vezes fizer, permitia por esta vez
somente o embarque da referida maqeira a bordo
do Navio mencionado , cobrando no mesmo acto
os direitos declarados na tabeliã junta , assignada

pelo Administrador de Diversas Rendas desta Cor-
te: ficando na intelligencia de que deverá remet-
ter o produeto de taes direilos para este Thesou-
ro ; e bem assim de que não deverá permittir,
daqui em diante, que Navio algum estrangeiro
carregue, ou descarregue gêneros no porto dessa
Villa, qualquer que seja a causa, ou pretexto que
os conduza para ahi. 0 que se lhe participa pela
Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda pa.
ra sua intelligencia, e execução, dando conta do

que fizer a esse respeito. Paço em 10 de Feve-
reiro de 1828.—Miguel Calmon du Pin e Almeida.

lllust. e Excel. — Em resposta ao Officio de
V. Ex. transmittindo-me o do Commandanle Mili-
tar da Villa de Macahé, em que pede instrucçoes
sobre o que deve obrar a respeito do Navio In-
glez True Briton , que entrou no porto daquella
Villa, com despachos da Alfândega desta Corte,
«pretende carregar, e transportar para Inglaterra
huma porção de madeira Jacarandá ; passj ás mãos
de V. Ex. a ordem, que ora se expede ao Juiz
daquella Villa , ou quem suas vezes fizer , para
permittir, por esta vez somente, o embarque da
referida madeira a bordo do Navio mencionado ,
arrecadando os competentes direitos. O que Sua
Magestade Imperial Houve por bem Resolver em
attenção a ter sido o dito Navio despachado por
esta Alfândega para aquelle porto, abas maccessi-
vel ao commercio estrangeiro , e a não ser compa-
tivel com os principio» de justiça , e equidade que
os Consignatario» do mesmo Navios soft.ão, pela
falta que a Alfândega couimetteu , a perda consi-
deravel do afretamento que fizerão: cumpre toda-
via que V. Ex. recommende mui positiva, e ter.
minantemente ao sobredito Coaimandante Militar,

que não permitia de modo algum , que Navios es-
Irangciros daqui em diante, carreguem ou descar-
reguem gêneros naquelle porto , qualquer que se-
ja a causa, ou pretexto que os conduzão a elle.

Deo. Guarde a V. Ex. Paço em l(i de Feve.
reiro de 1828. — Miguel Calmon du Pin e Almei-
.da. — Sr. Bento Barrozo Pereiia.

RIO DE JANEIRO. *"\

111.™ e Ex.m" Sr. — Participo a V. Ex. que /
existe depositada na Pagadoria da Marinha desta }
Provincia huma porção de dinheiro, parle de Prega,:'
que pertence a alguns Marinheiros, e Soldados, |
que desertaião antes de a receberem, sem embargo f
de me parecer justo fazer huma nova divisão deste/
dinheiro pelos que existem , o não tenho feito , sen.
que V. Ex. haja de assin, o mandar. Deos Guari_,
de a V. Ex» Bordo do Brigue Imperial Pedio , j
surto na Bahia , em 18 de Fevereiro de 1828. —í
UI.1"* e Ex."' Sr. Diogo Jorge de Brito, Ministro/
e Secretario de Estado do9 Negócios da Marinhado
— Joaquim Leal Ferreira, Capitão Tenente Com-/
mandante. -——___ , /Resposta ~~X. /

Sendo presente a Sua Magestade o Imperadí^t
o Oilicio , que V. m. me dirigiu com data de 1SS
do mez próximo pretérito, pailicipando-me exislif
en. Deposito na Pagadoria da Marinha dessa Pro*"™*\
vincia a parte de Preza pertencente a alguns Mari- /
nheiros , e Soldados da Guarnição do Brigue *m- /
perial Pedro, do seu comutando , que liavião de-£_^^
seriado antes de o receberem , sei» embargo de pa- 

")

recer a V. ro. justo fazer se divisão de tal quan- /
tia pelas praças existentes : Ordena-me O Mesmo./
Augusto Senhor lignifique a V. m., em resposta a(*X
seu dito Officio , que o crime de deserção, segun- /
do o Regulamento, imporia perdimento de Soldo» /
atrasados, e outras penas conforme as circunstancias ,/
porem o Desertor aão perde o direito, que tem 7
aos haveres adquiridos por qualquer maneira , excep- J
to soldo ; e que portanto a mencionada parte de f-j
Presa, que compete aos Desertores, deve ficar no]/
Cofre do lntendencia, com a necessária declaração,/

para se lhes veslituir em qualquer ocesião que ap/s
pareção, pois o contrario disto seria arbitrariedade,/
e infligir-lhes maior pena do que a que a Lei marca.
Deos Guarde a V. m. Palácio do Rio de Janeiro
em 24 de Março de 1826. — Diogo Jorge de BrU
to. — Sr. Joaquim Leal Ferreira.

Tenho a honra de participar a V. Ex. , que
no dia immediato ao da data, em que oiliciei a
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"V. Ex. pelo Brigue Beaurepaire , fiz*me á vela das

I Maricás, e dei fundo em Campos no dia 7 de
í Março. '

No dia 1 de Março reunio-se o Brigue Beau*
repaire, e neste dia acbava-se todo o comboi reu-
nido ; ruas os Mestres das Sumacas mais veleiias

! não perdião occasião de ver meios de se separa-
rem do comboi, sendo-me necessário todas us ma-
nhãs dar caça para Bailaveuto , a fim de as reu-

1 jiir ; porém escandalosamente só arribavão quando
lhes chegavão os tiros com bala ; e apezar de as-

. siduas diligencias que fiz, separarão-se treze em*
barcações , as quaes chegarão primeiro a Campos.
Este procedimento dos Mestres he muito mais cri*

i minoso , por terem sido advertidos por mim nas
j Maricás , quando lhes dei os Regimentos de sig*

i.a.s, que tinha sido roubada huma Sumaca, que
sahio dous dias antes do comboi , no Cabo por
huma Escuna Corsário, e para que -se não cha-

i uiassem á ignorância da Lei, li-lhes os artigos de
] guerra , tendentes ás penas das infracções da ordem
j do comboi ; motivos estes, porque logo que dei

| fundo em Campos, requisitei do Governador á or*
dc-a. de V. Ex. a prizão dos Mestres das Sumacas ,
constantes da relação inclusa; e como quando se
principiarão a effectuar as prizões , já algumas Su-
maças se achavão com alguma carga , olficiei ao
mesmo Governador, para que pudessem sahir os
Mestrei nos baicos , afiançando as suas pessoas
nté a resolução do seu deslino por V. Ex. Feliz*
mente das .sumac;is que forão para Campos, Ca*
pitanía , e Macahê , nenhuma foi tomada , e para
os mais poitos também não me consta. Estive fun*
«lendo em Campos até o dia 16 do corrente , em
que me fiz á vela com o Pataxo da Nação , e
quarenta e oito embarcações do commercio , fican*
do ainda algumas vinte dentro do porto, pela má
ordem que ha na maneira de se fazerem á vela ,
e por isso atracarão humas com as outra», qua-
tro ficarão dentro encalhadas, e impedirão a sahi*

•da do resto , e isto tudo por não haver huma pes-
soa, que as dirija dentro do perto.

Não me sendo possível esperar por novas agoas
. I em -conseqüência do Nordeste não permittir que se
i| agüentem na costa fundeadas as Sumacas carre-
1 gadas , no dia 17 em frente rias Ilhas d'Ancora
| apanhei hum grande Sudoeste, e por isso estrama-
ilibou se o Comboi; mai logo que abonançou , no
floutro dia segui para a Enseada dor Búzios , fui
| reunindo algumas , mandei o Brigue Beaurepaite
| dentro do Porto , para seguir com as que lá esta*
1 vão para as Ilhas de S. Anna , e eu fui pela Cos-
1 ta abaixo com o Comboi , reunindo as que estavão
|a Sotavento , e funriiei nas mencionadas Ilhas, de
I modo que quando ali chegou o Beaurepaire com as'que reunio , só faltavão quatro, as quaes se ajun*
/ tarão , quando me fiz á vela , e vim com o Com-

boi por dentro das Ilhas rie Ancora ; bem como
unirão-se mais algumas daquelles Portos, que ao
todo sommão sessenta e trez , com que entrei
neste Porto. Requisitei ao Governador de Cam-
pos Praças de Mareja , o qual me mandou seis
Grumeles, e sete Marinheiros, que se achão com
Praça á bordo , e ja vão incluídos na Parte. O
mes,no Governador n,e requisitou o transporte de
dez Desertores , os (juais ven. á bordo do Brigue
Beaurepaire; e a passagem de hum Official, que
srem doente ii bordo deste Brigue. A Guaruição do
Correio «Ia Bahia não se acha em Campos, nem
tão -pouco sabem onde elle existe. Dei caça , e re.
_gistei varias embarcações , e nunca avistei nenhuma
inimiga. Pela Parte conhecerá V. Ex. o eslsdudeg.

te Brigue. Deos Guarde a V. Ex. Bordo do Bri.
gue Pampero 21 de Março de 1828. — III,™0 e Ex "'»
Sr. Diogo Jorge de Brito, Ministio e Secretari,,
de Estado dos Negócios da Marinha.— Pedro Fe,.
reira de Oliveira, Capitão Tenente Coniiuaudunte.

Relação dos Mestres das Sumacas, que desampararão o
Comboi.

Lancha Penha , Mestre Lourenço Justinanno,
Sumaca Animo Grande, Mestre Joaquim José

de S. Anna.
Suiuacu Estrella, Mestre Antônio Lopes da.

Costa.
Sumaca Boa Fí, Mestre Francisco Manoel.
Sumaca Correio de Campos, Domingos José

Caetano.
Lancha Viva Maria, Mestre Manoel Luiz da

Gaia.
Sumaca Terceira Ptistora, Mestre Manoel de

Medeiros.
Lancha S. Antônio, Mpstre Ignacio José.
Lancha S. Antônio, Mestre José de Ávila

Ramos.
Sumaca Defensor Perpetuo , Mestre Jojé Fran*

cisco Pereira,
Sumaca S. Luiz Gonzaga , Mestre Antônio Cor.

rca de Mello.
Lancha S. Anna Felicíssima , Mestre Antônio

José Leite.
Sumaca S. Joãozinho, Mestre Antônio José

Cascaes.
Bordo do Brigue Pampero, em 21 de Março

de 1828. — Pedro Ferreira de -Oliveira , Capitão
Tenente Commandante.

Artigos nam Officiaes.

Tarça feira 25 do corrente, Dia de Festa Na-
cional por ser anniversario daquelle em que S- M.
o Imperador, nosso Augusto Soberano, Jurara a
Constituição Política, qae Havia Concedido aos
Seus Felices Subditos, concorreu ao Paço da Ci-
dade o CorpoDiplomatico e grande numero de pessoas
das classes mais distintas, para terem a honra de com*
primentar a S. M. I. por tão fausto motivo, pelo qual
estiverão en.bandeiradas as fortalezas, que juariieceiu
este porto, eas embarcações nelle surtos, que de.
rão as salvas do costume desde o nascimento do sol
alé o seu necaso, estando en.bandeiradas em todo es*
te applausivel dia.

™"m^'^S^^^^^t^^»~i «¦"*,s**'**™^

Correspondência.

Sr. Redactor.
Quem não pode trapacêa , assim tem feito ns

Correspondente da Astréa sobre a questão da So-
imantii' os 1uaes ve"do a sua demanda perdida,
recorrerão á trapaça , confundindo muito ile pro*
posito e caso pensado a Soberania da Nação com
o rpilhelo, e tratamento de. Soberano, que alguns
Correspondentes do Diário Fluminense tem defen.
dido , que compete ao nosso Augusto Imperador.

Ninguém nega que a Soberania he Nacional ,
e reside na Nação, assim como todos sabem que
esla compõe-se do Imperador, e do Povo Brasi-
leiro : ora se todos reconhecem o Dogma Político
da Soberania da Nação , he o cumulo da má fé,
dizer^que elle se nega : he querer atrapalhar a
questão para que se não entenda, he querer con-
fundir finalmente as idéas para chamar a attenção
dos leitores incautos sobre bum principio odioso
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m o determinado fim de a desviar de outro,
*ue 

nada tem, que não seja innocente , e justo-,
alÊ o cumprimento de hum dever sagrado.

1 
He p»i» a questão : póle dar-se ao Imperador

lo Brasil o Epilheto de Soberano, tem oftendet a

Constituição, nem n Elle?
Brasileiro», que amais a Constituição , o In,*

ncrador, e a Ordem, notai bem, que não se ne-
r« que a Soberania reside, na Nação ; o quo se

sustenta he unicamente, que ao nosso Augusto Im-
verador compete por excellencia o Epilheto, t trata-

mento de Soberano.
Estabelecido assim o estado da questão, entre-

mos i.'ella.
A forma do nosso Governo he Monarcliiro

Constitucional: logo temos hum Monarcha, que lie
o Imperador , e huma Constituição. Esta reconhe-
ce quatro Poderes Políticos, e no Arligo 98 dele-

ga privativamente ao Imperador, " como Chefe Sn-

premo da Nação, o Poder Moderador, chave de
toda ti organiaação Politica , para qu* incessante-
mente vele sobre a manutenção da independência ,
equilíbrio, e harmonia dos outros Poderes: ,, e

quem vela será superior aquelles sobre quem vela,
ou não ?

Diz porém o Sr. Padre José Custodio, que is-
to não he assim , e quer que o Poder Legislativo
jeja superior aos outros Pudores! Islo siui^ que he

di„a me ,huma blasfêmia Constitucional : e se nao
Sr. Padre —Que influencia pôde exercer o Poder
Legislativo sobre o Moderador ? Nenhuma : e este
sobre aquelle ? Muita. Sim muita , e bastaria con-
siderar bem a obrigação , que lhe impõe o Artigo
08 da Coustituição de velar , que o mesmo se náo
intrometia na. attribuições do» outros Poderes , pa-
ra reconhecer a sua superioridade : pôde além di».
to neutralizar as sua» operações, adiando a Assem-
bléa Geral, ou dissolvendo a Câmara dos Deputa-
dos, nos caso», quod Deus avcrlal, em que assim
o exigir a salvação do Estado, convocando inin.e-
diataniente outra, a qual também pôde dissolver,
se, quod absit, tiver a mesma condueta da primei-
ra ? E quem será neste caso o superior?

Se o Poder Legislativo he superior ao Mode-
rador, como he que este pôde sanecionar , ou dei-
xar de sanecionar a Lei, que tiver por fim a ai-
teração , ou reforma de algum Arliiro Constitucio-
I.al, na conformidade dos Artigos 174, 175, 176,
e 177 du Constituição , sendo que neste caso a
Assembléa Geral de Ordinária passa a ser Cons-
tituinte ?

O Executivo he independente como os outros
Poderes : .eja embora ; mas o Poder Moderador
pôde neutralisar as suas operações , demiltindo, e
nomeando os Ministros. E quem he neste caso o
Superior? Opera, ou não o Moderador .obre o
Executivo j

Independente mais que todo» he o Poder Ju-
dicial pelo Artigo 1.1 ala Constituição. Elle pôde
dár livremente suas sentença», e o Imperador não
pôde intrometter.se na tela Judiciaria, e assim de-
via ser, porque o contrario seria constituir o l«n-
pendor no caso de poder fazer injustiças; mas não
obstante Ioda a independência do Poder Judicial ,
o Moderador pôde suspender os Magistrados, e nos
casos crime» pôde neutralisar a sua acção, perdoai.-
do, ou minorando as pena» impostas por Senien-
çns, podendo até com o simples querer de Sua
Vontade mandar passear livremente i«»r essas ruas
o desgraçado moribundo , a quem o Poder Judicial
coudeinnára a morrer, sem estar mais na sua alça-
da a faculdade de reformar sua Sentença, e nin-

guem haver sobre a terra que o nodesse salvar.
Isto vale o mesmo, que dár a vida. Poder tão grau-
de ninguém tem no Brasil , depois de Deos , senão
o Imperador: e Poder que pôde tanto não será su-
perinr a todos os outros Poderes ? Poder que pó*
de dár a vida, não se deverá chamar — Soberano —

por orcellencia ?
Se o Poder Legislativo he superior , porque

não pôde elle dár a vida, a quem o Judiciário a
manda tirar , e porque não annulla as Sentenças
que elle dá ?

Tudo isso assim será, estou ouvindo responder
o Excellenlissimo Authographo , mas <»3 Chefes da»
Republicas não tem o Tratamento de Soberanos , e
eu, que, como sabem todos (pois que assim o eon-
fussei no recinto da Sala dos Representantes da Na.
ção) sou mais inclinado á forma de Governo Republi-
cano, uão quero que o Imperador do Brasil seja
tratado com maior consideração do que aquelles,
Ah, meu Sr. Padre, tenha paciência, venha cá,
nós estamos em huma Monarchia Constitucional ,
cumpre por tanto, que fademos a linguagem que
se filia nas outras Monarchias Constilucioiii.es, que
estudamos , e professemos iguaes princípios , alias
seremos demagogos, ou circundas, republicanos, ou
absolulislas , e eu tanto aborreço huns, como odeio
os outros. O que sendo assim, deve Vm. saber, qua
o ppitheto, e tratamento de Soberano se dá por
excellencia em toda» as Monarchias Constitucionaes
aos Monarcas , por isso qu»> exercitão hum Poder

•rior ia todos os outros Poderes; e bo n exem-Biiper
pio nos offerece a Inglaterra , Nação, que leio hu-
ma Constituição muito análoga á nossa. Quem diz
Monarca, diz Soberano; esta he a significação da-

quella palavra , que todos os diecionarios ensinão :
e a única differença consiste em serem Constitucio-
naes, ou Absolutos. A Constituição diz que o nos-
so Governo he Monarchico-Constilucional , e isto

quer dizer , qne o nosso Augusto Imperador he
hum Monarca Constitucional., isto he hum Soberano
Constitucional.

Ora se em todas as Monarquias Constitucio-
naes se dá aos Monarcas o epitheto, e tratanien-
to de Soberanos , só no Brasil , aonde a Constitui-

ção depositou o Supremo Poder Moderador no Im-

perador, Poder tão grande, que pôde neutralisar
as operações dos outros Poderes , ha de entrar em
duvida se se pôde, ou não pôde dar ao Mesmo
Augusto Senhor aquelle tratamento?

Suscitar questões desta ordem de nada serve ,
Sr. Padre , se não para fazer conhecer ao Mundo
inteiro homens mal intencionados , que por felici-
dade nossa tem os miolos tão mal arranjados , que
bem se lhes pôde dizer com Platão — tem os nuo-
los nos calcanhares — , e para fazer brilhar aquel-
les que tendo mediano» princípios de lógica, co-
nhecimento , e verdadeiro amor da Constituição,
e por conseguinte Constitucionaes do coração , e

que longe de offenderem a Nação atacando, e in-

juriando a S. M. L, como o Excellenlissimo Aullio-
'<rrapho 

e companhia , buscãn tratando O de Soberi-
no, engrandecer a mesma Nação por ter hum Che-
fe , que não roda cona os Ribadavias , Sucres , Bo-
livares , e outros desta laia.

Esctever em sentido contrario 
'só serve para

aviltar a quem escreve, e querer aviltar aquelle
contra quem se escreve ; e sendo a Pessoa contra
a qual se escreve o Chefe de huma Nação, he con.
tra a mesma Nação que taes escritores dirigem
os seus ataques. - •

Se a Constituição não manda , que se dê es-
te tratamento , também o não proliibe; e como não

ee



( 284 )

eslou na America Ingleza, nem sou republicano,
com» aquelle quo á face da Câmara dos Deputa-
dos deu mostras de que o era , hei de sempre cha-
mar ao Imperador de Soberano.

E pnru que a função não ficasse sem seu bo-
bo , appareceu o Sr. Mui/ tomando hum voniitorio
contra Le Roí/, e vomitou por meio da Imprensa
grande parte de exaltada biiis embrulhada na suu
opinião, que deitando se pela jiinella fora, segu*
lamente a perdeu de todo para nunca mnis a po-
der alcançar pela grande quantidade de disparates,
sandices, e loucas expressões, com que attacou
todo o mundo, vivo, moribundo, e morto.

Estimarei , Sr. Padre, e fallo-lhe de todo o
çoiação, não ter tocado todos os pontos com aquel-
Ia viveza , e força, que o podesse fazer calar, por

que em tal caso virinmo» a perder mais huma outuas cartas suas, que juntas a outras passa, áÒ po,mim u ser appensas a huma collecção de Bernur.
dices, que possuo, tendo ao mesmo tempo a mui.
to distiucl. gloria tle lhes escrever na capa Apon.
toado do rodilhas feito pelo Sr. Custodio Dias
en. que se mostra a que ponto pôde chegar o f0.
go revolucionário , a falta de respeito , e a
constitucioi).lidade; e querendo acabar este estri-
to á sua moda , direi — Amen — e enteuda-o \í
como quizer.

Não sou amigo dos Mal-intencionados ; não fa.
ço uso dos Toneis, não escuto o Eeho, não me
vejo no Espelho Diamantino, aou unicamente hum
— Admirador.

NOTICIAS MARÍTIMAS.

ENTRADAS.

Dia 24 de Março. — Valparaiso , por Monte Vi-
deo ; 58 dias; e do 2.° porto em 13, G. Franc.
Fornaoux , equipagem 12, em lastro: passageiros
Autonio Joaquim de Souza Netto , e I America-
no. Dia o passageiro Netto que se dizia em Mon-
te Video que Fructuoso Ribeiro tinha junto de
niil a mil e quinhentos homens, e que com esta
força pe.te.idia por.se a favor do Império , e cons*
lava de certo que seu irmão se havia batido á
frente de huma partida com outra commandada pe=
Jo irmão de Lavalleja, e que o estado político de
Buenos Ayres he o mais desgraçado, visto que os
partidos se acharão inüammados no ultimo ponto,
além fia escassez de numerário que se sentia. —
Ctibiuda ; 32 dias; G. Astréu , M. Augusto Fernan-
des Alves , equipagem 37, carga marfim , e 563 es*
cravos , destes morrerão 59, a Antônio Fernandes
Alves , e C. — Ilha Grande ,- 4 ti ias ; L. Grani» ,
lil. Anionio Francisco da Silva, equipagem 3, carga
cafíi: , a Joaquim Anionio Camarinlio. — Ubatuba ,-
Jl dias; Canoa Conceição de Santos, M. Joaquim
Nunes, equipagem 6, carga caffé, e fumo, ao
Caixa.

Dia 25 de Março.—Moçambique ,- 73 dias; Na-
vio Quatro de Abril, M. Rafael Ignacio da Fonceca
Lontra, equipagem G4, carga 931 escravos, destes
morrerão 189, a João Rodrigues Pereira de A/mei.
da: passageiro o Capitão de Artilheria Autão Viei-
ra Brasil, com 4 escravos.—Monte Video; 7dias;
E. Amer. Exil, M. Adams, equipagem 11, caca-
vinho , agoardente , e genebra , ao Sobrecarga. —¦
Tagoahi; 7 dias; L. Senhor dos Passos, M. Manoel
Ribeiro, equipagein 4, carga assucar, milho, e
arroz, a vários.— Campos ,- 9 dias ; L. Golfinho,
3YI. José Gonçalves da, Silva , equipagem 6 , carga
assucar, e agoardente, a vários.—Dito, dito, L.
Santo Antônio, M. Manoel Nunes de Almeida, equi*

pagem 4 . carga faiinha , ao Caixa : passageiros
Joaquim José Ribeiro, eJosé Ribeiro Guimarães,

S A H 1 D A S.
Dia 24 de Março. — Nova Hollanda ,- G. lng,

Porlland, M. Christovão Mood, equipagem 25
carga sul , fazendas , e outros gêneros : passageirosos inglezes Roberto Kermod, com sua mulher Mar*
garida Kermod, Anna Kermod, Elena Kertnod,
Alexandre Cl.esholm , Margarida Chesl.olm, James
Anderson, David Chua , José Bell, com sua mu-
lher, e huma criada, e Arquard , com Passaportes
da Secretaria d'Estado dos Negócios Estrangeiros.
—Hamburgo ; B.K.IIamb. Anna, M. Trobes, equi*
pagem 8, carga caffé, e assucar: passageiros os In*
glezes Thomaz Prigmorão , Estevão Simões , Tho*
maz Eduardo , Malaquias Dieble , com Passaportes
da Secretaria d'Estado dos Negócios Estrangeiros.—
Ilha de França; E. lng. Alexandre Adam , M. A.
Peter , equipagern 8, em lastro. — Tagoahi; L.:
Stnhorei da Penha, M. José da Silveira, equipagem
7 , em lastro.—Cubo Frio ,- L. S. Francisco de Pau.
Ia, M. José Coutinho, equipagem 4, carga carne
secB. — Ubatuba ,- Canoa Senhora da Guia, M. Ma-
noel Lourenço d'Oliveira , equipagem 5, em lastro:
passageiros Octavio Januário Leith , com 1 escravo,
com Passaporte da Secretaria d'Estado dos Nego-
cios da Marinha, José Corrêa Marzagão , Soldado
diruittido, cora Portaria do Quartel General, Tho-
mé de Sequeira Coutinho, e o Portuguez Manoel
Ferreira Brandão, Passaportes da Policia.—Dito,
dito , Conceição dos Anjos , M. Diogo Antônio Pc
reira, equipagem 3, carga fazendas.

Dia 25 de Março.—Hamburgo; B. Ilamb. Do.
rothea , M. ./. P. Jansen , equipagem 12, carga as-
sucar, e caffé. — Mangaratiba ; L. Bom Jtsus , M.
Francisco Fernandes de Castro, equipagem C, carga
sal, e vinho. — Dito, L. Senhora da Penha, M.
Thomaz Antônio Rodrigues, equipagem 4, cm lastro.

A V I S O.

Com este mez acaba a ass.gnatura do l.o trimestre desta folha; todas as pessoas a que qui*aerem continuar poderão subscrever na loja de João Pedro da Veiga e Comp. , rua da Quitanda,canto da de S. Pedro. O preço da subscripção he de 20U000 rs. por anno, lOUOOOrs. por semestre, e
oLUUÜ rs. por trimestre. r

RIO be JANEIRO na IMPRENSA IMPERIAL b NACIONAL,
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DECRETO.

Deos Guarde a V. Ex. Pf'"'* d° R<° ^

Janeiro em 29 de Fevere.ro de 1828. - Miguel

Calmon du Pin e Almeida. - Si. Thomaz Garcia

de Zuniga.
"H 

A vendo Eu, por Decreto de quatorze de Julho

Eno pt-no pretérito, Nomeado a José Virissi-

mu lios Santos , para li.".;..- de Tiaductor do

SonSho^^

O Administrador de Diversas Rendas Naco-

nae, que se .r.ecadâo na Mesa do Consulado,

Sue' ne intelligencia de que a respeito da sua

épresentação de vinte dous do corrente mez de-

vePób.ervar literalmente a Portaria de v.uto,to

cuia lurisdicção fora devolviua .»- yj;'"™-""..~;,a ... janeiro de mil oitocentos e vinte seis, nao

Zn.Militar pel- Lai «° P'"»6!'0 "aVÍ- 
índnca nos despachos o numero das «signa-

1S28. — Caímon.

ll,.,,,iP V.s.ar nem se fazia necessário nesta Corte,

Inde d le se pTescindio desde mil oitocentos e oi-

Tone mesmo actualmente o he por subirem da

nferiorinstância para aquelle Tribunal já vertidos

;ír 
° 

o;::'Toma .odosqos p«.c««^ •»«w»

elativos ás Prezas, que tem de ser por ele ju Igado

Hei nor bem. por tão attendive.s motivos Annui

S^lSção^ltbí^-Decreto 
de quatorze

de JulÍo O mencionado Conselho Supremo Mtb-

;:rJoUlÍeÜnha°assim entendido e faça executar com

a- irt TnflpnpndenCia G no uniu ¦ ¦"¦

Cot r rVE^^ M.Peodlu,perador. - Diogo
Jorge de Brito.

Repartição dOS"ÃÇc7o.i da Fazenda.

Illustrissimo e Excelentíssimo Sr. - Soa Ma-

ge-tade t Iinjerador Annuindo áreprese"açiio

que Lhe fez pela Secretaria de Estado do. I
'gocios 

Estrangeiros o Marquez de O a et

víado Extraordinário, e M nistro I ™'P

de Sua Magestade Christian,ss,ma ... ta C. ,te,

mo me f.. participado em Aviso ua me.

taria de viu o de Ire, do corrente mez ,p.ra ser

permittida aos proprietários ou cons.gm.ta.ms ile

cargas Francezas detidas eu. Monte Vide , a pro

longação de tempo fixado para a de ençao da

mesmas cargas a bordo dos seus Navios , e V

sito das mercadorias na respectiva Al6adega- co«i

excepçãu dos direitos de entrada : Ho P- 
J-

Determinar , que se siga com os """"»•

daquella Nação o mesmo , que. -.. -»— 
^ 0

para com os carregamentos da N»çao "»' .

que participo a V. Ex. para sua "**"&*££
em conformidade desta Imperial Ordem, <* a

Cordo.com a Junta da Fazenda respecli.e , M

nesta data se expede Provisão, haver de eon. ft

tiar a referida prolongação.

Mi-nel Calmon du Pin e Almeida, do Conse-

lho de Sua Magestade Imperial, Ministro e Secre-

ario d' E tado dos Negócios da Fazenda, Preside»,

te do Thesouro Nacional &c. Faço sabe, é Jnnta

da Fazenda da Província de Minas Geraes «ne

Sua Majestade o Imperador Houve por bem De-

íerminerá vista do seu Officio de nove do cor-

en mez e dos mais papeis a que se refere o-

br ca quantidade de todo o ouro entrado nasCa..

tie Fundirão do ouro Preto , e da V illa de Sab.ua
ile 'M,nt,'£0. "sociedade 

de Gongo Soco, que seja
Pertencente íi coLituciu-- *»v -. i f —ericutei. Sociedade a Y a-

KSdnVJeiS-i ,ToJl tres seguintes cláusulas r

Ir!, ítpa-o o dito quarto sobre o ouro

ET.*. 
"b.i«a. 

segundo sobre o preço

com.n rcial orrente na dila Provincia ao tempo e.a

?ue e ve ificarSo as entradas nas fundições, e nao
que se vem terceiro com o juro legal
80,r,0 

Cie -da em le se verificou a divida,

n,é o en t lí .lí s!.isfei.a. E para que esta

::ra^lrragio^^P;":Umercialqueti.
l . « ou ro em po nessa Provincia nas épocas das

Bba o ouro em u ; do immediatamen-
,. , raaoa9di T^sCo o" resultado da verificação,

se acha disposto te ao conheça exactamente o que com-

.. d o dit preço commercial a cada huma das re
pele do ilito""*; igualmente se contar <
feridas épocas, i." <" Bn,pm,1(.n »cum'S e^.;„n 

O oue assim terá entendido e ciim
¦'Ut0 "^ 

Nunes Ferreira a fez. Rio de' Janeirt

S » de Fevereiro de 1828. - João José Rodri
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-çues Vareiro , a fez escrever — Miguel Calmon du
Pin e Almeida,

Repartição dos Negócios da Marinha.

Pela Secretaria d'Estado dos Negócios da Ma-
rinlia se faz publico que do dia dou d . pioxi.nofuturo mez em diante íicaráõ promptu V- ibarcações
de Gueria para darem Comboi ás uo Coiíimercio
que se dirigirem até Campou, quando o Commetcio
desta Praça o requisitar. Secretaria d'Estado em
27 de Março de 1828. — Joaquim Francisco Leal.

Abtigos não Ofíiciaes.

RIO DE JANEIRO.

Para dar a nossos leitores huma idéa das des-
coníianrsis , desuniões , e desavenças que se desço-
breu. entre os nossos inimigos na Cisplatina , as
ajuaes , se forem augmentaiido, devem trazer a pozsi resultados ponderosos a bem da causa, em q.ieer íamos empenhados, nos determinamos a publicaro seguinte artigo, exlrahido do Diário Couinincial,
Político , e Lilterario de Buenos Ayres , em data
de 4 do corrente mez de Março, a.ligo que tal
Ia por si , e não precisa comuientarioe.

?

Conselho nos meus Compatriotas Orientaes.

Hum Coinpat.iola vos falia: não desprezeis
seu conselho ; porque lie ditado a bem dos vossos
interesses. O Brigadeiro D. Fructuoso Rivera jápi/a vosso território , e sem duvida o piza coiit-
binado com o inimigo , e para ajudar seus plu-tios. Isto se comprova por muitos lacios, de quesu dedüzen. notáveis illações. Hum dos factos he
que elle recebeu dous ou trez dias antes de sahir
de Gualequaychú hum Officio do Governo da Co.'orna, 

.no qual com instância lhe pedia que passas-se aquelle território ; porque de outro modo cor-ria perigo o General Lecór. Eulre nós existe quemv.o a coaimunicaçáo : e virá tempo em que ee pos-sa publicar seu nome. O outro facto he que o Pie-s.riente rie Monte Vidéo D. Ti.ou.az Garcia de Zu-n.ga, e Wames lhe mandou ordem para que dis.
pozesse de quarenta mil pezos eu. prata , o quetalvez brevemente se pode.á comprova, com docu-mentos. Outro facto, e mui notável he a missa,,«lo Capilar, Soares , enviado pelo General Lecórao soUml.lo Rivera , pura lhe recommendar queapresse a sua marcha sem rtparar na despeza.

Mas siipponhainos que nenhuma destas eousasseja certa, ou que estejão desfiguradas, ou exu°--
padas 

: ainda assim o General Rivera he réo dolisa iViçao; porque ua oecasião, en. que a rampa-nha et,, aberta , e en. contado ambos os exércitose quando se necessita de maior cooperação , con!certo do vontades , e uniformidade de acção 
'e 

se...tniitntos , elle. obrando somente segundo o impei.so de suas r.a.xõ -s, ou dos seus ingresses pessoaespassa a hum território no qual a sua simples pre!«ençn terá dado já o sigual da guerra civil, ou
pelo menos da desconfiança, e da desunião. AindaHa mais. Elle he réo de desacato e desobediênciano Governo, encarregado da direcção da guerra'"'"' no'"r,f' be a frohihição, q.,e esle lea de pas-sar uo th.atro rias operações ; pois *«.„, enlrHC „,
questão rie direito, que poderá ventilar-se sobre.,
iialureza de suas ditlaienças e inimizade com ,,virtuoso, e benemérito General. Luvalltia, era humíuclo que a itppaiição daquelle (Rima) na <ceua

devia trazer a poz de si desavenças , convul,,-»e guerra civil. O General Rivera , lt ac!,," f '
bom filho da sua pátria, não poderia deixar rie 1se neste espelho de afflicção, e calamidade ,,„,,;"ca: mas v.o tudo no reverso, onde estão ...."
dos os seus interesses, ou suas affeições pesíoa'*"eso por este motivo he réo de Icanação QUap_'
quer desgraças que de hoje em diante sob.-evif,.„ao solo orientai , são unicamente iu.putaveis a lte mau filho seu. !*

Meus compatriotas, não favoreçaea os p|ann_i este campeão da discórdia. Se os Comnianüantc
de Soiiano e Mercedes, esquecendone dos seus dc'veres, tiverão a fraqueza de auxilia-lo com cavai"los, e outros subsídios, vós melhor aconselhado-'
nenhum lhe deis, nem augmenteis , incorporando"
vos nas suas fileiras , o numero desses n.iserav udesertores, e foragidos, que são todos os que ah.,,
çaraoseu part.Jo , depois que elle infesta com seu.
pes as costas orientaes.

Patrícios, se quereis que a nossa cara patri»seja hvre, e que o inimigo vos não subjuo-ue na
fa sempre , não vos separeis rias bandeiras da or'«Vm, da obediência ás vossas autho.idadcs legitimas

/e ao Governo encarregado da direcção da »uerra '
alias nao haverá para vós senão deshonra, mor!

/ te , ou e*c.avidão.
Buenos Ayres I de Março de !S28.

„ Hum Oriental.
tu. „ ?eT" 

acTcr-"tar a es,a Wa que por car.tas part.cuiareg rie pessoas fidedignas, se sabe queLavallega, e todos os seus Tenentes se achão noma.or sobresalto e^ desconfianças pela entrada de*ructo Rivera na Cisplatina, e huma das cartas iíca por certo que Barnabé Rivera , irmão de Fruc-to, se batera com Manoel Lavaliega : e que o Co-ronel Ui.bes abandonara o cerco de Monte Video
para «r oppor-se a Frecte; estando em geral tudoen, desordem. Esperaremos com anciã que as noti.cas OHic.aes confirmem tão vantajosas noticias.

Artigo coiiim unicado.

nre.,!1!'? 
8;n'Ho-T«nh» ¦ d»«ioet» honra de ap.pren-rta, •/.«,. aver.hcação da imposiibilid.de fi-s:ca de poder co„l„„„,r a exercer o honorífico e„ -

KV-aV'""0 ^ j!,ií,A!""l,8<- '¦«¦«doo.t.i.oidrio, e penoso estado dem, nha saude actualcomo se comprova no adjunto documento , tão legal'q»"«to vend.co exlrahido do competente Livro \que serve rie reg.s.o ás deliberações da Junta Me-d,c.,C,r„rg.ca rio Hospital Imperial e Militar detaCo te , perante , qua! compareci no dia 8 do cor-rente em acto de lnsoecçâo plena , e exame de doem"onde tu, reconheci*., e julgado enfermo, epSC««r de trez mezes para tralar me , o convalescerNao mande, .mmediatamen.e informar a V S re!meltendo-lhe a minha parle de doente , do mod,
c d. a 

Çer 
i,l.io junta, pois tendo-a requerido „,

D sDaJho" ?C 
";et-e,° á.ln5"' C0H,r' rl'si,at- doUe.pacho, e Certidão se demonstra. Eis pois III ¦»»Senado a urge„,issima causa de não servir „, 

' 
,,período rie tempo ( 15 dias) que f.llão para con-petaçao dos trez mezes do meu Officio 

' 
d' Amlace; e que me enipece pr)ljer preatIlr.me 

- A,"°

çao do determinado na Portaria' do I||,„u geMdodatada do I. de Setembro de 1827. que d ií t'fura ao então, Almotacé Francisco Xavier Perí" - Uoc'"'*, e que ú'o.dgiu de V. S. me &j
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..ansmittida Copia , acompanhada do Ofiicio de Es-
ivão do lli.1"0 Senado , em data de 12 deste cor*

íénte mez, incu.nbindo-me V. S. de sco cumpri

mento, tendente ao Caminho dai Laranjeiras,

Cosme velho; commis.ão esta de que me não pn
«o encarregar pelas causas indicadas , e a ter-se r ¦

outorgado, pela Junta de Saude o tempo prescr ,

to no documento appenso para reparação da minha

«aniquilada saude , em cujo dtsvello me cumpre

muito cuidar , e attender para bem de minha

existência. Re.nelta nesta oceasião incluso o Recibo
do Thesotiieiro respectivo, datado em 4 do Correu-
te da quantia de Rs. 25&3.0 , liquido apurado das

Condemnações que fiz , e nas quaes procedi com mo-
deraçío, prudência, equidade do Bem Publico;
única sollicitude que me sei vio de bússola, e de

norte a pai" tudo isto, du dignidade inherente ao

Lugar, que representava ; .menções porque eu im-

puz' u pena á proporção do delicto, (I) não jul-
.-anio, nem por ódio, nem outro» respeitos, que
õ_ da Lei, e urbanidade. Se V. S. me perinittir,
enviarei a relação nominal dos indivíduos multa*
dou por mim, e as mais declarações necessárias,

qne tudo se acha transcrito no respectivo Livro das

Correições. Eu tenho resolvido dar a estes acto.
Ioda a publicidade, sem todavia offcnder o mel,mire
d'algum em particular; pois sendo elles publico»,

. concernentes ao Publico em geral , estou intima-

mente convencido , de que sou , para com o rae.in.i
Publico, responsável a dar copia do meu publico
p.ocedimsnto , durante o exercício de Juiz Almota-
cé , em cujo emprego , e progresso poderei ter tal-
vez ( seu. com tudo eu nisso pensar ) deslisado do

meu dever, e fazendo» saber poderei ser adverti-
do , como Empregado Publico , dos erros de que
a frágil especii humana lie susceptível, sem mui*
ias vezes diiuanar de vontade própria. O que as-
severo a V. S. he: que não dei nunca a/.iío ao

suborno, ou concussão: capricho, e me lisonge.o
mu.to de limpeza de mãos, que a todo o empre*

gado toma sobranceiro á vil , e baixa intriga.
Com estes dados, e coro o mais que deixo

Mpendido, e que estou prompto a jurar , e com-

provar, lico certo que V. S. me l.beral..,' ra tona

a indulgência, se não heuver.me conduzido , em

tirlo, cimo me cumpria, pois ja disse qne a hu-

mani e-peeie he susceptível de defeitos. O Leo pro..

p re os dias de VV. SS. Deos Guarde a V. S .por

muitos annos. Rio de Jane.ro lo de Março de 1828.

111 ...» Senado da Câmara desta Corte, e Capital

do B a.il —O Almotacé Manoel Antônio Cardozo.
- Esta conforme. - Manoel Antônio Cardozo.

O III mo Senado manda participar a V. S. que
fica «ciente du quanto ihe faz saber em seui Officio

de data de hoje, assim como da P«f,e,R*,*^i0J"
lhe faz ,le sua moléstia , e á vista do documento

que juntou se conforma com o que a este respeito

lhe supplica, por cujo motivo passou a encarregar

durante a sua moléstia , o exercício do seu Cargo

so outro Juiz sen Companheiro João Caetano dos

Santos. O que lhe participo d'Ordem do ...e.mo

Senado para sua ii.tell.gei>. ia.
Deos Guarde a V. S. Rio to de Marco de 18 8

lli ,..o Sr Manoel Antônio Cardozo , Juiz Ai'0-

tac" -Francisco Pereira d, Mattos. -Esta Cou-

forme com original- - Manoel Antônio Laido.o.

_**,_>!«.'< .|SÍ®l«e

( , ) De sei. mil réis até <_ui.ihei.to_ reis fór» as eu»-

ta. da Lei para. obOlfi.iaee,

NOTICIAS ESTRANGEIRAS.

POLÔNIA.

Varsovia 20 de Dezembro.

(Correspondência particular.)

O exercito 1'Slaco , forte de quarenta mil lio-
meus , muito bem exercitados, e em parle de ve-
Ihos soldados, está a ponto de se r.«V em marcha

para ir unir-se ao grande exercito Russo, que de-
ve entrar na Turquia. O estado maior do Quartel
Mestre General Traavenstranch já partio com a van

guarda , composta de quatro regimentos de lancei-
ros, sob as ordens do Príncipe Adam deWurtem-
berg , neto do Príncipe Czartoii-ki, e da brigada
do General Conde Stanislau Patocki , e huma di-
visão de csvallaria commandada pelo Tenente Ge-
neral de Weissenhoff. O corpo dc reserva está as
ordens do Tenente General Conde de Krasinski ,
com hum parque de artilheria considerável.

Ainda que , segundo a constituição , a< tropas
Polacas não possáo ser empregadas fora das Iron-
teiras do Reino , ella tem sollicitado o favor de

participar da gloriosa luta contra os oppreesores da

Cbristandade, e elles tem insistido tanto mais por-
que he do resultado desta luta que ha de depen-

rier provavelmente a sorte futura da nossa desgra-

cada pátria. Hoje se offerece a oceasião de realisar
as esperanças, que o Imperador Alexandre nos deu.

Quero fallar do restabelecimento da independência
da Polônia, condição, a que está ligado o de-can.

so futuro da Europa, e a paz geral , porque es-

te restabelecimento deve fazer desapparecer os re*

ceios de todas as outras grandes Potências , e a

necessidade apparente de sustentar grandes exerci-

tos permanentes; este restabelecimento reparam

também a injuria feita á nossa nação , e lirmara

o equilíbrio sem que os interesses de algum esta-

do seião comprometidos em cousa alguma.

Quando se trata da liberdade da Grécia, a

questão da restauração e da reintegração da nobre

nação Sarmatica, merece ser levantada seriamente,

e tomada e.n consideração por todos os gabinetes.
O Rei de Prússia, unido de interesse com o

poderoso Au.ocrata da Rússia, deve estar peneira-
do desta verdade; e não duvidamos nada que este

Príncipe faça sacrifícios para concorrer ao comple-

mento da grande obin.
0 ciumento do Príncipe Guilherme, filho do

Rei de Prússia, com a Princeza Elisa R.d.iwill,

filha dc huma das mais antigas caia. de Príncipe,

da Polônia, e que descende da raça dos Jagellons,

e a viagem'do Príncipe a S. Petersbarg , fornece

neste momento hum amplo assumpto a mu.tas con.

iecturas. Os Polacos sobre tudo t.rao novas espe-

lanças desta singular coincidênciai de circunstancias

Dizem que o General em Chefe do exercito

da Polônia , o Ces.rwi.z e o G.ão Duque Con.-

tantino, tem reeoinmendado «clemência deseu ir-

mão os Polacos compro.nett.dos na conspiração Ru*.

sa ; e se lisoujeão que estes, depois de pronuncia-
da a sentença do alto tribunal da dieta, consegui-

rão o seu perdão. .
Também se diz que o exercito Polaco ser:, es-

palhad» pelas fronteiras da Gall.c.a , e da Bouko.

wina até Choczim, para alli esperar o desenvolv.-

mento ulterior do plano de operações. . ,
Nesta posição, será fácil t.rar para ns nossa-

tropas as provisões de boca necest.ar.as dos d.str.c

tos férteis da GalHcia - porque nossos compatriotas-,
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habitante» deste paiz, estão animados das mesmas
esperanças e dos mesmos sentimentos patrióticos ,
o serão felizes de ver em sua visiiiliaiiça tropas
nacionaes.

C O B It E S P O N I) E N C I A.

Sr. Redactor.
Tendo sido ptii.licado em o N. (Í4 do sen Dia-

rio o Parecer da Mesa da Consciência e Ordens de
SO de Julho de 1827, em que sou arguido, como
Ouvidor desia Comarca, de notória, e visível fal-
ta de cumprimento da Lei , para que seus leitores
conheção so he bem ou mal fundada huma tal ar-
guição , rogo-lhe o obséquio de inserir em algum
de seus próximos N." a resposta, que ao Aviso,

que iiccompanhou aquelle Parecer, dei ao Ex.11'" Mi-
uistro dos Negócios da Fazenda.

III.mo e Ex.'"0 Sr.— Tenho a honra tle dirigir-
me s> V. Ex. a aceusar a recepção do Aviso de 2S
de Janeiro pioximo passado, que manda pôr cm
execução o Parecer da Mesa da Consciência e Or.
deus de 20 de Julho do anno pretérito, a fim de
serem remettidos para a Marinha os escravos, que
se uprchenderem , pertencentes ao Juiz de captivos.
Náo posso por esta oceasiâo deixar de levar ao co-
nhecimeulo de V. Ex. , que caprichando bem des-
empenhai meus devores me he em extremo sensi-
vel , que no final do dito Paiecer se diga — que
ua.parte respectiva aos mais quesitos da incumben-
cia da Lei, que o Ouvidor da Comarca arrecade,
e siga a sorte costumada á quem cumpre observar,
o que manda a mesma Lei de 1775 nos %¦>. 9 , e
Í0, o que r,ãa cumpre, como he notório, e visi-
vel — arguindo-se-me desta arte de falta de obser-
vancia da Lei. O meu silencio confirmaria esta ar.
cuiçio , elle em taes circunstancias he incompatível
com o caracter de hum empregado, que não teme ,
que suas acções sejão pesadas na balança ria Jus-
tica, e he porisso , que rogo a V. Ex. me permit-
ta , que expendendo o , que a lei ordena, e o que
se tem observado, mostre, que se lhe tem dado
execução. A Lei de 4 de Dezembro de 1775 ap-
plicando para cativos esmolas, legados, bens va-
gos &c. Ordena que sua arrecadação so faça execu-
tivamente , e quanto ás esmolas que — haverá em
todas as Freguezias, Mosteiros, e Ermidas de Ro-
magem os mesmos Cepos, ou Arcas, que até í»go-
ra houve  Que estes somente poderão ser abertos
pelos Provedores, quando a elles forem em Cor-

reição f**-. 9, e 10.
A Lei de 20 dc Agosto de 1801 ampliando a

supracitada , terniiuantemente ordena em o tj. I
(|ue — todo» os Prédios, e quaesquer outros bens
vacantes, ou heranças jacentes , ainda as litigiosas...
Que pertencem a captivos... Sejão immediatamente
vendidos em hasta publica ; e em o tj. 2." que o
produr.to de taes vendas seja remettido ao Thesou-
ro, onde vencerá juros na forma do § 4.g a favor
dos herdeiros , ou Credores , que se habilitarem.
Jísta a disposição da Lei. Qual a pratica deste Jui-
zo ? Por elle, por ser o único competente pelo §.
2.° da Lei de 1775, arrecadão-se os bens perten-
centos a captivos, e em conseqüência os escravos
que estão nas circunstancias, e preenchida» as so-
lemnidades legues arremntão-se na forma do citado
§j. 1 da de i801 , sendo o pioducto remettido ao
Thesouro, como o provão as remessas, que ein meu
tempo tem sido paia alii feitas.

Confrontado este piocedimento com aquella dis-
posição, parece não haver nesta parte notória , e
visível falta de cumprimento da Lei , coiameltida
pelo Ouvidor.

Quanto á abertura das Arcas, e Cepos, e ar-
recadação das esmolas nelles depositadas para o fim.
de que trata a Lei, nem hum encontrando, quan-
do em Correição andei pela Comarca , he visível,
que a mesma não podia ter lugar.

Não me consta que tenhão existido (nesta Co-
marca) nem desta falta posso ser arguido , por quan-
to a Lei me incumbe a abertura desses Cepos , e
Arcas, e não o seu estabelecimento nas Fregue-
zias , Mosteiros , e Ermidas de Romagein , e quan-
do a isso fossem obrigados os Ouvidores, eu os
acharia instituídos por meus antecessores. A' vista
do exposto parece estar longe de ser visível , e
notória a arguida falta de cumprimento da Lei ,
que religiosamente tenho observado. Notória, e vi-
sivel , devo dizello , he a direitura de meu proce-
ilimento , he o zelo com que tenho desempenhado
meus deveres , he o esforço com que tenho promo-
vido obras publicas, que ultimadas bastante con*
correrão para o augmento desta Comarca, esforço
que teve a fortuna de merecer a Approvaçao de
S. M. o Imperador em Aviso de 6 de Fevereiro
de 1827.

Digne-se V. Ex. levar o exposto ao Augusto
Conhecimento de S. M. I. para que sn não conser-
ve maculada em Sua 1. Presença a honra de hum
funecionario , que a prefere a tudo. Rio 7 de Fe-
vereiro de 1828.

NO T1 CI A S MAR I TIMÃS
E N T R A D A S. vos marinheiros, e 2 brancos , que passarão para

Dia 26 de Março.— Virgínia ; 63 dias; G. a dita Escuna.— Mttngaraliba ; 2 dias; L. Concei-
Amer. Constituição , M.John Wmc Rca , equipagem ção e S. Francisco de Paula, M. Manoel Gonçalves
16, carga farinha, sabão, cerveja, cera, e carne, de Mendonça, equiparem 5, carga caffé, ao M. :
ao M. : passageiros a mulher do Mestre, huma fi- passageiros Francisco Moreira da Costa, eJoão da
lha, e huma criada, e I Americano. — Monte Vi- Costa Ramos. — Capitania; 5 dias; L. Rosário,
deo ; 20 dias; B. Ing. George Littlc , M. Lourenço M. Luiz Martins, equipagem 6, carga assucar, fa-
Casta, equipagem 13, carga couros, e sal, a José rinha , milho , e fio de algodão, a João Manoel
dei Silva Júnior : passageiros Joaquim José Prates, Montenegro : passageiro 1 escrave. — Gruparim ; 6
e 2 Italianos.— Cabinda; 34 dias; B. Polifemo, M. dias; L. Senhora da Lapa, M. Miguel Victorino,
Francisco da Silva Lopes, equipagem 19, carga 392 equipagein 5, carga farinha, e milho, ao M.: pas-
escravos, destes existem 32, a Domingos Carvalho sageiros Joaquim José Pereira, e Joaquim Dias de
ne. Souza Diz o Mestre que tendo sahido no dia Paiva.
21 de Fevereiro fora roubado no dia 22 do mes- S A H I D A S.
mo ás 8 horas da manhã na latitude de 5" e 63'
por huma Escuna Colombiana denominada Estrella Dia 26 de Março. — Em commissão, F. D.
de Oesfe*f''que lhe levou 560 escravos, fazendas, Francisca, Com. o Cap. Ten. Antônio Alberto dos
niaiitimenU-s, e utensilios do Be.gantim , 3 escra- Santos Lopes.

RIO de JANEIRO na IMPRENSA IMPERIAL e NACIONAL, 1828=
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Artigos ob Oíficio.

Repartição dos Negócios da Fazenda.

(H UA Magestade o Imperador á vista da iofor-

J^ção dada pela Junta Di.ecto.ia da Tynogretia

Imperial e Nacional sobre o requerimento d," f wn-

cisco José Caldas, antigo compositor e Medre o a

mesma Tipografia, o qual pelo» seus serviços , ida»

dc, e moléstias, pedia a Graça de se lhe conferir

huma gratificação mensal , em lugar do que lhe com-

petisse receber pelo ensino de seus -discípulos , a

razão de vinte mil réis de cada hum .- Houve por
bem Deferir benignamente á esta suppl.ca, conceüen»

do a gratificação diária de q.mtroceatos reis , paga

por aquelle Estabelecimento. O que manda parto.-
par pela Secretaiia de Estado dos Negócios dali a»

zenda á mencionadsttrfonta , paia sua «»*«»!*«*¦*?.-
e execução. Paço em-14 de Janeiro de IX&. — ¦>«•

guel Caimon du Pin e Almeida.

Levando ao Conhecimento de Sua Magestade
o Imperador, o Oflicio *» 22 de 

^zembrojx^
ximo passado, da Junta Directona da 1 ypogr fa
Imperial o Nacional, relativo as propinas.do 1 to

que por oceasião do falecimento de Sua MagenU*

de a Imperatriz, receberão os Deputados cia ...es-

ma JuntL Houv'e o Mesmo Augu-to Senhor por
•bem Determinar, que elles reponl.au o que a seu

arbítrio, e sen. ordem do Governo ou Lei que o

authorizasse, distribuirão entr íri e os Empregados.

O íoVprii Secretaria de Estado dos Nígocios da Fa-

aenda, se participa á mencionada Junta para sua

intelligencia, e devida execução. Paço em Ide

Janeiro de 1828. - Miguel Calmo., du Pm e Almeida.

Sendo manifestamente ineowpntivel com a lis-

calisaçao, e regularidade , que cumpre haver na

Alfândega desta Corte , pequena servidão publica

que ainda se conserva, com evidente r.-co de ex-

travios , e perturbação do serviço , entre a estiva,

e o trapiche dos trigos da mesma Alfândega , e

sendo necessário remover»-., a dita servidão para
a praia imr-vediata ao Consulado, onde poder*,
ha preparar hum ...ai* commodo lugar 'de embar»

Mae, e desembarque para ..so publico : Ordena 6..

SI. o Imperador, que o III.- Senado da Cama.,
desta Leal e Heróica Cidade , procedendo a. ne-

cessarias veatorias,, c convencendo-se de mutuo in-

teresse da Fazenda Publica , e do Publico na men-

cionada remoção, designe na sobredita praia o

ponto, que julgar para isso conveniente, e expe-

ça as ordens necessárias para que 
*e íffec*l5 pron-

lamente a mesma ren.ução seu incommodo publt-
co, dando cinta d« que fizer a este respeito: O

assim o Mania participar pela Secretaiia d Esta-
do dos Negócios da Fazenda ao mesmo'librou Se*
nado da Câmara pura sua intelligencia, e *J*'**ct"*

ção. Paço em II de Fevereiro cie 1S28. — Miguel
Caimon du Pin e Alniei ia.

S. M. o Imperador por Sua Immediata Impe-
rial Resolução de 29 d« Novembro ultimo Toma-
da em Consulta do Conselho da Fazenda , sobre
as representações dos Superintendentes da décima
dus Fregiiezias ria Sc, S. José, Candelária, San-
ta Anna, e Santa Rita, Acerca <*'.. pertença o de

çxcluirem o Deuembarg-idor José Bernardo de Fi-

gneredo do prêmio, que a Lei confere pelo lan-

çamento da de-ci.ua : Houve por bem Determinar,

que dos por conto , que a Lei npplica para as

despezas do lançamento , se dedtisa , c pague ao

mesmo Desembargador Figueredo a quantia quedes-
pender* em livros. O que participo a V. ro. para,
sua intelligencia, a fim de que nesta cunformiila-
de verificada legalmente a despeza feita pelo dito

Desembargador cum os livros de-so Supêrintenden-
cia, lhe satisfaça sua respectiva importância. De*»

Guarde a V. ru. Paço em M de Fevereiro de Kib.
— Miguel Caimon du Pia e Almeida. — Sr. Su-

perintendentts da décima das Fniguezias de Santa

Rita, Candelária, e Sinta Anua.
¦»«****-¦

Hnvendo chegado proximamente de MinasGe-
raes as Certidões, que se extgitâo da Junta dn Fa-

zenda daquella Província da todo o ouro da so-

ciedado do Congo Soco, de (jue V. nun. sa,; ageri-

tes nesta Corie, entrado nus cazas de fundição dà

dita Província : cumpre que som demora V. mm.
entreguem no Thesouro Nacional em observância»
das ímperiaes Ordens a soanii» de noventa e dous

contos oitenta c sete mil «eucentos e vinte, cinco j
réis, por conta do qnarto pertencente, á Fazenda .
a qtie se obrigou a mesma, sociedade , deduzido d,
razão de mil e qtiinlienlus a niitava da quantidad*
de trez mil oilocentos trinta e .eis mki.cos , sete
onças esete oitavas do dito ouro em pó , que, tan.
to 

'informou a dita Junta ter-se sppresentado pari
ne reduzirem a barras desde o começo dos traba-
lho* da dita .sociedade até o dia do recebimepto

da ordem do mesmo Thesouro ; ficando V. mm, ri»

intelli"ci.«i», duque para inteirb pagamento do que
inais se re*tar se expede ordem nesta oceasião À.

reteridn Junta para certos esclarecimentos, que de-

pois cou.wanica.ei' a tisu dsV' *"**• '«'Jeiwi-a"***
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« Fazenda Publica do que mais deverem. Deos
Gua.de a V. mui. Puço a 29 de Fevereiro de 1828.
¦— Miguel Calmon du Pin e Almeida.—Srs. War*
r«; Rajn-furd e C.u

1 Ilustríssimo e Reverendissimo Senhor.— Pe*,
lb meu Aviso de 8 de Janeiro próximo passa-
do , dirigido a V. Ex. R.mi , fiz ver a conve^
nici.cia das suas ordens a todos os Vigários desta
Diocese, para que na estação das Missas Conven-
tui.es , mi por qualquer oulro meio, que lhes pa-
reces.-e Ofipurtuno , publica—em a necessidade, em
que oi a se «chão todos os ciédores_ do Estado, de
i.ppresentarern no Thesouro Nacional por si, ou
sins procuradores os títulos de divida, t.ue possui-
rem, a fim «ie serem liquidados, e devidamente
pagos na conformidade do Artigo 2;° , Capitulo
.mico, Titulo I.3 da Carta de Lei de 1.5 de No-
veuibro de 1827. Agora de novo haja V. Ex. R.'"a
de reiterar as mesmas ordens em vista da copia
iiuthe. tica do Edital junto, que mandei «luxar nes-
ta Cidade.

Deos Guarde a V. Ex. R.m» Paço em 22 de
Março «ie 1828. — Miguel Calmou du e Almeida. —
Sr. Bijpo Capellão Mór.

Edital

Tendo expirado o termo designado para os
cról.res da divida passiva rio Estado appresenta-
rem os respectivos títulos no Thesouro Nacional:
por ordem do Illust. e Excel. Sr. Miguel Calmon
«iu Pio c Almeida , Ministro e Secretario de Es»
tado dos Negócios da Fazenda , e Presidente do
Thesouro Nacional, se faz publico que continuará
si fo.nur.se nota dos referidos títulos no mesmo
Thesouro até o fim de Abril subsequente: sendo
de esperar «|«.,e os ditos credores concorrão sem
falta no tempo marcado, para que se possa linui-
dar brevemente esta divida , e oceorrer se ao seu
piiganiento, como se acha determinado. Rio rie Ja-
neiro em 22 rie Mbiço de 1828. — O Escrivão da
Meza do Thesouro Nacional. — José Procopio de
Castro.

Repartição dos Negócios da Marinha.

Illust. e ExcpI. Sr. — Considerando S. M. o
Imperador, que o uso rie caffé pura nlnioços ás

l Tripulações dn/, Vasos de Guerra, não só he de"M.mm.i utilidade, como preservativo cnntra o es-
corbuto , mus até , pelo lado do interesse , niere-
ça tal gpopro a preferencia rie consummo por ser
de proriucção nacional; Ordena o Mesmo Augusto

,Senhor, que (fora er.t diante no fnrnecimento de
carne salgada paia suppru.ic-uto .Ias mesmas Tri-
pulnções se «leriuza , e embarque de menos a por-
ção corri ípoi.dcnle aos almoço* , <|ub devem ser
suppririns por raffé, e assucar, islo nas quantidades
marcadas na tabeliã de municioname.ito em acluiil
pratica. Outro sim Determina S. M. que no, total
«ia canie salgada v-a embarcar, se .leriuza ainda hu*
ma qu.i.la parle,, quo deverá ser Substituiria por
carne seca , devendo esta ser accondicionada em
barri" estanques, e mui apertada.

D.-o* Guarde „ V. Ex. Paço em 27 de Mar.
ço, «!:¦ .1828.— Diogo Jorge rie Brito. — Sr. José
Mana de Almeida. > -

Artigos não Offic.aes.

NOTICIAS ESTRANGEIRAS,

II E S P A N II A.
i

Madrid 31 de Dezembro. è

(Correspondência particular.)
O Conselho de Cnstella se reu,lio completa,

mente a 27 e 28 deste mez, para deliberar sobre
o parecer que ha de dár no Rei relativamente a0
projecto de amnistia , havendo já terminado seu
trabalho as fiscaes, a quem se havia enviado a or.
dem de S. M, Este negocio tem dado lugar a lon*
gos debates, e a vivas discussões entre os Membros
rio Conselho; pausou-se a votos, e houve nove
Conselheiros a favor da amnistia, e sete cinira-
mas o Deão, M. Riega, e o Corregedor de Ma'
drid , «íon Tadeo Gil , não podendo assistir ao
Conselho ..27, a discussão foi transferida para o
dia seguinte; neste repelirão-se os debates, o Cor-
regedor de Madrid fallou com muita energia e sa.
bedoria a favor da amnistia; o Comelheiro Paz e
Vilb.gi.me/, a pezar de sua grande idade, apoia*
va com Iodas as suas forças o riiscu.so do Corre*
gedor, rie sorte que houve alguns votos mais u fa.
vor «1» amnistia ; entretanto a menoridade do con*
selho expoz suas razões pelos quaes votava contra.
A pluralidade era formada dos Conselheiros nova-
nieiiie nomeados. O parecer do Conselho foi remet.
tido para Barcelona.

Corre voz agora que o parecer da maioridade
he qus se concede amnistia plena o Iodos os par-tidos e a todas as opiniões desde 1808 ; mas pelo
qne respeita á reintegração em seus postos e hon-
ras das pessoas que os tem perdido, parece que o
Conselho não faz menção algema. Pensu.se «-eral-
mente que <_uand<> o parecer do Conselho de"Cas-
klla chegar a Baicellona , o Rei o enviará ao
Conselho d'Estado , para dar também seu parecer,e não ee duvida que então serão maiores os obs.
taculos que se levantarão.

Parece que os passos rio P. Cyrillo a favor
do Franciscano Pugnai não tem sido" inf.uctuosos,
porque as Carlns de Catalunha annuncião que o
Rei lhe fez grça dn vida, c foi condemnaso a
alguns annos «Je galés.

Parcelou dc Jai

(Correspondência particular.)M. Otibril , Ministro plenipotenciario da Rus-
sin jnnto ria nossa Corte, chegou aqui na noite da
29 para 30 de Dezembro. Diz-m que está encarre*
golo de huma carta auihograf,. do Imperador Nico.
lati para o Hei Fernando," no qual S. M. I. acon-
selha (dizem) a í?\ M. Catholica a fazer em seu
governo mudanças capazes de satisfazer Iodos os
partidos, indicando lhe que he este o único meio
de restabelecer , Iranquillidarle na peninsula deliu-
?na maneira solida e durável.

Ilum novo comboi de deportados acaba de sa-
hir do nosso porto: são perto rie trezentos, entre
«>s quaes se notâo t.inta e spte curas e frades. Em.
barenções mercantes, escoltadas por huma Corveta
de Guerra , os conduzem Iodos ao seu desterro.

Tinha-se annui,cindo ás Iropns e aos emprega-
dos civil que o exercito da Catalunha, não sepdo
já necessário em conseqüência do castigo , ou di--
posições das differentes quadrilhas insurgentes, qua
perturbarão esla provincia , se dissolveria o exer*
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, \neracrto; e a metade dos corpos, que o
W,°„ínl.So. voltarião aos seus antigos quartéis no
C0f"P.U Fntretanto a levadas novas guerrilhas nao
Hilorior. executasse esta medida; pe-

!ein.(.nrt, ò h.„u numero assaz considerável de
111 C 

e vão pondo todos os dias no alcance d„s
^¦"If 

.ciosos, dos quaes huma quadrilha de per-

Tdl 000 homens ten, proclamado, na grande Vil-

Abisbal, da maneira ma.s solemne , Carlos

^ fc de Hespanha e das Índias. Em Alcamzas no

. ... bi, outra quadrilha muito considerável, mas

^««pçào des.a.qdu.s todas as outras , qie são
¦-.'* 

em numero , são de muito pouca ....porta,.-

l e o paiz poderia ser considerado como pac.h-
,lo se o descontentamento maior e mais pronun-

Í não continuasse a rei,,:,, entre os homens

0U8 provocarão a revolta da Catalunha.
9 o temor continua a n-.nar aqui, e o Conde

ae „(,sp.„n„a pelo systema de rigor que 
jdle 

tem
" 

oola-lo , ganha numerosos inimigos. O Hei em

fio uV.mamente aUsqnes de gota muito violen-

que não lhe ten, Pron.e..,do sahir do se qu.r-

to ha dias ,' ma. B. M. começa a sahir ha dous

âlt)8' Madrid 
31 rfe D.-.miro.

(Correspondência particular.) .

Hum Corregedor, e niuilos rf/«,Wff oa Pro-

.incia de Ia Mancha, qne se achão aqui por seus

/. ^particulares ,' .Ufin-de ser presos com,

implicados no negocio de M Ma.eu, dei 1 ont

em conseqüência de hum manda-lo de [>< «ao xpe

dido contra elles pelo juiz instructor M. Fe. nau

ÒeZ 
£gun<Í informações derivadas de boa origem

«em-se tocado sobre as rendas do Estau», -> «, e-ie

dia perto de 900 milhões de rei,les , e *»..«-¦P «"
•ftão 

passão «Ie800 milhões de r- .les, E* e f.ctos,

que 
'são 

positivos, explicão o embaraço em qoe se

acha o thesouro ; mu.ta. ol.r.gaçoe. ...,.«.antes

estão en, falta ; todos os ordenados surta., a«r«a

dos; entretanto as cobranças nao -o_ffrei_.di.nora,

hoje mesmo o intendente da prov.nca , *Dalpe

Roza, deu ordem par:, que todos os de,, c, a-n.o

de officiaes da alfândega se dispo^sen, a.obrigar

os habitantes a pagarem o sc,ui„:o se, me do

unno corrente da contribuição chamada dos ./ netos

civis, que não se vence senão no lin. do mez.
——ri' ¦.|T,aiu._aun

AUST1U A.

Vieram 25 * Dezembro. _
O 06.erwi.for ^«.ir/eco ( lepuj* de copiar-aNo-

que trasladámos -o N." TO) ujunta esta, re-

" Aproveitamos de-ta comirrunicação para rut.fi-

earhnuffc to, que ha tempo se representou em huma

lua falsa, e que o Caurier Inglez e outros ,_..«»«•

cos, que não con-i-ler-mos dignos de refulaçao, dao

como chave .!„ politica Austríaca nos nego- os do

Oriente. O Cturier pretende saber , c»mo de or *

gem certa , que até o principio «le Outubro -Aos

Iria não linh, cessailo ile confirmar os M, Mstros.

Torces nn sua repugnância a lodas as mediIa pu-

cifics; e que . leduzir, a recusarem ani.ur ás

propostas fida pelas Cortes Adiadas J >»¦¦ 
J«£

no principio'.de Outubro o tom du ntern .nt.q

mudou de ropente ; e em conseqüência de.huma se*

vera intimaçã-, d, sua Corte : desde aquelle tempo

elle tem pre.ado paz. . , , ,.
« Oràr sabemos que as .ijittucçoes do Inler.

ntincio sempre se fundarão nos mesmos principiou,
no inesmo espirito, e somente forão modificadas segun-
do us circuu.Uncias exigião. U Imperador sempre ex-

o (feseio de oue huma acctunmodução sa-
ei cr.nt, starão. Ni

flexões

ri, acabasse cstii d, piora»
,,iiic.ipio sempre o seu .iii>i-tr.» i"ii «Con-tantino-

pia talloii e obrou, O. arquivos da Europa e da
Turquia o provão. A 16 de As;»-»,-,. se fizera» as

piop.isliis á P-rtu, em conseqüência «lo tratado ue
(i de Julho. Informou se- ao Internuneio , como
dantes, que us ,ecc»iuinendasse á attenção «los Mi*
nistros Turcos ; sendo informado o Internuneio qoe
por certos tnotivos a sua Corte não tomara parta
no tiatado de f, de Julho.

•' Esta circunstancia o fez duvidar se a res-

peito das precedentes instrucçõ.. geraes a elle da-
das, e que não tinhão «ido revogadas , era adaus-
sivei sua cooperação em o processo relativo a hu-
ma negociação estranha á miü Corte , o que era
huma duvida que não d.íapprovaiião diplomáticos
expertos. Eile comtudo não desprezou meios ai-

buiis de convencer a Porta do perigo que corna

pela u,gente necessidade de medidas conciliatórias.
Emquanto elle se escusava de appresentar nlguma

nota oh-cial emquanto r.ão tivesse recebido da sua

Corte ultoriores r.i-trucções , deu aos Embaixadores
das tres Cortes os mais incontestáveis provas do zelo,

cornou" fustcntavaacausa da paz, continuando aber-

taneiite a fazer á Porta as mais enérgicas repre-

sentações verbaes. Quando estes factos forao conhe-

cidos em Vienna, o Internuneio teve insinuação de

referir se ás instrucçõe. precedentes, e suas duvidas

momentâneas forão resolvidas por huma nota ter-

minante acerca tanto do Divan como dos tres Um-

baixadores. Não era necessário alterar em cousa ai-

guina sua marcha; elle continuou emquanto res-

fava algum raio de esperança, a oppor se com to-

dns as suas forças a huma resistência .tao deplora-

vel á humanidade. . __
" Esta simples e authentica exposição de tac-

to deve fazer impressão ao menos naquelles que por
manifesta i *nor-»ncia da verdade condemnão as in-

tenções da Imperial Corte, e o comportamento cos

seus agentes, ,
" Quanto á classe nao menos numerosa (isquei-

les qne por ódio aos princípios daquelle gabinete ,
ou'incitar.08 pelo espirito de pari.do , procuiao co-

brir sua nudez por injustos attaques a hum Go-

verno que está muito acima de sua delam.çao , sa-

bemos q«e são incorrigiveis. Também pa.a elles

lia de soar a hora da verdade, mas não emquanto

houverem semeado no mundo a irremediável cor-

rupção das suas doutrinas. „

TURQUIA.

Constantinopla 12 de Dacmbro

A opinião dominante do divan he que as Cor-

te, de França e de Inglaterra desapprovarao a sa-

hida de seus embaixadores , e que nao ha rompi-

mente entre estas potências e a Porta , ainda que
„... seião mais representadas em Constantinopla.

O acontecimento de Navarino não parece ter

aberto os olhos aos Turcos ; e como ate este mo-

mento ainda se não deu resposta diplomática a

curta de Grão-Visir, a Porta esta inteiramente na

incerteza do futuro. ' , 
,, 

.• - »
De resto, o Grão Senhor e o Mufti -.*« 

f
.naanão sobre o estado actual das cousa. , e ae

nada se descuida,». para estarem prontos para

tudo. Em quanto o primeiro reúne com acttvidada
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Iodos o. seus meiot do defeza, o "uíxinio inflama o
imimo da nação. Hum Hatli.sclierif do Sultão or-
dena , não somente quo se ponha em estado da do-
fpza a linha dò Danúbio, mas também que se for-
llfiquetn as Ilha-s de Tert.os, Imbro, e Saruottacia; *
se forneça o porto d« Etios das munições da guerra'!'
necessárias ; o se construãn fornos tle balas ardetlsj
tes nas baterias , que alli estão ja estabelecidas.
Purticul.rmeute se ordena aos Commanclantes das
praças de Burnas , Burgos, e Vnsiliseo , únicos pon-
tos de desembarque na costa do mar Negro , qne
n»da se ominitta para fazer malograr as tentativas
do inimigo.

Huma pastoral de Mtifti manda fazer preces pe-

Ia aons-tv-ação da par,!, ma. ella convida lamW
todos os verdadeiros erentes á defeza do islaroisnío
»e dlo fosse ameaçado pelas potências Christãs èos esltorta a exqrcitar.em-se no manejo das arrnàs

Depois de l.uingrande conselho, 
'que 

hontem 
'9

•fez em casa do Mufti , e ao qual assistiram o Grão
Visir, o Capitão Pecha, e« Reis eflendi , annun.
ciou-se a todos os Pachas que se a Porta fossa
arrastada a huma guerra contra as Potências Christãs
ella se conservaria na mais vigorosa defensiva _
que por conseqüência não se emprcbenderia nad»
contra os dous Principndos ; ma. que se procurariarepellir para além do Danúbio todos os ataque,
que fizesse o inimigo. (Gazeta tpAugsburgo.)

NOTICIAS MARÍTIMAS,

ENTRADAS.

Dia 27 de Março. — Monte Video ,- 28 dias ;
B. Nap. Frederico, M. Felyee Loniy , equipagem
12, em lastro: passageiros o Portuguez Aalonio
José de Carvalho , e 1 Hespanliol.—Mangaratiba ;
2 dias ; L. S. Domingos Enéas, M. Joaquim José
dos Santos, equipagem 5, carga caffé, e arroz, a
vários. — Cabo Fria; 4 dias ; L. Inveja do Cabo,
M. Francisco Pedro dos Reis ,"-t_uipagem 5, carga
milho, e f.rinha , a Manoel Joaquim Rodrigues.—
Muldonado ; 14 dias ; Náo Ing. Gangcs , Com. o
Cap. de Mar e Guerra Ing/isfield : traz a bordo o
Contra Almirand. Oltwoy. — Dito, dito, F. Ing.
The lis , Com. o Cap. de Frag. Bingham. — De cru.
z, ., B. de guerra Ing. Cctdmtis, Com. o Cap. de
Frag Thompson: s«hio ha 8 dias. — Nova ILdlan-
da; 72 dias; G. Ing. Ilarmont/, M. Moddklon ,equipagem 27, carga taboado , e lã , a Miller.
Antuérpia; 77 dias; Galeota IIol. Alexandre, M.
Abram Vem Diekejj , e.quipagem 6 , carga prezun-tos, queijos, carvão de pedra, e outros gêneros,

a TV. PM. — Itapemerim ; 3 dias ; L. Conceição '
M.Antônio Rodrigues, equipagem 5, carga assucar'
aguardente, e poaia , a Antônio \iaCosta Souza Guu
marães. — Liverpool ; 08 dias ; G. Ing. Moro Cas.
tle, M John Lenox, equipagem 18, carga fazen-
das, manteiga, e outros gêneros, a TV. Harrison:
passageiro 1 Americano. — Baltimare ,- 66 dias; B*
E. Amer. Lornss, M. Jnmes fíorsjard, equipagem
0, carga farinha, e cera, a TV. Plat — Golem*
burgo; 82 dias; G Suec. Apollo. M. Lars Damberg,
equipa»*.. 8, carga taboado, e ferro , a Hcjfvorlk
Brothers.

SAHIDAS.

Dia 27 de Março. — Stocholmo ; B. Suee. Pe.
nelope , M. C. Guellram Júnior, equipagem 18, car-
ga caffé , e assueiir. — Mangaratiba ; L. S. Josí
Avgtíslo, M, Francisco José da Siha, equipagenrS,
carga vinho, bacalháo, roscas, e sal.— Dito, Ca-
noa Santo Antônio e Almas , M. innocencio José do
Nascimenls , equipagem 3 , carga vinho , e carne
seca.

AVISO
Plano da 3.* loteria a benefiúo ias Fabricas de estamparia , e papel do sitio de Anda, alue, que „ ha de ex.tratar em Junho do presente anno de 1828.
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Stt° de,20*°°° «¦ «¦** •¦««; porém também ha meios Bilb^Tdo10*000 rs., e con. elles se cobra metade do premio, que sahir ao numero, que elle indicar como vai

Eca,° Os bXZ «í .:!' tWTnd°'u 
C°m° ,,C C°.S,U",e- » P°r "»<°* - Wliciò das JL».Babr.cas. Os b.lbetes achao-se a venda no Banco, e na loja de livros de Joio Pedro da Vei-a . o(rjinp., na rua da Quitanda, esquina d. de S. Pedro. ¦-•«¦» 
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AnriGos de Officio.

Repartição dos Negócios da Fazenda.

_§_ Endo V. ni. representado em seu Officio de
8 de Fevereiro próximo passado , quanto obstavão
ao acabamento da obra da Esliva huma servidão

publica estabelecida entre o Trapiche dos Trigos e
a mesma Estiva, e huma pequena casa de madeira
existente ao lado daquelle Trapiche; e achandn-se
removiJa para outro lugar a referida servidão, se-
gundo as providencias dadas pelo 111.mu Senado da
Câmara desta Corte ; e não havendo offensa de di-
icito de propriedade no desmancho da mencionada

pequena caza , visto não ser legitima a posse de

quem a oecupa : Ordena S. M. o Imperador que
V.i.i. , avisando ao oecupante da mesma casa, pa-
ra que a desmanche , passe sem perda de tempo a
fazer construir o numero, que fechar o pulei, da
Estiva, na conformidade do Orçamento feito, e
approvado: Havendo o Mesmo Augusto Senhor por
muito recommewlada a V. m, esta obra, que tão
necessária se faz para a regularidade do serviço,
e liscalisação dos Direitos, t) que se partieij-a a
V. m. pela Secretaria ifEslado dos Negócios da
Fazenda para sua execução.

Deos Guarde a V. m. Paço em 12 de Março
de 1828.— Sr. Desembargador Juiz Interino da
Alfândega.

111.mo e Ex,™» Sr. Em resposta ao Officio de
V. Ex., de 4 de Fevereiro antecedente, dirigido
da Cidade da Bahia, accompanliado du copia de lus-
trucções provisoiias, que de accordo com o Presi.
..dente d'aquella Provincia, forão foxmalisadas ,
para Be regularem os trabalhos d'Administração , e
Arrecadação das Rendas Nacionaes dessa Provincia,
no caso de merecerem approvação : remetto a V. Ex.
as inclusas Instrucções , assignadas pelo Contador
Geral respectivo, bem como copias das Ordens, a

que as mesmas se referem, a excepção das Leis que
existem impressas nas Collecções, que já se remette-
lão, para serem religiosamente observadas ; e quan-
to ao mais de que trata o dito Officio , estão da-
das as providencias ao referido Presidente da Ba-
hia, como a V. Ex. será presente.

Deos Guarde a V. Ex. Palácio do Rio de Ja-
neiro, 26 de Março de 1828 — Miguel Calmon du
Pin e Almeida — Sr. Presidente da Piovincia de
Sergipe.

O Thesoureiro Geral dos Ordenado., Juros,

e Pensões , fique na intelligencia , de que achan-
do-se agraciadas D, Carlota Guilhermina de Lima
e Silva , e D. Carolina Leopolilina de Lima e Sil-
va , cada huma com a Tença de cem mil réis an-
finalmente , e não podendo ellas , em raíão da sua
nienoi idade , haver o competente pagamento, deve-
rá satisfazer ao Pai das ditas menores o Brigadeiro
Francisco de Lima e Silva , o que ellas forem ven-
cendo , até que pelo seu esiado , ou idade , possão
piestar as suas respectivas assignaturas ; averbando-
se assim nos Papeis correntes, como na Folha an-
nual , ein que forem incluídas, esta Ordem para le-
galidade fins pagamentos, que nesta conformidade
fizer. Rio de Janeiro 26 de Janeiro de 1828.—Calmou.

O Administrador de Uiveisas Rendas Nacionaes,
em dsíeiiineiito da sua representação úeVS do cor-
rente meie , fique na intelligencia , que os venci-
mentos., que devem ter o patrão, e remadores do
e-caler, que se mandou aprontar para o serviço da
dita Administração , são os mesmos concedidos ao
pattão e remadores do escaler da Alfândega. Rio
de Janeiro em 27 de Fevereiro de 1S28. —Calmon.

Miguel Calmon du Pin e Almeida, do Conselho
de S. M Imperial Ministro e Secretaiio d'Estado
dos Negócios da Fazenda, Presidente do Thesouro
Nacional &e. Faço saber á Junta da Fazenda da
Provincia da Bahia. Que tendo S. M. o Imperador
por Sua Imperial Mumlicencia , Estabelecido a quan-
tia de 400^)000 réis, annualiuei.te , para socorro dos
miseráveis, que se achão recolhido, na Casa Pia,
e Collegio dos Órfãos desamparados d' essa Ci.ia.
de, e que a dita somma seja fornecida todos os
annos, por essa Junta á Mesa da dita Casa Pia,
como me foi communicado por Aviso da Secretaria
d'Estado dos Negócios do Império de 18 do pre-
sente: Ha por bem Authoriaar.se a mesma Junta i

para sacar igual quantia sobre o Thesoureiro da
Sua Imperial Caza , á favor do Thesoureiro Mór
deste Thesouro , para seu pagamento. O que se lhe

participa para sua intelligencia , e fiel execução Pe-
dro José da Câmara a fez no Rio de Janeiro , era
26 de Março de 1828 — Marcellino Antônio de Sou-
za a fez escrever. — Miguel Calmon du Pin e Al-
eieida.

Repartição dos Negócios da Marinha.

Pela Secretaria d'Estado dos Negócios dajtjfiT^
rinha se faz publico, para conhecimento, 'e 

go-
verno dos interessados, que no dia dous ' do mez

que vem deverá infalivelmente largar deste Perto
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o comboi para Campos. Secretaria d' Estado em 30
de Março de 18C2S. — Joaquim Francisco Leal.

RIO DE JANEIRO.

EDITAL.

O Tribunal da Junta do Commercio, Agricul-
tura, Fabricas, e Navegação deste Império do
Brasil, faz saber que na Sessão de 22 do curren-
te mez lhe foi presente hum Oflicio do Juiz de Fó»
ra da Villa de S. Salvador dos Campos dosGoita-.
cazcs, datado de II do duo mez, em que participa
ter naufragado no dia 2.3 de N ivembro do anuo

passado pelas 3 horas da manhã nos baixos de S.
. Tlionié , termo da Villa de S. João Baptista da
Barra, o Bergantim Inglez Dalhousie Castle, Ca-

pitãu David Pugh , vindo com 47 dias de viagem
de Liverpool com destino para esta Corte , accom-

punhado de treze pessoas de tripulação , e hum

passageiro, com o carregamento de ferro, cobre,
e fazendas, a entregar a varios Negociantes desta
Praça, sendo mui pouco o que se aproveitou do seu
carregamento, e fui arrematado, e o seu producto
recolhido em deposito. E para que chegue á noli*
cia dos interessam» mandou a mesma Junta inserir
este no Diário , c afixai.o nos lugares públicos de*,
ta Corte. Rio de Janeiro 21) de Março de 1828.-—
João Antônio Rodrigues de Carvalho.

-^=™H>-^^§^>'

Artigos nam Officiaes.

NOTICIAS ESTRANGEIRAS.

O Times dr- 21 de Janeiro tramcreve hum
artigo do seu Correspondente em Lisboa datado
de 12 Ho mesmo mez, em <|ue sele o seguinte: —

" Devo rrcoinniendar lhe que lêa o projecto
da reforma judicial no processo criminal , que ap-

prc-sentou o Deputado Guerreiio , e inserido na
(iazeta de 8 do o rrente. Elle he notável não só
pela su=i eminente utilidade, e hábil redacção, mas
também pelas explicações , que dá a cada artigo ,
a qual mostra a monstruosidade do systema aclual
de administrar justiça criminal. Estes motivos só-
mente qmndo considerados imparcialmente nos pai-
zes estrangeiros , devem horrorisar a todos , e ao
jnesmo tempo jusiiíicar o dezejo de reforma em
huma infeliz Nação, que geme debaixo de tão
bárbaro e deshiimano sy-tema.... Aquelle projecto
de reforma causou a maior satisfação em todasi as
classes menos huma, e ainda de diferentes parli-
dos , porque ninguém tem segurança com o actual
gys-ema de justiça ; e faz muita honra a seu au-
thor, não só pela habilidade, concisão e clareza,
com que está traçado , mus também pela modera-
ço) e piu lencia que o dictarão, como hum passo
para o estabelecimento do Jury, que requer maior
«a mais demorada reforma nas leis e habito, do
paiz. M. Guerreiro certamente merece bem a gra-
tidão de seus patrícios, e já não he mistério co-
mo póle licar sendo só por poucas semanas Minis-
tro da Justiça, logo depois do estabelecimento da
Carla. ,.

Estes elogios , dc qne os Inglezes são bastan-
t-> escasso-, nos persuadirão a appresentar aos nos-
sos reitores o cilado artigo da Gazeta de Lisboa,
copiando, antes do projeto, o discurso do Illustre
Deputado.

PORTUGA L.
Cantara dos Deputados. —- Sessão de 7 de Janeiro.

O Sr. Presidente deu a palavra ao Sr. Guenei-
ro para ler o seguinte Projecto de Lei , para o qual
se achava inscripto.

Ordenando a Carta Constitucional no art. 126,
•que nas cau*,as crimes a inquirição de testemunhas,
e todos os mais actos do processo , depois da p,0.
nuncia , fossem públicos desde logo, parecia que
nada se devia oppor ao inteiro cumprimento da
tão justa e bemfazeja instituição; acconteceu porúiu
encontrar-se ua existência do actual processo suni*
niario huma barreira insuperável. Como póle ser

publica a inquirição das testemunhas, se depois da

pronuncia nenhumas testemunhas se inquirem , nem

para p.ova da aceusação , nem para defeza dos
réos ? Como podem ser públicos os mais actos do

processo , se entre a pronuncia e a condemn.ção
não ha mais actos (depois dos autos feitos siiinnia-
rios) se não hum arrasoado feito por escripto em
nome do réo ? O actual processo summario, tal

qual hoje se pratica , não tem ordem nem figura
de juizo; Iodas as diligencias da Justiça são fei*
tas 

"antes 
tia pronuncia, iodas as provas são pre-

paradas no segredo ; e por ellas »e faz a conJeui-
nação. Ile certo que se pur acaso os Juizes acha-
reu» necessária alguma repergunta , ou acareação
da testemunhas, ou algum outro acto judicial, es-
te deverá »er fito em publico em conformidade da
Caria, mas esles acto. são accidenlaes ao preces»
so suiiiniario ; não entrão na substancia delle; e
assim nos crimes mais graves , naquelles en. que
to.não fiarte t,>d.is as paixões humanas , e nos quaes
corre mai. perigo a honra , a vida , ou a fazenda
do Cidadão , he neiles que a poderosa garantia de

publicidade fica sem effeito, e quasi illusoria...
Longo discurso poderia tecer aqui para de-

monstrar toda. as vantagens da publicidade dos pro-
cessos ciii.iinae., e a influencia que esta exerce
no»--costumes pnblicos da Nação, em que hn pra-
ticada; mas geria abusar da paciência desta Cama-
ra : todos nós, a Nação toda eslá convencida de
que a publicidade he o meio mais podeioso para
evitar a impunidade dus culpados, ou a condem na-
ção dos innocentes.

Muito, outros vicios deturpão os nossos juizos
crimiliaes .- não he possível r< formarem se todos do
huma vez: o dever do Legislado: he começar pe»
lo remédio dos mais capitães, dirigindo as suas
providencias para a foi ura leforma total ; por es-
te niein consegue se a reforma gradual e insensível
sem olFender a hum tempo Iodos os costume» ar»
reigados, nem transtornar todos os principios rece-
bidos.

Para se conseguir esta reforma com a emenda
dos principaes vicios do processo , e eom o estahe-
lecimento da publicidade ordenada na Carla , le-
nho a honra de propor o seguinte Projecto , e com
elle a exposição dos seus motivos.

Projecto para reformarão provisória da ordem do juizo
nos feitos crimes.

Art. l.° Que en, toda a pronuncia se deve
declarar o nome do pronunciado , ou pronunciado*,
o fado criminoso, por que he pronunciado; e a
Lei que prohibe esse f.icto.

2.° Que o Juiz da pronuncia nunca poderá
ser Juiz da aceusação ; remetterá por lauto as cul-

pas aquelle Juiz letrado a quem competir pela or-
dem de distribuição , ou correspondência , que sen.
designada em hum Decreto.

3.5 Qus todos oí feitos, crimes dc qualquer
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„ gravidade que sejão , serão processado

.julgados emprim nas R,lacõ.-s to
V,U',foadoorVco^eguinte ex-inctas nas

5" «m««.a, aoude se julgava em prlim-ra
•jo

to-
uni*

... IlieZnS. IIOOUK ". j".-.--- ,. '. II

nstância, e cessando a ju.isd.cçao criminal dos
ta "-II,,» 

despachava.». , .
qUe iSíio tambem extinctos os assentos em visita.

de C,V' 
o'S' Oue en, todas as terras aonde houver

, • lH.r-.do, have.á hum ou mais Promotores du

*t!s'ti a| alvivei», cujos e.uolu„.,utos serão taxa-
"^ 

C ProiS''.» compete intentar e seguir todos

.ste^o! da accu-açao, produzir.:,::,nu,,l,;;::j;r

Uadicta. as dos rços , aira-oir

do foro ; e da
alguci ; mas dei-

a liual , e appellar

, , Que não se -ectbeiá excepção alguma

nUe^ío s^a de suqje.çã.. .... Juiz , de mcoii.pe.

?e„cia do Juízo, ou declma.or.a

i„ . ,ln Iniso a nua constava:

Í'?;SÕ"' atmerçâo, ^do.nterro.
j.o ,.«. .bello, *. ...quirição de teste-
gatorioteito r 

««o^ da,\lie„Ilas ,,,,e,„,
muniias , •'• . .,,,,.,..., neci-s-a-Tvr^,s:m;«:m» <::<-¦_¦¦¦*¦•
na, (J -io- »«¦-, 

v( .,...,, do Promotor, do accu*
7.= dos arrasoailoa verliucs u i

sador, «' do ro, » u« *.vl„s 
„„, audiência

Todos estes attlos serão p>' «'""

na audiencm seguramente «ua.dado,, ys
7 o Oue na aceu-açao ser.iu y „

goas do lugar, aonde .e . ^
obrigadas a comparecer m.1lc, e y> ^ ^_
ridas se passara carta de im u in, l

Letrado do lugar^ 
(^^/V^* V-'¦

d^^Tnão^síant prezas,,ou.na,,,a, 
seus pro-

curado.es assistir a esta, inquiri ça. ^
A ..'stei.Hinb.aca., 

iu JJ,,,,.,,.
6erá B_l. menino u« ad*<

para a cace.., pa™ h\ . 
,...bi,Cftr|,, em au-

8,o Que a sentença -¦ ^'^ . at(, „
dieucia em acto cnn, n o ou ^ 

_
dia seguinte; nella será c f)t

em que he prohibido 
o Uclu , üi qu

argU9,= 
Oue quando em qualquer instância o pro-

9.- Que quaiiu a fli,llia|, .a.
cesso for ani.ula.lo p. r -1 hi.puiav.l,

delegai: o Juiz a q-e 
£ 

'»» ' 
dailim/, e ,„.

pode ser demandado pelas p«" "" >

juria, qne tiver «»n»"',d"- 
, ., sempre pela rnes

Quando ore, f r ab oi .d, V P^^

U = Quo toda a sentença conderonatoria se-

rá appeliada de Off.cio pelo Juiz, excedendo a ai-

rada 
'los 

Juizes de Fora; a sentença absolutoria

poderá ser appeliada pelo Promotor, ou pelo ac-

cusadi r p«.li< ular. . , nn_
Na st".,..'a instância pode.ao os Juizes «Ia ap-

pellaçãu adminir artigos de nova razão, sendo ue

matéria de foto ; com estes se teia a mesma or-

deui de juizo da primeira instância.
Tod..» „s termos do processo na segunda ins*

tanc.a serão lambem públicos; e o» ana.o.doi das

partes ..„ de seus procuradores serão ve.baes
1 

I2.o Ql)e sera estabeleci.!, a or I,-m de d,

tribuição , que se ha de guardar com os De._en.bar-

gadoree , que hão de ser Juizes da appellçai > de

Lrte que a sua escolha para cada hum dos fatos

não dependa do arbítrio de pessoa alguma, qual

quer que ella seja. ,1 
13 o QUe com esta Lei serão publicadas as

Instrucções e Regulamentos necessários p.ra a sua

boa execução. -árias nas
14 = Que as obras, que forem necessárias na»

casas de audiência, serão feitas á casta dos V?n-

''""io.» 
Que esta Lei terá inteira execução hum

mez depois de publicada.(t onlinuur-se i.a.J

""'"¦ "¦--"' " 
pr„sado. particular condemna-

ma sentença ser» o ...cu ad, .

do a satisfazer-lhe perd- , «!.»»"„. , 
J^

O Promotor da J art.C ,^» 
calmlllliíl,,ores ,

ticular , que forem couve,^ulos ^ ^^
incorrerá.» na pena de tal o 1

te exclusivainen.e, »erv,,,do-hes ^
tença do calu.nmado de « lPa - 

_ ^ a

^rr-atorT-â .-K-. P- ^gredo per-

^O^Qaínio haverá embargos na primeira

aeia na segunda instância.

COBRESPONDENCI A.

Sr. Redactor.

Muito jocoso nos tem parecido nos Sr». Corrêa.

pnnden.es da Astréa, que tem to.na.lo a peto de

fender o criminoso artigo contra a Soberan^, to.

Lrem e,u sentido burlesco a denominação, qu lhes

histórico para se conhecer se acertamos ou nao

as9im ob denominar»».. 
^ ^ ng9 ac,iaw.çe

transiu' Luiz XVI Rei de França com, a sua

Fan.lia emVe.salhe», porque a R< "1'15lU> ""° í

, ha ainda ado o caracter , que depo. mani-

fe.,oo >* S«a»C«fa«« de fcflrrriin/..» vermelhos **¦

^ dePa-ísConjuiictanieutecoii, ho^chti-iad

mulheres; estas a ped.r pao , e aq ¦ e a.. ¦•» ar
.-. •!¦ li ..I nliiwto de seus olilos . e laoe,^

L escadas, arrmubão porta», e a-sassinao as sen

.ei." a cujo ruid. ,P. Rainha tnnorata corroa

rPf„giar-»e no quarto de seu fcapoj»». - H~t. Pintos.

dC 
TlsseuI^éat^acS/mrndfVormar procedo

Vlt hum dos Juizes, pronunciou hum d.scur-

ef. „ vor dos trabalhos do Corpo Legislativo,

Ido i. eres e que tomara para cohibir estes hor-

:„Í è co eluio: Vão a ser revelados os nefandos

Cri2l,q«e mancharão o Palácio dos nossos Rm ms

Z ede 5 a 6 de Outubro; mas qual tem suo, Se-

; e , a nossa dor, por havermos recon^do erdre:,

,,llle\ auc numerosas testemunhas oceusj^jm^

St Zta Augusta AssembUai -Id.nA **.
Uras aesia /i«g«.-»* <""••_  - :..v,i„ai
Não foi hu.u S. Sebastião, aem hum Cardeal,

«•
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foi hum Orleatts, e hum Mirabeau; o primeirodistribuio dinheiro, e ficou occulto; o segundo com
bum grande sabre ã frente dos barretinhos, indica-
valhes huma escada occulla , que conduzia ao quar-to da Rainha. — Idem pag. 206.

Ora tendo nós tíío idôneo exemplo, como não
hão de ' os Sans culotles e barretinhos vermelhos de
cã , com calças e chapéos como os de lá , não dis.
t.ibuindo dinheiro, nem marchando á frente de mu-
Iberos (elles se costumarão, se obtiverem o caza-
mento dos Clérigos) de partazana erguida , por não
ser ainda chegada a oecasião, mas patenteando bem
os seus dezejos , authorisando com suas assignatu-
ras escriptos insultanles á Magestade Soberana,
ser denominados de Sani-ridottcs , e barretinhos ver-
milhos ! Cabe-lhes ou não este apodo : Sendo os
mesmos nas intenções, os mesmos nos' tentames,
que nume querem então que lhes demos ?

Esta coincidência de serem dois os Membros
cio Corpo Legislativo em França, que se manifes-
tarão fautores e cooperadores do primeiro insulto
«¦Uo a Pessoa e Caza do Rei, e dois serem os
Membros da Câmara dos Srs. Deputados do Rra.
sil, que se não são os fautores , são os cooperado-
res do primeiro insulto feito á Soberania do Nos-so imperador, deixa muito a pensar! Lá o crimefoi maior, porém cá o descaramento he mais exe-
ciarei. Lá foi commettido na escuridade da noite,
e veio a saber-se pelas indagações jurídicas, a ques-e procedeo : cá foi de dia , manifestando-se em pn-bl.cos impressos com seus nomes as.ignados ! ! ! Hácom tudo a notar que existe, huma mui sensivel dif-Crença emquanto ás Câmaras. Lá a Assembléa Na-
cional, porque tentava destruir a Realeza , não cas.ligou os dois malvados ; cá porém toda a Nação

pnfiij, que a Câmara dos Augustos Representa,,les d,, Nação ha de dar hum publico tesleiminU
qu- desaprova n louca e temerária manifestação Useus i|«» Membros, porque toda a Naçáoestá ceta !sua lealdade e a.Iliesão á Soberana Pessoa de 8 Mo Imperador, confirmando do facto o que por muitas vezes de palavra tem levado á Soberana P,/
sença. l0"

Srs. Defensores da doutrina de que a Soberania
nao existe em S. M. o Imperador , continue... »chasquear com o Santo nú, e coro o chapeo de car.deal, que nós continuaremos em descubrir mais coincidencias com n Revolução Franceza, e veremos sãa final convencidos e envergonhados , de que lhescabe a verdadeira e genuína accepção , em que hatomado o Sans-culolismo, e Barretinismo vermelho
V V. mm. desistem , para não se parecerem corrielles no quo encetarão, e mostrío ter desejos deseguir. A Caridade Chrislã me obriga a advertir lhes
que lá a vetustidade da Monarchia, a indolência
do Monarca, o orgulho das classes nobres, e a op-
pressão do Povo , favorecerão os Revolucionários •
ca hum Joven Imperante, Creador de hum Impe-rio, que Te... dado tantas provas de energia, cer-calo de hum Ministério sábio, prudente, de humaNobreza que lhe deve a existência, e de hum Po-vo que fez independente ...perdem o seu tempo;l>ns,|ue,i. nutro oííioio , que assim lhes aconselha —
Hum do Povo.

Errata. - No Diário N." 75 de 28 do corren-e pag. 287, lm. 15, em lugar de — equidade dobem publico— léase - equidade e aelo do bem pu-blico. v

NOTICIAS MARÍTIMAS.

ENTRADAS.

Dia 28 de Março. — Coquimbo ; 52 dia» • C
Ag*, de Guerra Ranger, Com. o Cap. de Frag!J.ord Jhmmc¦: passageiros o 2.» Ten. da Armadai'___Oj3rjíUJ,^firmthJ, o Cap. Engenj_(_iro_£ajlos O+iJ
^7*-*f 

e 2 Ingleiè^r^f-Trícír^ifT-Tl^^
Lhristopher Scotl, M. Andrew , equipagem 15, car-
ga fazendas bacalháo, farinha, e outros gêneros,a Hamilton Berrij e Comp. — Gloustia; 70 dias- fiAmer. Seaman , M. Abram Wm. , equipagem 8 ,'carga farinha, sabão, fell», fumo, e outros ge.neros , ao M ; segue para Valparaizo. - Cabo Frio ¦
5 dias ; L. Dinheiro á Vista , M. Manoel da Costa
l'y ,1' ? 1u,P"«em - ' carS» caffé , a AntônioDias da Costa -Capitania; fi dias; L. Santo An-tomo Poça M Joaquim José da Costa, equipagem

5, carga farinha, a Balthazar José Malhias. - Ma-cahe; 3 dias ; L. Espirito Santo, M. Manoel Anto.mo de Oliveira, equipagem 6, carga assucar, caf-le, e madeira, a vários.- Rio de S. João; 2 dias •
L. Espirito Santo , M. Manoel da Costa , equipa-reui

carga madeira, a Francisco José Marques. — Dito;3 dias ; L. Nascimento de Chrislo , M. José Coelhodos Santos, equipagem 5, carga madeira, a Joséhernordes Monteiro —Capitania; 5 dias ; L. Guia,' 
G**/0''0 Anl0'úo da Costa , equipagem 6 , cargaisnear, e fio , a Antônio Bento Pacheco : passagei-ro Antônio Lopes de Azevedo. — Macahé ; 3 dias ;1.. Paquete do Cabo , M. Gregorio Antônio de OU'hveira, equipagem 6, carga caffé, assucar, agoar-dente, e madeira, a vários.

SABIDAS.

Dia 28 de Março. - Macahé ; E. Constância,m. trancisco José do Conceição, equipagem 8, car-
ga, carne e telhrr _ Cabo Frio; L. Conceição, M.Manoel Ferreira lafaia, equipagem 5, carga car-ne, vinho e roscas : passageiro o Sargento deVeteranos João Manoel de Araújo por ordem do
Quartel Genera . - Guaraliba ; L. Senhora do Ca-bo, M jua0 Floriam, equipagem 5, carga carne,bacalháo , e vinho.

AVISO.

Com este Diário acaba a assignatura do 1 <* trimpoi»» j«=í» e il , ¦zerem continuar poderão subscrever na loia de João p"rfj". T%¦¦ ' ,?*** " -*esSoas a 1ue 1ui*

RIO ns JANEIRO na IMPRENSA IMPERIAL* e NACIONAL.



jsj© 75 Terça feira

IMPÉRIO

\W _fe_í___!_£i ^SÜ._'

w ¦ ¦• - ^ __í

?o-í >o

1 de Abril de 1828.

DO BRASIL.

¦o<^o*

DIÁRIO FLUMINENSE. Yol. 11.
»„.'-^^^?-i*P _>*-/_*;_ .*»*V,

AltTIGOS UE OlllClO.

Repartição dos Negócios da Fazenda.

O Administrador de Diversa» Rendas Nacionaes

fique na inteiligencia de que a respeito da sua te*

preseniação de vinte quatro de Abril do anno pas-
iado, e do mais que novamente informou em qua-
torze de Janeiro do corrente , quanto a escusa que
teu. dado os despachantes para não embarcarem os

gêneros depois dos seis dias marcados para esse

fim • deve continuar na «abservancia do que esta

em pratica acerca «lo embarque dos gêneros, cm

virtude das ordens existentes. Rio de Janeiro em

26 dè Fevereiro de 1828. — Calmon.

Repartição dos Negócios da Guerra.

Determinando Sua Magestade o Imperador,

que pelo Conselho Supremo Militar se Consultem
alguns requerimentos das pessoas, que, na Contor-
-.idade da Lei de 6 de Novembro de 1827, se

julgarem com direito aos Soecorro» que o Grover.
no foi por ella authorizado a Conceder; Manda,

pela Secretaria de Estudo dos Negócios da Guer-
ia, Declarar ao mesmo Conselho que o processo
de taes pertenções deve julgar-se summarissimo, e

limitar-se somente a exigir, que as. partes apresen-
ten. os documentos, que a precitada Lei determina,
e que devidamente comprovem as circunstancias
uella indicadas, e que os mesmos documentos sejao
revestidos das formalidades, que as Leis geraes es-
tiibelecem para similhantes papeis, e que depois
de tudo satisfeito, dando vista ao Procurador ala

Coroa e Fazenda Nacional, que deverá responder
em termo muito breve , o Conselho passe então a
Consultar o que parecer sobre as diílerentes per-
tenções, e sempre com a possivel brevidade, a fim
de devidamente preencher o saudável fim da L,ei;
xeiuetteiidose ao mesmo Conselho por esta ocea-
siâo , e para o indicado effeito os requerimentos
inclusos constantes da relação junta, assignada por
José Ignacio da Silva, Official maior da referida
Secretaria de Estado. Paço em 21 de Março 18-8 —

Bento Barrozo Pereira.

Repartição dos Negócios da Marinha.

Pela Secretaria d'Estado dos Negócios da Ma-
linha se faz publico, para conhecimento, e go-
verno dos interessados, que haverá comboi para
os Portos do Sul ate 2_ do próximo seguinte mez

de Abril. Secretaria d'Estado em 31 de Março de
1828. — Joaquim Francisco Leal.

Repartição ela Intendendo Geial da Policia.

José Clemente Pereira, elo Conselho de Sua Meiges-
leide o Imperador, Dignilario du Imperial Ordem
elo Cruzeiro, e Cavalheiro da de Christo, Depu.
tudo á Assembléa Gerei Legislativa , Dezembarget-
dor da Caza ela Supplicaçâo, Intendente Geral da
Policia da Corte do Império do Brazil Sfc.

Sendo notável o abuso, com que muitas pesso-
a» nianttão fazer os despejos de sua. Cazas nas
Praças, e outro» lugares Públicos com infracçao
da Lei, e das Postura» a este respeito, frustrando

por esta fôrma o desvelo e despeza, com que a Po-
lieia se tem empenhado na limpeza desta Capital,
afim de cuhibir este mal , acabâo de ser colocadas
Guardas nos diversos lugares , aonde o abuso he
mais freouente , com ordem de prenderem os es-
cravos «pie forem encontrados no ucto de fazerem
taes despejos , e de os levarem ao Calabouço„
uonde serão punidos correccionai mente com cem
açoites ; e de denunciarem ao mesmo tempo os Se-
nhores perante os Juizes Almotacé», para neste
Juízo se lhe impor a multa de (S&OOO rs. estabele-
cida pelas Posturas , e serem obrigados a fazer á
sua custa a limpeza dos lugares, aonde se acharem
os mesmo» depejos na forma da Ocd. Liv. 1. °

tit. 68, § 19. .
No Campo d'Acclamação he permitt.do fazer

despejos somente no lugar uonde as carroças .da
limpeza os estiverem fazendo, o qual para este
fim está designado por duas ou tres bandeirolas
encarnadas.

E para que chegue á noticia das pessoas aquém
convier, mandei lazer este Edital, que será publi-
cado na fôrma do estilo. Rio de Janeiro 26 de
Março de 1828 —José Clemente Pereira.

RIO DE JANEIRO.

O Conselheiro João Valentim de Faria Sou-
ssa Lobatto, Porteiro da Câmara, _ Guarda Jóias
do Thesouro da Imperial Coroa, em conseqüência
das Ordens de S. M. o Imperador , faz saber a
todo» os Criado» do Mesmo Augusto Senhor, que
he costume e pratica , tomarem as Opas da Irman-
dade do Santissiruo Sacramento , que devem com-

parecer na Capella Imperial , em o dia Quinta fei-
ra Santa , ás 10 horas da manhã , a fim deíassis-
tirem á Procissão, e .d.pois continuarei?, a fazer,
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por turno as suas horas ao mesmo Santíssimo Sa*
c.ainento no Sep.ilcl.io , até Sexta feira Santa ; de-
vendo aquelle que tiver motivo, que o impossibilito
de comparecer , fiz^r legalmente ¦«. sua participação.— João Viúenlim de Faria Souza Lobato.

- —-**-9i»i«»!®|^>|®iai©i»s=——

Aitriuos nam Ofuciaeí.

NOTICIAS ESTRANGEIRAS.

POR T U G A L.

Câmara dos Deputados. — Sessão de 7 de Janeiro.

Continuada do AT.° antecedente.

Motivo* dn Proposta do Sr. Guerreiro.
1.° O art. l.g lie conseqüência forçosa do art.

115 da Carla Constitucional §. |,-> Aonde não ha
Lei prol.ibiliva, não pôde haver crime.

2, ° O Juiz, que pronuncia hum réo , isca
grandemente prevenido contra a sun innocencia; o
desejo , ben. natural , de sustentar a sou primeira
opinião lorna o parcial ; e qualquer defeza lhe (ia-
rece impostura, inventada para iliudir a applica*
<,ão da Lei ; combater a pronuncia he oífonrler e
irritar o amor propiio de quem a proferiu. Tudo
se acautella com a providencia proposta no art 2. ° ,
não sendo em nenhum caso o Juiz da pronuncia-Juiz na aceusação.

3° A abolição de todas as Mezas criminaes
das Relações, aonde se conhece em primeira e uni*
ca instância, lie proposta no art. 3.* e.n cumpri-
meuto do Art. 195 da Carla , aonde se não atui-
bue ás Relações senão o conhecimento das cau*
sas em segunda instância. Proponho pela mesma ra*
aão a abolição dos Assentos em visitas de Cadêas;
contra os quaes accrcsce não se guardar nelles or-¦de.n, nem figura de juizo, e todavi- poder-se nel-
les impor a pena de. galés, ou de degredo, mesmo
para África.

4. 3 No art. 4. ° proponho a creação dos Pro-
motores de Justiça, ou aceusadores públicos, em
todas as letras , aonde' houver Juizes Letrados (por
que só nestas pôde ter lugar a aceusação). A So-
cii-dad.i tem tanta necessidade, de garantir a honra
viil.i , e fazenda dos homens honestos e virtuosos
como Ae asseríurür a punição dos delinqüentes: ac-
cusar os infractores das leis penaea de hum impor,
tinte dever do Poder Executivo , ou da publica ad-
mii ii atração ; pori.-so p oponho, que os Promotores
sejão nomeados pelo Governo, e arnoviveis a seu
arbítrio. Até «üora não havia Promotores, senão
n.s Relações; (iWa destas os E-criváes do- preces*
sos tazirío as suas vezes; potért. Iluns e outros só.
mente interviuhão nos crinies leves, ou uaquelles
e.n qu* se dava livramento ordinário; euestesii.es-
kios sua intervenção era vã e ociosa. Nos crimes
graves os Juizes erão a hum tempo Julgadores e
necu"adore-... Co... o que pioponlio neste art. pen*
so ler dado a esta instituição a imoortancia oue
ileve ter; a q.ril será maior , quando se acabara
fi.ue-ta união da politica con. a justiça nas ..nãos
dus MagUt. lidos.

5 5 O art. 5. s tem por fim abreviar o pro-
cesso sem tolher * defr-za , reshingindo •« mnltipli-
ci.lf.de dc pxcepçõ-s, con* as quaes podem os réos
torn.ar suas eoniestações.' :- 

ÇJ?,- 
Proponho no art. <>, = a ordem do juizo

qn» <rV neve guarda* em todos os feitos crimes ,
<_.4as-quer que sejão; e os uuuiqs subjUnciaei da

níesmo Juiso.
Trez fôrmas de processos criminaes tínhamos

até agora , convém a saber-. livramentos ordinário»
assentos de visitas de cadêas , e processos sumaries'
Livramentos ordinários eiáo concedidos nas Rela.'
ções, ou fiar. dellas (sua marcha he vagarosa e so.
lemne, t.'vez com excesso); mas não tinhão |u"
gar , senm em crimes leves, ou uaquelles, cujas
pronuncie? eião achadas em Relação temerárias esem prova atlendivel. '

As visitas das cadêas erão feitas pelo Regerlot
con. os Corregedores do Crime da Corte ; tínhão
lugar eu. muitos crime* grave* , não atrozes. Nes.
te modo. de julgar, o réo não tern garantia le^al
senão a que lho pode resultar da reetidán e hu.
...hi.idade de seus Juizes : outr'ora podin.se con*
deu.nar cm visita até nas penas de polé , marca
de ferro quente, e açoites ; hoje só em degredo
galés , e trabalhos publico*.

Os processos summa.ios tem lugir em todos
os casos mais graves: não tem fo. ma, nem fi«u.
ra dc Juizo ; e leis lemos que (bspeusiTo tom ei-
les en. todos os lermos e delongas dos processo»ordinários, mandando que se guardem somente ««o
sei que termos de direito natural e divino. Estes
processos são denominados variamente eu. muitas
leis, e em nenhuma se acháo definidas essas va-
rias denominações. Leis ha que mandão processars u minariam ente; outras mandão processa'- verbalmente,
que se facão processos simplesmente verbetes , dise.n
humas; e outras, que se processe summaria , ver*
balmenle , e de pleno. Temos leis, que mandão sen-
tenecar estes processos dentro de seis mezes, ou-
trás em quinze, em dez, e em oito dia*, e ató
huma ordena que o processo se acabe no mesmo,
dia, em que for começado, sem prorogaçuo de tem*
po (esta Lei he applicavel somente a militares ,réos de resistência ás Justiças). A ordem pratica
guardada nestes Juizes suminarios , não dá aos réos
lugar de aiticulartm sua defesa , não lhes admitia
testemunhas; e apenas lhes concede cinco dias pa-ra arrasoarem sobre o facto e sobre o direito ; e
a este arrasoado se segue logo a sentença. Tal
he a ordem do nosso processo suuiiiiario, e sem
embargo de toda a sua barbaridade certas máximas
de Jurisprudência e a voz da humanidade e d. Jus.
tiça tem prevenido muitos dos abusos qoo devia.»
nascer da falta total de garantias ; ruas quando 43
paixões dos Juizes cunspirão contra o léo , ou?
quando o Poder quer influir na Justiça; o réo es-
tá iner.ne, e a sua perda he certa. Paizes, que so
inculcão por mais civilisados do que o nosso, con-
servão ainda leis penaes fundadas na máxima, do
que quanto mais atroz for o crime, menos garantia*se devem ao accusado. Mus voltemos » attenção paramais agradável assumpto ; o<> n.eio Ao cahos desta
legislação, ainda temos leis, cm qUe o amigo d.»
humanidade acha com prazer i.i-tilu.ções protectn-ras, que, se não produzirão todo o bem que se de-
via esperar, são todavia hum monumento duradou-
to das intenções beinfazejns du» nossos Reis Le-
giíladores.

O Alvará de 20 de Outubro de 17C3 procu-ro.i assegurar a. f&feza dos réo* , ordenando quase lhes fizessem ppigir.tas para serem ouvidos com
a dejrzi 

^ se a tivessem Aqui temos huma certa.
contestação v.e<*bri , sobre a qual u Jui» deveria
inquirir as testemunhas, que lhe fouaem aponta-
das; porém a inaxpeiieneii. de alguns Juizei* das
devassas, a ignorância de outros., a pouca vontada
de muito», e para todos u f.lta de -olemr.idade*
Legaes a fjarVe-lueíseu» a-A.ttitttas_ fiisãa causa do
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que na pra ticn se desentendesse o verdadeiro es-
flu*.j aePta Lei; e a sua disposição fosse perdida.
r"rl q j«,|va,á de 4 de Setembro de 1763 declarou,

03 termos tiubstaiiciaes , e inipreteriveis do,
fl",!cessos verbae, fossem l.° o co.po de delicto
'" . todas as circunstancias aggtavantes , ou «tle-

nuantes 2.° » inquirição de testemunhas pira
rovTVos detictos , ou da defeza dos réos: 3. ° o

interrogatório dos mesmos reos ; e 4. = a senlen.

lisia Lei admittindo huma contestação, e diin*

T lu"ai á prova delia, pouco deixava paia de-

7,7' entendeu-se poiém que ,ó era applicavel
Z 

-; Con'ell.08 de Guerra; e por isso vemos h-je

q°,iilo he preferível a urdem ue Juizo, que ue,.

ttS 
O Alvará de 26 de Maio de lílíjíi, declaran*

,lo que o processu suiiiiriiuiii , verbal, e de plano
c-onsi-tia no corpo de delicto, devassa, contestação ,
sua prova , e sentença , teria acabado por huma vez

com as irregularidades, que mencionei, senão os-

se entendido que as suas disposições comprehend.ao

somente os processos pot crimes de contrabando ,

e não os mais.
Daqui se vê quanto he importante fixar-se por

hu'Tia vez o. termos substanciaes , e impreteriveis

de todo o processo crime , e dar aos réos prati-
tias leiiaes, que o, deíenilão ria cUnooia dos ue*

eusadorea, do perju-io. da* testemunhas ,e da, pai*
xões dos Juizes. Para ,e chegar a tao útil hm pro-
ponho o art. 6. », cujas disposições como mostrei,

iá tem modello na nossa legislação criminal. Gran*

de parte do, males, que provém da má administra-

cão da justiça, nasce,., mais da incerteza ou obs*

emidade da, instituições civis e políticas , do que
da prevaricação dos homens: reformem-se as insti.

luições , e os homens serio melhorados.
Neste mesmo a.tigo proponho a publicidade de

todos os termos do processo , sobre a qual nada

he necessário dizer se.
7 o No art. 7. 9 proponho qne na aceusação

seiãoreperguntada, as testemunhas, que na devas*

su ou sammario fizerão culpa ao réo. Sem esta

minca se poderá conseguir a boa ad.muisttacçáo d»

Justiça O perjúrio, a calumnia, e a prevaricação
aináo o segredo : o assassinio espeta a sua victima

„a obscurid.de, e ahi lhe arma a cilada. Quem
noderá eoífrer, Senhores, a sangue frio que a honra,
P, 

vida, e a fazenda depei.dão de huma, ...qu.r.*

ç5ea, tiradas á porta fechai-, pe o Juiz e Escrivão

«muitas vezes pelo Escrivão somente, e de cuja

integridade e aothenticidalle nio ha mau segurança,

do que o dizer do Juiz e do Escrivão? Quantas

vezes não temos ouvido testemunha, c amando que
não depozerão o que nas inquirições se hei attr.bue?

O que p.oponho he a maior e a melhor.garantia

para a innocencia opp-i.mda. Nao se diga, que a

nova inquirição daquella» testemunha, retarda o

processo e inomn.oda as leslenuinhas : brevidade

Le tolhe a defeza he barbara e lyrannm : e o

ini-onimodo individual dn, testemunhas he hu... sa.

crificio que todo o homem , constituído em soc.e-

dade, deve ao bem de Iodos, e de cujos benéficos

,|feitc„ edi, hum participara , quando lhe .conte.

cer ser rirei.sado. .
Na ultima paite deste art.sro proponho, que a

testemunha, achada em manifesto perjúrio , ,e,a de,

poi de autoada enviada da aud.enc.a paja a Carie

F, que menor satisfação se pôde dar ao Publico .or

tão grande escândalo ! A testemunha perjura olTea.

de ,, sociedaJe inteira ; envenena a administração
ria justiça , e ameaça todas a, existências tirando-

lhes a confiança posta ua santidade du juramente.

8.' Nu arligo 8. ° proponho que a eenten-
çs seja publicada logo em acto continuo, ou o mais
tardar até o dia seguinte. A razão par» esta bra-
vidarie lie por estar o Juiz sufficieotemente instrui-
rio da verdade do facto pela discussão publica lei*
ta em audiência; por ser mui conveniente não dei*
xar desvanecer a impressão qne a mesma discussão
produziu nos ânimos dos espectadores; e poiqne
assim se poupão ao, Juizes oceasiõea de suggestõe,
estranhas.

O exemplo do que se passa no, Conselhos de
Guerra, mostra quanto he útil qne nas sentenças
vá copiado o texto da Lei que se applica. Quere-
mo, que as Leis sejão cumpridas ? Obriguemos os
Juizes a conhece-las', a estuda Ias: c a telas sem*

pre presentes em seus julgados. Quem náo conhece
a Lei, não a pó le applicar, e quem condemua
sem applicar huma Lei , he assassino.

9 -" Quem causa «lauino injustamente, deve
repirar o il.iinno que causou : tal he o fundamento
d. primeira e segundu parte do nit. 9. ° , em que
proponho que o Juiz, a quem lie imputavel a falta de
alguma formalidade legal , por onde o processo vem
u ser annullado, possa ser demandado por perdas,
daini.os, e injuria; e que o accusadt.r , que decalie
da aceusação", seja logo condemnado na repartição
de per ia, injuria, riamnos, que causou ao réo. O aceu*
sador foi ouvido em todo o processo, e teve lugar de

produzir todos os seus meios de prova ; por isso

proponho, que seja logo condemnado pela mesma
sentença, em que o réo he absolvido. Como po*
rém o Juiz aquém se imputa a nnlidade do proce,so,
ainda não foi ouvido, proponho para este, que
seja demandado , e não condemnado logo.' 

Para o Calun.niador convencido proponho a

pena de talião. Não ignoro, que esta pena, vulgar
e freqüente nos tempo, de barbaria, está lioje ge-
ralmente desacreditada, mas deixemos preconceitos:
vejamos »e ha outra pena mais proporcionada, do

qiie a de talião, á malignidiile e á int-ns.dade oo

crime da calumnio. Se não ha outra devemos
adoptar esta. Excepto o caso de pena d. morte ;

porque ainda não pude imaginar hypolhese, cin qua
tal pena seja necessária para se conseguir o hm

social. , .
10.° Proponho no artigo 10, que nao napi

embargo «Igum em causas crimes. Este recurso ju*
dicial, de qae tanto se tem abusado no foto Por-

tugnez , especialmente depois que por hum Assen*
to"se d»clareu que todo o despacho era embarga-
vel , só serve de retardar o processo sem garantir
a punição dos culpBtlos, nem a absolvição dos ...

nocente,. Até hoje os embargos parecião necessa*

rio,, por ,a não adaiittir contestação nos proces-
so, , feitos sumniarios ; e assim mesmo quasi nunca

por elle, erão as sentenças revogadas : com n no-
va ordem do Juizo tomão-se inteiramente ociosos.

II.» O que proponho na primeira parte des.

te artigo ll.° per si mesmo se recommandn.
Proponho na segunda parte do artigo, que

na 2.» instância ,e sclmittão artigo, de nova razão

contendo matéria de facto .• he huma nova f.c.li-
dade que se dá ao réo para produzir a «ua deteza.

A publicidade da 8.s instância lórma o «ibjeeto da

ultima parte do artigo. Julguei desnecessário decla-

ra, que nos crinves , em que tem lugar aceusação

por parte da Justiça, hum Promotor ha de seguir

a aceusação na 2-a instância ; isto subeiiten.te.se :

propuz que o, arrasoado, sejão verbae* , p:<ra q,.a
os espectadores por este modo conheçáo a natureza»

e meios da aceusação, e d* defeza; se n o t\dé não

haverá verdadeira publicidade.*•
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12.° O fundamento do art. 12 talta aos olhos.

Emquanto houver huma pessoa, por maior que se.
.... sua jerarqnia ou dignidade, qne tenha autho-
cidade pura nomear Juizes para causas certas o
determinadas , os juizes criniinaes serão verdadei-
ras e rigorosas Commissões, que a carta condemna ,
que u razão reprova, e que a historia de todos os
paizes mostra serem mais funestos, do que a peste.

13.° O art. 13. ° he fundado no art. 75 t_.
12 da Carta , pelo qual o Poder Executivo he
authorisado para expedir Decretos , Instrucções , e
Regulamentos adequados á boa execu«;âo das Leis.
Quando comecei o projecto, que hoje tenho a hon-
ra de appresentar , concebi-o en, maior extensão ;
a analyse do assumpto levouine a varias provi-
dencias mais minuciosas, que a razão me fazia ado.
plar pela consideração, de que em administração
de Justiça criminal tudo he importante; cada for-
nialidade he huma garantia , e como tal entra nas
att.ibuições do Poder Legislativo. Porém depois
daquelle trabalho acabado, nssustei-nie com a sua
extensão, e huma consideração mui ponderosa (a
da estreiteza do tempo destinado para a Sensata
das Câmaras) me obrigou a abreviar e restringir
o primeiro projecto. Este o motivo porque no art.
13. ° proponho huma simples referencia ás Instruc.
ções e Regulamentos, que derem encher os vazio3
da Lei conforme as bases, que nellas forem decre-
tndas, os quaes Regulamentos e Instrucções ficão
sendo da Bttribuição do Poder Executivo.

14.* Para as casas, aonde »e administra a
justiça criminal , terem a distribuição conveniente

a dignidade do juízo, e á boa policia da» audiencias publicas , ha de ser necessário fazer-se obras*e despezas. Seria para dezejar que o Thesouro Publico podesse satisfazer estás despezas, que são da"interesse nacional ; porém como se acha lão pobreporispo proponho que as obras necessárias ee facão
á custa de,s Conselhos, cujos vizinhos são os p'r_.uieiros, qàe dellas hão de tirar proveito.15. 2 Dois vícios inveterados reinão era todo»
os gráos da nossa publica administração, a grandio-sidade nos projectos, e a grande morosidade nãexecução delles : o receio de que a lei ,, que pro.
ponho, não fique paralizada por aquelles dois ini-
migos (o que tanto mais he para recear, quantohe maior o numero das pessoas, a quem a »ua
execução pertence) n,e determinou a propor quose assigne hum termo, no fim do qual a no-
va ordem de juizo comece impreterivelmente a tep
execução, e a ser guardada en. todos os processo*criminaes.

Tal he, Senhores, a exposição dos principio»fundamentaes do Projecto que tenho a honra da
propor: fui talvez prolixo, por me persuadir esta
exposição facilitaria á Commissão, que se occupar
deste importante negocio, o julgar com mais co-
nhecimento de causa do mérito ou demérito de
cada hun, dos artigos; e por me parecer que assim
talvez se podesse abreviar a futura discussão. Es-
pero que a indulgência da Câmara a favor da purezadestes dois motivos desculpe o tempo, que lhe to-
mei com esta longa, e talvez fastidiosa , leitura.

NOTICIAS MARÍTIMAS

E N T RADA S.

Dia 29 de Março.—Figueira; 53 dias; B. Port.
Voaelor do Voga, M. João José Fernandes, equipa-
gem 15, carga vinho, azeite, pano de linho, e
prezuntos , a José da Silva Lemos : passageiro» 2
rapazes sem passaportes.— Rio de S. João ,- 2 dias ;S. Conceição Flora, ,M. Joaquim Pereira da Silva',
equipsgem 4 , carga caffé , e madeira , a Francisco
José Marques.

Dia 30 de Março. — Perniambuco,- 12 dias; B.
Triunfo do Mar, M. Emigdio José dfOliveira, equi-
piigem 15, carga sal, e"58 escravos, a Antônio
Tavares Guerra: passageiros o Padre Bernardo Cor-
rêa de Araújo, José Thomaz Moreira, João An-
tonio Guimarães, Antônio Marques Lamera Bas-
los , e huma escrava parda. — Falmcuth _• 50 dias;
C. de guerra lng. Undamted, Com. Aweliford : pas-sageiros Lord W. Bentinck , Capitão General e
G vernador da índia, com sua familia.—New York;
56 dias ; G. Amer. Courier, M. W. Walf, equipa'-
«em 15, carga farinha, bacalháo, boluxa, mantei-
ga.., e outros gêneros, ao M. ; segue para Valpa-
raiso. — Bremen ,- 97 dias ; B. Din. Fortuna, M.
Ricardo Rechehcn, equipagem 13, carga dito :
transporta o Tenente Carlos Frederico, o Alfere»
Treen , 199 Soldados Allemães , e 44 colonos :
passageiros 4 Hnllandezes , e duas Hollandezas.—
Parati,- 10 dias; L. Santos Mártires, M. Francisco
José' Pereira, equipagem 4, carga agoardente, e
caí.é , a Antônio Marques. — Antuérpia ; 84 dias ;fí. líamb. Nepluno , M. Peter Petiste, equipagem
16, carga carvão, madeira , e ferro, ao M. —- Li-
vrrpool; 51 dias; B. lng. Elisa, M. David Hade-
don, equipagem 14, carga vario» gênero» , a Go-
— «--¦»—¦

rmg Risek. — Mnnle Video; 15 dias; G. Franc.
Izambcrt, M. Melcherts, equipagem 17, em lastro;
passageiros 5 Hespanhoes.

S A III D A S.

Dia 29 de Março. — A ciuzar , E. de guenaFranc. Isis, Com. o Ten. de Navio Bajond.— Bal-timore; E. Amer. Fcrrata, M. Isaac Forster, equi-
pagem 16, carga caffé, e chifre». — Rio d' Ostras ;o. S. Francisco Boa Fé, M. Joaquim José Teixei-
ra, equipagem 5, em lastro. — Macahé; L. Flor
da Verdade, M. Manoel dos Santos, equipagem 5,
carga carne seca.— Rio de S. João; L. Senhora daLapa, M. Joaquim Barboza, equipagem 5, emlastro. — Parati,- Canoa Viva Maria, M. José Pa-
checo , equipagem 4, carga vinho, e carne seca:
passageiros 9 escravos, destes hum ladino , com Pas-sapo,tes da Policia.

Dia 30 de Março. - Bahia ,- B. Franc. Esther,«vi. Lezar hebirre , equipagem 11 , carga vinho, eazeite. —Guernesey; B. lng. Alexandre, M. Abra-/iam\ Lame equipagem 13, carga assucar, c caffé.~ ¦>. Matheus ; S. Marquez de Maricá , M. AntônioGonçalves da Silva, equipagem 8, carga carne se-ca. — Mangeiratiba ; L. Senhora da Pena, M. Anlo-mo Gonçalves Roza, equipagem 3, carga sal: pas-«ageiro o Portuguez Antônio Ferreira Borges,com 1 escravo , com Passaporte da Policia. — Ca-bo Frio ; L. Conceição, M. José Antônio da Costa,equipagem 4, carga carne, toucinho, e vinho.—
parati,- L. Senhora da Lapa , M. Francisco José
Moreira , equipagem5, enrga sal. — S. Petersburgo;
ht. AmerrCincinatus, M. B. Mmter, equipagenf 15 ,carga a»su»ar.

RIO iíè JANEIRO st IMPRENSA IMPERIAL a NACIONAL.
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D E C 11 E T O.

.ÍH iTttel Calmou du Pin e Almeida, do Meu

(Joelho, Ministro e Secretario de estado dos

Ne 
"cios 

^ Fazenda, Presidente do Theso.iro Pi,

blico ordene ao Thesoureiro Mor delle laça pagar
a João Torroella a quantia ele dous contos de reis

por conta do liquido, qne ao mesmo deve a e a-

zenda Publica, em razão da illegal apprehensao,
e.ra ¦ c",laZiCtlua a «»..v». ,, \? X

que se lhe fez do seu Patacho - Escud
liquidação pende no Juizo dos Feitos da Fazenda.

E com seu conhecimento de recibo se levara em

conta ao sobredito Thesoureiro Mór a mencionada
Suantia. Palácio do Rio de Janeiro em vinte e

sete de Março de mil oitocentos e vinte oito, se-

tirno da Independência e do '"MP"'0- - Com a

Rubrica de Sua Magestade o IMPERADOR. -

Diogo Jorge de Brito.

Repartição dos Negócios da Fazenda.

Atlendendo Sua Magestade o Imperador a que
habituaes, e graves moléstias dos Amanuenses , e

Praticantes do Thesouro, Manoel Lopes da Costa,

Luiz da Roclia Machado Xavier, Antônio Eva-

xisto da Rocha, e Sebastião José de A morim, os

inhabilitão de comparecer nas suas respectivas lie-

partições , onde prestarão longos annos dc bom
serviço antes de enfermarem : Houve por bem apo-

senta-los nos seus meamos lugares, continuandoa
receberem por inteiro os ordenados , que levavao

pela Folha do mesmo Thesouro, salva a appro-
vação da Assembíéa Geral Legislativa. O que par-
ticipo ao Conselheiro Thesoureiro Mor para seu
conhecimento, e das Repartições , a que pertencem
os ditos indivíduos. Rio de Janeiro 4 de Deverei-
ro de 1828. - Miguel Calmem du Pm e Almeida.

Manda S. M. o Imperador, pela Secretaria de
Estado dos Negócios da Fazenda , remetter ao Con-
celho da Fazenda o requerimento incluso do Ve-
sembargador Francisco Roberto da Silva Ferruo
Martins de Carvalho , accompanbado dos docunien-
tos, informações, e respostas fiscaes , que lhe «ao
relativas; e bem assim da informação dada em re-

querimento do Desembargador Manoel Ignacio Fe-
reira Cabral, e do processo , que houve para o pa-
ganiento; a firo de que á vista de tudo o Concelho
consulto com ofleito , o que parecer acerca da per-
teuçío do referido Desembargador Francisco Ko_

berto da Silva Ferrão Martins de Carvalho , re-
.ativamente ao pagamento, que pede do ordenado,
durante o tempo da licença, i|ue obteve para ic
tiatar de sua situdc en, Portugal , onde se acha.
Paço en, 12 de Fevereiro de 18-8. — Miguel Cal-
mon du Pin e Almeida.

RIO DE JANEIRO.

Illustrissimo e Excellentissímo Sr. — Tenho a

honra de participar a V. Ex. que dei fundo neste

Porto hontem á tarde, e juntamente o com boi ,
menos a Sumaca Barão da Laguna destinada ;i

Santa Catharina , a qual se separou a vinte e se-

ledo mez passado, por motivo de buma grande
cer,ação, que houve, isto já á vista da Ilha de a.

Sebastião , e de quatro Sumacas mais pertencentes
a este Porto, que arribarão no dia quatro do cor-
rente para S. Sebastião, por não poderem nguen-

lar o máo tempo que huuve naquelle dia , e poc
não terem mantimentos, e agoa para a escravatu.

ra que trazuío , porém estas estão hoje todas a

salvo neste Porto; a monção foi péssima, pois tra-

zendo quatro dias de viagem a ver os Alcattazes,
começarão então os ventos do quadrante do Ss. U ,
calmas, trovoadas , e grandes co,rentes a E. , quo
motivarão toda a demora da viagem ; hoje descar-
remei tudo quanto devia entregar neste poito , e

não me faro já de vela para Santa Catharina, por
falta de vento , o que farei a toda a hora que o

haja: tenho mais a partecipar a V. Ex. que a Ga-
lera Portuguesa o Commercio, que sah.o do Rio
debaixo da 

"protecção 
deste comboi, a rtibou também

no'dia quatro do corrente a S. Sebastião, por es-
tar mal alastrada , e não poder agüentar o tempo
oue houve , e que sendo obrigada (segundo me di-

sem) pelos freqüentes tiros da Fortaleza a fundiar

precipitadamente, naufragou, salvando-se toda a goar-
ínção: tenho mais a levar ao conhecimento de V.

Ex que me vi obrigado a preencher neste Porto
a minha guarnição da falta , que trazia do Rio,
recrutando methodicamente doze bons marinheiros
nas Embarcações do comboi pata aqui destinadas , e

julgo que lhe não (iz.grande tottuta, pois todos vi-
nbão justos a chegar, e cobrarão as suas soldadas.

Deus Guarde a V. Ex. Botdo da Clianúa Ju-
rujuba surta na barra de Santos, 9 de Março de
iyg8_  Illustrissimo e Excellentissiuio Sr. Dieigo
Jor«e de Biito, do Conselho de Sua Magestade,
Ministro e Secretario d'Estado dos Negócios "dá

Marinha. — Cumillp Caetano dos Reis.
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N° i"l. Thesouro Publico.

\ il l-l .Io li.. 9| ,'„ r<.ceita c desppza do
'? ¦¦• ,. i'ili1.!',, t • Itio de J.tifiro , que no cor-
,•¦ .(. í,.,!í., -ei e -¦ <* .in o Conselheiro Tliesoureiro
M). V ii ui-. il a* tn .-!'. A ourai , lhe lição cai*-'
i-*'.i*o,- -ii if:,ii., 1 ::i'!';-"jj Ü", , que recebeu de
\V - ii v-i-t'. ri . C.", e-, «io agentes nesta Cor-
1 - ii ¦ oi - ! a 1 te ie niiiieisçâu d» Gongo Soco em
/(..si- Ge. .*--, ,. ir c .ela dus direitos do ouro que
n --su. -.-¦:, io.!.,!- te„i exiralndo. E do como re-
c- !.-'„ o ds... IVie.n ii reiro .VLir a referida quantia
H--ijiiou íi,('s'.. este (jonheciiiiento. Rio do Janei.
I,. .-si. 10 ds. 

'Mar,;-. 
1858.

A-sigoados — Antônio Homem do Amaral.—Jo-
sé P.ocojjio de Cunlro.

N c l'l. Thesouro Publico.
A ii 45 do liv. -.1 da receita e despeza do

? ! ¦¦-o.., to Publico (lo Rio (le Janeiro, que no cor-
-...; as:iii se.V,! com o Conselheiro 1 hesoureiro
¦"-¦ 'eoiioio H .rnein do Amaral , llie lição c.arre-

.... "io 'leldto 50:000|JOOO, que recebe:, de War-' ¦' -s-f-i.s, p (.'.', como ügieules nesta Corte da
i- < rsiitvr-.çâo .do (li,ngo Soco em Minas

i... i.i.is, to resto dos direitos do ou-
;... r.a (na d, le tem extrahida. F, de co-
--.(• i.'si i, io , '!' 'tesoureiro Mór a referida

¦ .i i -•".'.. cirii-jo e-le, conhecimento. Rio do
i -. -tn l. >t ,,,•,, I8Í?8.

>.-'.i ¦¦>• — Antônio Homem do Amaral.—Jo-
.-".-.. i'..i-c,.(. J de Castro.

<\rtl!G0S NÍO OtFICIAÍS.

O Vi'.so. de Minas N.° 50 traz hatn artigo
<"¦•' ¦ i.. :e S João d'.5! Reei, 12 de M irço, que co.
-¦''.,-. In loMieua seguinte :' " (•) Diário Fluminense do meado de Fevereiro
rf,!il'ca a li-la dos Pmjectos de Leis, e de Reio-
li.,..'".,*- propostos ,n, Assembléa, dos sanecionados
).. o I(Eperador, e dos que não liverão sua Sane-
rão. S-sutimos a-S"gurarao Illustre Redaetor daquel-
le fiefii.eiico, que o sea tnihaltio he muito iuexacto,
,? q.|., tn-lhor fma o não tê-lo emprehendido , e
iiiiiOi, melhor sioia , que o não tivesse publicado:
alguns dos seus erros são de não pequeno discredi-
to pari „ Império; felizmente podemos contradicta-
lo sen, mc-díi -\f contestação. ,,

II illustre Redaetor ignorava talvez que nãr» nos
pertence duquelle trabalho mais do que a citação
ci is datas dos Diplomas, que toandão executar os
Decretos e Resoluções da Assembléa : tudo o mais
k- trabalho mui cuidadoso da Secretaria da Cama-
r.i dos Srs. Deputados , e por ella mandado im»
piimir; portanto iiein foi empresa temerária, nem
(XÍõ-cíi os ei ros ,|ue assoalha o A-.tro.

V'i;:nos poroso as provas desta aceusação.
" ON. 38 do Diário Fluminense vol. II. pag.

V'-'i ....«viVsi , (juc não foi sancciotmda I.5 a pro-
.*..¦¦¦' ' '¦¦ Governo acerca das assignaturas dos Di-
0' ...:.« . (ju.? •>' expvdireni eu. conseqüência de ou-
!i-s . q'i" Milhão .ido assiciadoa pnr S. M. I. e C.
E V - .|ti" lamber» não Ibra sanécionada a Reso-
Inçíl., -pie itiiihofi-a o Governo a receber porem-
presttn», graluii» ouaesquer quantias, qua volunt».
jriínn*'H>tp se l!ii> otfcreçãf*.

•'¦ Quanto ás ptoposta» do governo, cumpre no-
tf,', f|iie ellas não s.-i.i sujeitas á Sancção Imperial,
n.si-s qio> sim ella (cru todo o viyur : duas razões
bastão paru dpinons'rur com evidencia esla verdade.
Sena absurdo pedir-se ao governo a spprov.çía de

huma Lei, que elle mesmo havia proposto á íVs«
seinbióa , e cujos termos havia promovido; |,UI1JÔ
Lei tal não podo ser proposta sem previa 1101,01.
vação do mesmo Governo. Demais a Constiluirãn,
nos art. 55 e 57 muito expressameiite torna e„cU„
.-ala a Sancção para as propostas do governo: prea,
crevendo nos art. 53 e 54 a marcha para as diaeus.
soes das proposta» do goy_>ii>o ; (10 art. 55 expies,,

.: a formula, con, a qual deveu, ser enviadas dj,
(.'amara dus Deputados á do Senado , e vem a spr
a seguinte — A Câmara dos Deputaths envia à Ca.
mara dos Senadores a pi oposição junta do Poder E.ee.
cittiíO (com emendas , ou sem el/n.s) c perna , que clln
tem lugar.— E passando depois a tratar das propôs.
Ia» feitas' por cada hum dos Srs. Deputados , ou
Senadores , no art. 58 prescreve a formula , pela,
qual estas propostas devem ser enviadas de huma,
á outra Câmara, e vem a ser a seguinte — A Ca-
mara dos Deputados envia no Senado n proposição

junta, e pensa, que Um lugar pedir se ao Imperador
a sim Sancção. — R.flictase, que no caso das
propostas do gove nu approvnja» com emendas, ou
sem ellas Aão =e pensa, une teu, lugar pedir-se a,
Sancção Irnperi-sl. quando no caso _e não ser a
Lei proposla pelo governo, -e expressa, que leu»
lugar pedir-se a Saureão Im-eiisl.

" Do que tudo n.uilo evidentemente «c conhece,'
que as propostas do g.sví-ruo não são sujeitas a.
Sancção; e que dizer >¦ Diário Fluminense, quohuma proposta do governo não foi sanecionada ho
o mesmo que dizer, que o governo violou a Cans-
tiluição do Impe,),,, e que i,c têo pueril, que re.
jeita hoje aquillo mesmo, que hontem propunha,
c> urgentemente pedia, increpações são rstas ao go-
verno , que o Astro jamais admittirá sem as maia
exuberantes provas de sua veracidade. „

Recorramos á Constituição.
O Art. 53 diz — O Poder Executivo exerce por

qualquer dos Ministros de Estado a proposição , que
lhe compile na formação d& Lei; e só depois de
examinada por huma Commissão da Câmara dos Dc
pútridos, aonde, deve ter principio , poderá ser con-
vertida im Projeeto de Lei.

Art. 55. Sc a Coinara dos Deputados adoptar o
Prajr, 'o , o remetlaá á dos Senadores eom a seguinte
Jornal . i Câmara [dos Deputados envia ú Câmara
tios heii¦¦;.¦ ,". n proposição junta do Poder Exrculizti
(com 1 me.1,;";- , 1.->< sem ellas) e pensa que ilta tem
lugar.

Ari
discussão
Ira Carneira II
pois de lido em S
dous aulliiinrnfos,
primeiros St cref

?-.- c/tii.hiner dus Câmaras, concluída ri
optar inti irttinciite o Pr 1 jeito, <:,/,< «, ou-

vi,-:i , o ndutitá 11 Decrita, e de-
¦-Õ-. (i dii-nii- no imperador em

ns ii _n nados pe1 Pi emitente eosd-ou:
pedindo llie >•¦ sua Sancção pelii

fórmula seguinte.—// ,hscin/ilcu GeraJ iliiige ao Im
pernãor o Decreto in.lti.o, que julga vnulujoso e útil
im Império, e pede a Ü. Ai. 1. He Digne dar a SiltC
Sancção.

Art. fíi. Recusando o Imperador prestar o seif
consentimento, responderá nos ttrrnns sigiiinles — O
Imperador quer meditar »«tire o Projeclo de L«i
para S sen limpo se resolver.

A vtsia desta doutrina lão positiva e tão c'a-
,a, poderá sdjriiei» imaginar <)iie 8° propostas d*>
Governo não são suj-sius á Saucçíní Couvertidi»
11 proposta em Projeeto de Lei na fóíoia do Art.
53. discutido o IV,.jecto , approvado, e remeltidn
ao Senado , segundo o Art. 55 ; por este aduptado
c convertido em Decreto conforme o Art. 6'2, p«-
dindo a Imperial Sancção , não tem seguido exam-
tatuteíite a inaidia prciciijita £iol;v Constituição i
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Diria porém o Diário Fluminense autlioii-ado
pelo Relatotio da Câmara dos Srs. Deputados hu-
Ju» falsidade quando asseverou que não fora sane-
cioiiado aquelle Decreto? Na Sessão de 14 de No-
vembro (veja-se o Diário Fluminense N.° 120 de
g2 de N.veinbro de 1827) o Sr. Almeida Torres
]eu hnm Ollicio do Sr. l.o Secretario do Senado,
participando que S. M. o Imperador havia - anc-
liionailo o Decreto da Assembléa Geral sobie a
faculdade de se levantarem engenhos de assiica, sem
dependência do licença alguma ; as-ini como que h.
JVI, o lu.perador quer meditar, para ti seu tempo se
resolv< r, sobre o Projecto de Lei tetativo ús assignaturas
dos Diploma-s emanados de outros já assignados p-da mes-
mo Augusto Senhor. Na linguagem da Constituição
(Art* óí ) não Im isto recu-ir o s.eu conseutimen.
I,, ou por outras pnlav.as não sanccionar o D1-
creio ? Não nj."i s; M. I. da mesma expressão
acerca da llo-viiiiçáo da A-s,*,n!)',,'¦. Geral relativa
aos cn-iheciiiienio* doa L* i-.i.-ipm tes ?

Fie*, eviijtni- quo nem o Governo violou a
ConstilJiç.."», M--0 polom te'r lugar as nniiliosas lil*
vsctiiiis que <> Asf.o faz ao D.nrio Fi.nninense.

Pari iiiosttarino* em toda a soa luz a agude-za
do Sr. Redactor do Astro, notaremos que elle diz
com Ioda a segurança >uagi*-!ra! : Rrjilctn-sç que ro
tato dus propostas do Governo ttpprovadus com emen-
das, «ti s, :,i cilas não se pensa t/ur lem lugar pedir-st
ei SanC'ãj Imperial. Isto procede bcíi. tio vida rie
tqme o Art. 55 termina , dizendo , e pensa que ei-
k lem lugar. Tratando se porém de huni Auto do
Poder Legislativo, acole o Art. 13 —o Poder Le*
gisbitivo lie delegado á Asseixblé*. Geral cmn a
Sancção do Imperador. Logo na'., ha algum acl..

. deste Poder , ou lei, sem a Sancção Imperial. Neiu
se diga que ella está implícita na Proonta , nao
só porque esta hu convertida em Projecto, o
tal debatido, alterado, e emendado, podendo
estar muilo «liff. renle da Proposta , como r,
Sancção deS M. I. não rccal.e senão sobre
cretos e Resoluções da As*embléa ííe.ai
ella não lem força de lei. (Ari. 101 t> 3
4o quaudo o Att. 55 diz pensa que. ellu leu, lugar ,
islo aignitica o mesmo que pensa ter In_-.it pedir,
ee ao Imperador a Sua Sancção, cuido se empresa
eão os A.ts. 58 e 59. — O Reéiciot.

io a '.aal
iniíiue a
e os De*
,|!.e S',-111
!',-,tan-

MINAS GERAES.

Sessão Ordinária f/' Concelho do Go
Fevereiro tk l<8-?8.

18 de

Aos dezoito dias do mez de Fevereiro do an-
no de mil oitocento. e. vinte oito, sétimo da ín«
dependência e do Império; na Salla do Governo,
presentes us IH.u>*» e E\ """ Srs. Presidente, e
/«uatio CoJleellieiroaJ , pr"' não comparecer o Sr.
Tbeotonio Aka.es d'Oliveira Maciel, o Kx."1" Sr.
Presidente fez ler oe Oíficios , e Representações
«pie acabara de rewber da Câmara da Villa do Bom
Successo de Minas Nova* , do Corourt do 13.°
Regimento de Cavallaria Ligeira de 2a Linha
Jcsé Felizardo da Costa, e do S. Mór Com.»a.i-
dnnte das Ordenanças do referido Termo João Pe*
reiia d'Ara.iju Pinto, pelas quaes se manifestava
uuanto havião auffrido m Proprietários tanto <la
Matta, como das Povoações, e da mesma Villa
nos dias 21 a 24 de Janeiro do corrente anno,
pelas visitas de hum Magote de cem, ou mais In-

quanto lhes parecia, ao ponto de «raeaçaieni a exis-
teucia das Pessoas , que encontrava., , ou repugn.-
vão prestar quanto apetecião , e depois do mui se-
rias reflexões sobre este melindroso objecto , o Sr.
Bernardo Pereira de Vasconeellos tupiiz que iu-
felizmente era intlubitavel que us Índio» da 5.» e
7 a Divisões deixando os seus Aldeamentos, e Le*
gi.ro» tle habitação acabarão de invadir os Colo-
i."«, e se ar- j,,,io a accowettir a mesma Villa do
Fatiado, roubando, ferindo, espancando , foiçando,
irtíllo-i-ando, e destruiu.I« as plantações, aconteci-
iiietito e-ie o mnis lri«te, e e,u prova o de.-leixo
das Pessoas encarfegi.iaa daqttellss üni-õc*. Que.
desta cSiii8trophe varias erã . as causas, sendo as
principaes a remoção do Qunrtc-I da 5.a Divisão
para o Pessanha , e a persuasão t.; que estão os
índios de quu não pó .'em ser repellidas suas vio-
lem.ias, ptesu.npção fundada nus medidas filantro-
piiiii reconunendadas em «geral , e de que tem
Bo-isado os Lif.gnas dos mesmos Índios , que não
só os persuadim a coinmetter as Povoações , asse-
gtiii.iirio.lhes que neiihinna resistência eiiC.intrajíiõ ,...as cpuJo e||8a mesmos os miii» destruetofes nas

¦ aggresoões. Qne cumprindo atalhar de prompto •
males rie tanla magnitude, e p,evet.ir sua repeti.
ção uai. havia outro meio, qu» o de incumbir ao
supracitado Coronel José Felizardo da Costa, faça
let.-ogrsdar »-s linlios á sua habitação, empregai)-
ilo r.esla -!;lig.'Bcia os Soldados das Divisões, a
«inunde este. não bastem os Milicianos que forem
.ii-cos-iüri ."¦. . contêlos aeilas'para que não tor-
nera s runiiiiet-ter outros iguaes attentados , e exi«
gir.se do mes-no Coronel , das Câmaras de Minas
Nova., e Villa do Piit>e.pe, e do Capitão Mór
ias Ordenanças a mais cireu.i4aneid.fla irfo.tt.-içío
-.Io e-itad.-j dus mesma-s Diviaões, f pr. p. stit dos
Planos, que mais apropriados Iii.»- parecem iisra
que reio, n!âo ás vistas , em que f'i5-i *>..i-.i„ !,.c.i-
das taes D'visões , passando laa.licm uqt'?lle (.'no.
nel a injspectar, e reconhecer o nu.»- r> .le Praças
e estado da 7.a Divisão. Q-ie eu .. iria iimis decla-
rar aos Povos limitrophes dus Aldenmentoa , qne
sendo os índios nossos Irmãos, he dever nos*o
não os perseguir, e menos mata-los. mas sim pre-
curar chama los co traio Social p r ttulua „, meios
ao nosso alcance ; que desejando o G,,verno d.-sta
Província , q.ie cessem lanli.s males provenientes
da ignorância destes nossos lrtní'.« , e de n.iligas
indisposições pelo ernpr go de meios brandos, não
he da intenção do mesmo Governo, que sendo
occeinettidas nossas Povoaçõea, «¦ Fazendas, 6e cru-
zem os braços , e se presenceem , e sofftão os ma-
les, que elles sem motivo algum coitun.ão faíier,
pois tal procedimento ainda mais os afoutaria a
continuarem no seu systema ade desst.bições, e as-
sassinios, por tanto devião ser repelidos com a
força, quando for necessária. Qn» convinlta orde-
riar*se ao Jtiiz de Fora que proceda immediatti.
mente á Devassa pura ee vir no conhecimento dos
Authnres de taes crimes, procurando por todos os
meios prendê-los, e remette-los a e*la Capital; sen-
do pronunciados para serem julgados, a punidos
como merecem. E que finalmente se ordene ao Ins-
pector Geral das Divisões, que quanto antes ve-
nha a esta Capital para tratar sobre este tão la-
mentavel acontecimento, e outros objectos rclati-
vos á Direcção geral idos índios combinando a
sua chegada em tempo que esteja reunido o Fx."'»
Conselho. Oa ...ais Srs. uniformemente se contor»
inarão com todas e»ta,« Propostas, e par. constar

dios RoLocuáos , que seduzidos pelos próprios Lin* mandarão lavar a presente, e. eu Luiz Maria d»
guas, ecín' 'cüateja.plaçjiv «Igunia *e apropiiavâio de Süva Píj»i*j S.sretatH) do Govsriio a escrevi. João
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ê Lopes Mendes Ribeiro — Francisco Pereira postas, e ainda encontrou maiores objecçoes nas
Santa Apolonia —Bernardo Pereira de Vasco... casas estrangeiras,.! que se dir.g.o. 1 ao grande

e a desconfiança, que inspira o estado do con..

Jesê
de _
cellos — O Doutor. Joaquim José Lopes Mendes
Ribeiro — João Joaquim da Silva Guimarães.

¦ Está conforme. — Luiz Maria da Silva Pinto.

NOTICIAS ESTRANGEIRAS.

FRANÇA.

Paris 13 de Janeiro.
Recebemos do nosso correspondente cm Vienna

a seguinte carta datada «le «1 de Janeiro: —
Hum correio de S. Petersburgo de 21 de De-

EPinbro trouxe huma nova declaração do Impera-
do, Nicoláo ás Cortes Aluadas. S. M. I- declara

que sem embargo da nova recusa rio Sultão de
acceitar a intervenção de trez Potências , seguida
de pedirem os trez Ministros immediatamente os
seus passaportes, todavia elle deseja, conforme o

¦ tintado do 6 de Julho, manter a paz do continente ,
e esperar os ttlleriores procedimentos das outras duas

Caries. Desta sorte lição refutados todos os boatos
espalhados pelos liberaes de Paris, que os Russos
hão rie passar p Pruth, iminediatiimcnte depois da

pai tida dos tiez Ministros, e estamos persuadidos
que o inverno ha de pa-sar em negociações.

Temos huma carta de Trieste do 1. ° de Ja*
neiro. que dia —

As ultimas noticias de Corfu , datadas de 10
de Dezembro, afürnião que Ibrahim Pacha se es-
tá preparando, em conseqüência da ordem de seu

p,.i , para voltar a Alexandria. Desta sorte a Mo*
réu brevemente lica.á livre, sem huma guerra san.

guinaria.

nspira
mèrcio Hespanhol, e algumas providencias, qua
partem rio seu Governo.

Dizem que oMinisteiio tem resolvido mandar
voltar ao seu posto o Cônsul liespanhol em Tunes,
que tinha vindo tratar de algumas reclamações de
iudemnidade feitas por Tunes pela tomada de hu-
ma de suas embarcações em Maio passado. Diz-se
que este passo he necessário, porquanto a guerra,
que se vai ateando no Oriente entre a Porta e
as trez Potências Adiadas , terá o effeito de remo.
ver da África os Cônsules daquellas Potências.

Também se diz que varias Regências receberão
Firinans da Porta, acerca do sen futuro compor,
lamento para com as tres Potências Aluadas, e in-
vocando o soccorro de todos os verdadeiros creu-
tes do Islaioismo no Império, quando se desenrolar
o estandarte do Propheta.

Nolicias de Barcelona de II de Janeiro estão
cheias de «|ueixas das severidade» inquisitoriaes que
pratica o Conde de Hespanha , cujo comportamen-
to parece desafiar o geral descontentamento. Mui-
tos daquelles rigores forão postos em execução de*
baixo dos olhos do próprio Rei , e com seu pleno
consentimento. O [contraste entre o brando e hu-
mano procedimento do Capitão General precedeu-
te Marquez de Campo Sagrado , e o despotismo
de seu suecessor, tendem a augnientar o desaffccto
causado pelo ultimo.

--l==siei-»l*»l®|<^»lÔI*»l«lei<=---

Correspondência.
Sr. Redactor.

A V. ro. como appelidado Corcunda, compete
fazer huma pergunta. A Aatréa , Aurora, Farol,
Astro, e Universal escrevem no mesmo sentido,
como a Aurora disse no seu N. ° 25, respondendo
uo Echo, e o que todos já sabião. A Aurora no
seu 1.° N.° faltando do nosso Império diz — A.
Constituição dada á Nação por seu Soberano legi-
tinio , acolhida com reconhecimento &c. — E no
seu N. ° 5 explicando-nos magistralmente hum Bpho-

tiiictar hum empréstimo do déficit. S. M. estava tão rismo de Bonin , diz — E foi neste sentido que ein
sncioso de possuir estes tributos de seus subsídios o nosso N. ° 1 appellidámos o Senhor D. Pedro

HESPANHA.

Madrid 10 de Janeiro.
A Intendencia da llavnnna , não lendo podido

completar o pagamento dos cincoenta milhões de
reates, em que fora taxada, e rios qnaes somente

quinze chegarão a Cadis na Fragata Pérola, car-
regou seu enviado , Joaquim deArricta, para con.

de iiltriimar, qne immediatamente mandou expedir
hum despacho authorisando M. de Arrieta a fazer
o empréstimo, e garantinrio-lhe a segurança offe-
re.-i.la pela Intendencia da Havana. Porém não
obstante isto, e a offerta deM.de Arrieta de ern.

penhar as rendas da Havaí.na con. segurança ,
não pôde conseguir hum só offerecimento de ca-
za alguma de Madrid, a que fez as suas pro-

Soberano lpgiti.no &c. Note de passagem , que des-
ta vez o Soberano legitimo está escrito em letra
mais miúda, que, creio , se chama grifa. Então
he Soberano, ou não he Soberano ! São amigalhóes
os escrevinhadores , ou não Bão ? Pergunte , Sr.
Redactor, e vejamos o que respondem as duas ir*
mas joven Aurora, e divina Astréa. Sou seu —As-
sisrnante.

NOTICIAS MARÍTIMAS.
ENTRADAS.

Dia 31 de Março. — Rio de S. João ; 2 dias ;
S. José , M. José Antônio , equipagem 6 , car-
madeira, a Bernardo Pereira Lisboa. — Dito,

'i riias; L. Boa Fe, M. Anlonio Francisco da Fon-
te , equipagem 5, carga dito , a José Ferreira
Diogo.

L.
ga

S A H I D A S.
Dia 31 de Março.— Stockolmo ; B. Sueco , Sal-

lan Warrc , M. F. Wurlh , equipagem 9, carga
caffé , e assucar. — Cabo Frio ; L Senhora da Guia,
M. Simão José Franco , equipagem 4 , carga carne
seca. — Dito, L. Bom Jesus, M. Bento José da Sil-
va , equipagem 3 , era lastro.

AVISO.
Quem quizer arrendar o Oflicio de Escrivão da Intendencia e Conferência do ouro na Imperial

Cidade do Ouro Preto, na Provincia de Minas Geraes; pôde dirigir-se á caza do Proprietário R. J-
Damby , defronte do chafariz de Catumby.

- - O Paquete Inglez vai pela Bahia e Pernambuco, e sahe Quinta feira. A mala será fechada pe'
Ias 10 horas da noite do dia precedente.

"RIO 
de JANEIRO jna IMPRENSA IMPERIAL £ NACIONAL. 1828.
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AiiTHios nu Officio.

D E C R E T O.

J3_.lgi.el Calmon du Pin e Almeida, do Meu
Conselho , Ministro e Secretario d'Estado dos Ne-

gocios da Fazenda, Presidente do Thesouro Publi-
co , ordene ao Thesoureiro Mór delle laça pagar a
João Comonós a quantia de novecentos noventa e
nove mil quatrocentos e treze réis , que justameu-
le lhe deve a Fazenda Publica em compensação do
tempo, qne indevidamente fora retido para o ser-
viço do Estado, o .eti Patacho — Correio Argen-
tino—-o i|ue tudo provão os documentos, que .u-
birão á Minha Imperial Presença; e com seu co-
iiheciniento de recibo se levará em conta ao so-
bredito Thesoureiro Mór u mencionada quantia.
Palácio do Rio de Janeiro em vinte e sete de Mar-

ço de mil oitocentos e vinte oito, sétimo da In-
dencndeiicia, e do Império. — Com a Rubrica de
Sua Magestade o IMPERADOR. — Diogo Jorge
de Brito.

Repartição dos Negócios da Fazenda.

Manda S. M. o Imperador, pela Secretaria de
Estado dos Negócios da Fazenda, remetter ao
Conselho da Faie.nia o requerimento incluso ile
Hermenegildo Raimundo de Mesquita, João Fe-
reira Louzada, Antônio Ignacio da Silva, e José
Lopes, acompanhado dos respectivos documentos,
« respostas Fiscaes, para que á vista de tudo o
Conselho Consulte com effeito, o que parecer sobie
a pertenção de se lhes satisfazerem pelo Tribunal
da Junta do Commercio a. ajuda, de custo, que
por motivo de moléstia recebião annunlmenta pelo
mesmo Tribunal , e que se achão vencidas desde o
anno de mil oitocentos e vinte e dou. , em que
taes pagamentos forão suspensos. Paço em 26 de
Fevereiro de 1828. — Miguel Calmou du Pm e Al»
incida.

Repartição dos Negócios da Justiça.

111.™° e Ex.mo Sr. — Tendo levado ao conheci-
mento de S. M. o Imperador a informação com*
inellida a V. Ex. por Aviso de 10 do corrente
mez, em que se lhe ordenou houvesse de declarai
o motivo porque o Desembargador Juiz d'Orfâo.
deua Corte, Autonio Monteiro da Rocha; eos'

perceber emolumentos maiores do que os taxados
pelo Regimento de 10 de Outubro de 1754, prin-
cipaimente pelas partilhas , em que recebe dobra-
dos: Reconheceu o Mesmo Augusto Senhor, que
similhante pratica não so be arbitraria, e lesiva,
como também diametralmente contraria á Legisla-
ção; não podendo pretextar se lal inuovação feita
pelo referido Desembargador, nem com o Alvará de
24 de Outubro de 1814, por quanto, ordenando
este que o Lugar de Juiz d'Orfáos fosse servido
por hum Desembargador extravagante da Casa da
Supplicação , nada inuovou á respeito de euiolu-
mentos, e por isso devia continuar a receber-se os
que o Regimento dava a taes Lugares, e nem lão
pouco com o Regimento dos Desembargadores da
Casa da Supplicação , que não pôde ser exlensivo
a outros Oíiiciaes , e que nem assim relevaria a
contraditção de valer para as partilhas , e Cartas
Precatórias, e de não servir pura os outros emo-
lumentos, quanto mais que a exorbitante quantia
extorquida pelas partilhas não se acha estabeleci'
da nesse mesmo Regimento : E Desejando S. M.
o Imperador por huma parte evitar a continuação
dc huma inuovação tão iIlegal , e absurda, e pela
outra fazer ellectiva a responsabilidade dos Eu.pre»
gados Públicos, He Servido Ordenar; I." que no
Juizo d'Orfáos desta Corte se execute litteralnien-
te de ora em diante o Regimento de 10 de Oulu»
bro de 1751 na parte relativa, para o que V. Ex.
expedirá as convenientes ordens; 2.° que V. Ex.,
ouvindo por escripto o Desembargador Antônio
Monteiro da Rocha, actual Juiz de Órfãos pro.
prietario, e exigindo dos repeclivoa Escrivães huma
relação circunstanciada dos emolumentos levados
contra a disposição do citado Regimento, torne a
informar com o .eu parecer , para á vista de tudo
se proceder , como for de direito.

Deos Guarde a V. Ex. Paço em 31 de Mar-
ço de 1S28. — Lncio Soares Teixeira de Gouvêa.—
Br. Visconde d'Alcântara.

Manda S. M. o Imperador pela Secretaria de
Eslado do. Negócios da Justiça , que a Mesa do
Desembargo do Paço , em conformidade do Alvará
de 24 de Outubro de 1814, proponha trez De»
Ken.bargadores Extravagante, da Casa da Snpplica-
ção para o Lugar de Juiz d'Orfão9 desta Corte.;
Palácio do Rio de Janeiro em 31 de Março de
1828. — Lúcio Soure. Teixeira de Gouvêa.

* *»f^5-5SBS*---p'-***»~
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AiiTiGos nam Officiaes.

NOTICIAS ESTRANGEIRAS.

GRAN BRETANHA.

. Câmara rios Louis , Terça feira 29 de Janeiro.

A's duas horas e hum quarto , o Lord Clian-
celler , o Are.bispo 'le Canleibury , o Conde de
Sriaftesbujy, e Loul Ellenborough", sendo os Com-
missarios nomeados para entregarem a Falia de
Sua Magestade , tomarâ-o assento na almofado. Pou-
co depois appuecerão os Membros da Câmara dos
Comrouns, e o Lord Chanceller passou a ler a
Falia de Sua Magestade, que lie a seguinte:

Mij Lords e Senhores.
'¦ Sua Magestade nos manda patticipar.vos que

S. M. continua a receber de todos os Príncipes e
Estados Estrangeiros eegiiranças de seu dezejo de
msnUren» as relações de amizade com este paiz,,
e que. s;s Grau iés Potências da Europa participào
do'mais ardente dezejo de Sua Mageslade para
cultivarem a boa intelligeneia em todos os pontos,
que possão con iuzir á conservação da paz.

'¦Sua Magestade tem visto, ha tempo, com

gtande interesse o estado de negócios no Oriente
du Europa.

'¦ Ma annos persiste huma luta entre a Porta
Ottomana , e os habitantes das Provincias (.regas
e Ilhas, a qual lem sido marcada de ambas as
partes por excessos, que revoitão a humanidade.

" No progresso daquella luta, os direitos dos
Estados neutros, e as leis que regulão o trato das
Nações civiiisiidas, tem sido violados repetidas ve-
zes , e o commercio pacifico dos Subditos de Su*
Magestade tem sido exposto a freqüentes interrup-
ções e roubos, muitas vezes aggravados por netos
de violência e atrocidade.

" Sua Magestade tem sentido a mais profunda
impaciência de terminar as calamidades , e siffastar
o* perigos, inseparáveis de hostilidades, que cons-
Iímic!» <» iinica excepção á geral tranquillidade da
Europa.

" Havendo sido convidado con. urgpncia pelos
Giegos para interpor seus bons oflicios, com o fi-
Io rie effeiliiiir a reconciliação entre elles e a Por-
ta Ottomana , Sus» Magestade concertou medidas
pari. aquelle fim , primeiramente con» o peperador
da Rússia , e subseqüentemente com Sua Magesta-
de Imperial . e com o Rei de França.

" Sua, Magestade lem dado ordens para que
se vos appreseiitem copias tio Protocolo assignado em
S. Petersburgo pelos Plenipotenciarios de Sua Ma-
geslade , e rie Sua Magestade Imperial o Impera-
dor da Rússia, a 4 de Abril de 1826 , e do tra-
tado concluído entre Sua Magestade, e ns Cortes
de Tiiületies e de S- Petersburgo a 6 de Julho
lie. 1S27. '

" No fio das medidas adopladas com a mira
de conseguir o objeeto do traindo, huma coliisáo,
inteiramente inesperada por S.ia Magestade, teve
lugar no porto de Naviirino, entre n« esquadras
das Potências coiitructanles e a da Porta Ottomana.

" *v-io embargo do valor, que desenvolveu a
(¦--quadra combinada, Sua Magestade lamenta pro
Lindamente ue oceorresse este conílicto com
f ii a naval de lniu» antigo alliado; mas ainda cmi-
» e-vü certa esoerança de que esle teimoso accon-
t ¦ciniTiito não será seguido de ulteriores hostilida-
de. , o não estorvará nquella amiüavel composição
das differençits existentes entre a Porta e os Gre.

gos , á qual he tão manifestamente do seu com mura
iliteresse, que elles annuão.

" Mantendo a fé nacional , pela nilhesão ás
obrigações, que Sua Magestade tem coutrahido,
Sua Magestade nunca perderá tle visla os grande»
objectos , a que tem sido dirigidos todos os sem
esforços — a terminação da lide entre as partes lios-
tis—o permanente estabelecimento de suas futura*
relações reciprocas — e a manutenção do descanso
da Éuiopa , sobre as bases, em que tem assentada
desde o ultimo tratado geral de paz.

" Sua Magestade tem a maior satisfação de in-
formar-vos que estão completos os fins pa.a que Su*
Magestade, a requerimento da Corte de Lisboa,
destacou huma força militar para Portugal. Cheia»
as obrigações de boa fé, e firmada a segurança e
independência de Portugal , Sua Mageslade tem da-
do ordens para que immediatamente se retirem a»
furças, que ora se achão n'aquelle paiz.

"•Sua Mngestade nos manda participar-vos que
Sua Magestade tem concluído tratados de amizade
p commercio com o Imperador do Brasil , e com os
Estados Unidos do México , dos quaes vos seiãj
appresentadas copias, de ordem de Sua Magestade.

" Senhores da Câmara dos Communs.
" Sua Magestade tem ordenado que se vos ap.

presenteio os Orçamentos para o anno corrente.
Elles forão preparados com todo o tento á econo-
inia compatível com a exigência do serviço publico.

" Sua Magestade» nos manda recommendar á vos-
sa têmpora attençao o exume do estado da Recei-
ta e Despeza do paiz." Sua Magestade está certo que vos dará satis-
fição saber que, sem embargo da diminuição, que
tem havido em alguns ramos das rendas, a somma
total da receita o anno passado náo malogrou asei-
peranças , que se nntrião no seu principio." Mi/ Lords e Senhores.

"Sua Magestade nos mandou informar vos que
tem havido augmento considerável na exportação do»
principaes artigos da inanufactura Ingleza.

" Este progresso do nosso cointnercio estrangei-
ro tem dado azo a mais geral emprego da piqiu-
Isição , e traz a satisfactoria indicação de continuo
decreniento dnquellas difficnldadés commerciaes, que
modernamente affeclnrão tão gravemente a industria
nacional.

"Sua Magestade no= manda segurar vos quedes-
cansa a mais firme confiança nos vossos continua-
dos esforços para melhorar a condição de todas as
classes de seus subditos , e adiantar o grande nhje-
cto dos desveles de Sua Magestade — a prosperi-
dade e felicidade do seu Povo. „

Lida a Falia do Rei , os Membros ria Câmara
dos Communs se retirarão ; e forno introduzidos os
seguintes Pnres, que prestarão o juramento, e tomarão
assento:—O Conde de Clanvvilliani, creado Barão
Clanwilliam do Reino Unido , introduzido por Lord»
Granthan e Lotliian ; o Conde de Darlingtoii ,
creado Marquez de Cleveland, introduzido pelos
Marquezes de Lnnsdnwue e Quepiisberry : Lord
Cüwdor, creado Conde de Carlisle ; Lord D«d-
Ly, creado Conde Dudley , introduzido pelo Con-
de Bathurst. e Conde de Carlis|p; Lord Binnine,
crendo Lord Melrose. introduzido por Lords Whar.i"
cliff? p lloward de Walrien , Sir Charles Stuart ,
creado Lord ,Stuart de Rothesay , introduzido por
Lord» Gwyilyr e Home. Vários Pares prestarão ju-
ramento e tomarão assento , e lindo isto a Cama.
ia se adiou para as 5 horas.

Reunindo-se outra vez a Câmara á» 5 horas,
e lida outra vez a Faila do Throno ;. u Condo d-t
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rlVhester e ofereceu hum Memorial ao Rei em
adecimento; sobre o qual fizerão observações.

Bg 
Lor-.Holland, Strangford, King, Wellingion,

nrey Goderich e outros; e o Memorial proposto
fui unanimemente approvado.

Na Câmara dos Conimnns, o Orador tomou a ca-

leira aos 10 minulos para a« quatro , estando só

nresente» dois Membros do Governo , a saber Mr.

Planta e o Poctirador Geral. Mr. B.ougham lor.

non a tomar assento no banco da oppo-içáo, en-

i,e Lord Nugent, e Mr. Charles Wynn. Do mes-

,,o lado se sentarão Sir F. Burdetl e Dr. Lusinghton.

O Orador informou á Câmara da» vagas , a que
tinha providenciado .eg.n.du o 24 de Jo.ge lll.,

sendo a «le Yarmoutri pela elevação de LordBin*

ning aP.»r, e «iuc» outras por ni«,rte dos nomea-

dos" Mr. Jenkinson pn,p.,z a resposta á Falia do

Throno, qu« f,»i «poiada por Mr. Griant , e pro-

„on Io o Orador a questão , Mr. Brougha.n eu. hum

veheaiiente discu.so combait.u ulgun* |iontos da

falia do autlior da proposta, principalmente so*

bre o novo Ministério, insistindo na incoinpati »ili-

daile de se reunir na pe-s,,a do Duque de Wellin-
„,(,„ o cuinniando militar e a direcção «los negócios

civis- e sobte a maneira com que se p.nlara como

digna de lamentar se . a gloriosa, brilhante, deci-

sita e immortal batalha «le Nav..in»o.
Entre outros oradores, Lord P .Inierston (Mi-

nirt.o ala Guerra) respondeu a Mr. Broiigliau., ex-

plicandi» <> termo iiie-pernda de i,u- se servira a

Falia acerca desta batalha , e m ¦-trari.lo que as

honra» conferidas ao bravo Aln.ii - provarão o

coitraro «loque se as«eve.r. v < , quanto ao Duque

affiruiou que elle deixaria de se. _ Yi. .uau-l«»ule em

Chefe, dissipaiido-e assim o receado perigo de

recahjr eu. huma u|ã«» todo o poder. Mr. Broug-
ham explicou-se, e Lord John Ru«»el 'lefmdea o

seu illustre aiiiig" entra a ileclauiaçao do Ministro

(como dle se expressa)'; e alludio á expressão de

nosso antigo edliudo applicada ao Turco. Lord P..1-
merstou pedio o adiamento, que fo. concedido.

Da Gazela de França de 28 de Janeiro.

Fronteiras da Rússia 6 de Janeiro.

O interior do Império appresenía hum, grande
«espcctaculo militar, que tiaz á aue.anar.a os d.a»

críticos dos annos de 1811 c 1812. Os exércitos
vão deixando seus quartéis, e são sulMiluidos p-.r
outras tropas. A julgar por aparências, crer se*
hia que se linha em vista alguma cousa mais do

que a simples pacificação da Grécia, e todavia
ouvimos faltar da perfeita harmonia de Iodos os

Gabinetes parte» do Tratado ale Londres, e dos

protestos das Potências que ficar;»'» neutras, de

que farão quanto poderem para induzirem a lor.
ta a ceder, e que' .e for.ei.j i.itVurtileros seus
esforços, e se tornar necessária huiara ocupação
militar , elíes observa.ao a mais perfeita ..eu-
tialidade. ísto excita serias refl^oes eu» algu-

mas pessoas , potque o nosso sysleina de hnan-

ças, que começão a andar mui favoravelmente de-

baixo da administração de M. Canenn , parece
nâo pennittir alguns desembolços extraordinários
se,„ muito boas rasões. Eles pergunta,, para que
são estes esforços? Quem ha de pagar as despe-
-»„, se todos aquelles passos hão de ser em r.go-

rosa conformidade com o tractado ? Diz-se ( he
verdade) que ultimamente se assignou em l.on*

dres huma convenção entre o nosso Gabinete 6

a Inglaterra e a França , pela qual o exerci-

to Russo ha de sustentar a proposta das trea Po-
lencias por terra , emquanto as esquadras com-
binadas bloqueai) os Dardanellus. Mas nã,» sabemos
em que se funda esta neticia , e até que ponto se
tem providenciado a qualquer acontecimento pos.
sivel , se elle sustenta os principies do tratado de
6 de Julho, on se falia de reciprocas indemnisa-

ções dis despi-zias da guerra , dn cessões de terri-
torio.e de outra» indeiiinisações que se costunião
estipular eua lão importantes convenções.

TURQUIA.

Smjjrna. 21 de Dezembro.

Hontem Deputados «Io Commercio Francez fo-
rão a Buurla, e procurara» <> Ç»nde Guiileminot,
que. oa recebeu, ain ia q-ie estava muito iocomtno-
d»d... Agradecerão.lhe a. segurança» tranquilisado-
ras , que alguns dias antes elle havia dado ao Con-
subido, qu.ulo havia annunciado que a interrup-

ção das relaçõ.s diplomáticas cnm a Porta não de-
via trazer cu„i«igo a interrupção das relações com-
merci:ies Com giande assombro dos Deputados, o
ConJe de Guiileminot lhes respondeu que os ne.

gocios estavão em huma posição lão cri.ua, que ei-
le devia revogar aquellas segurança* -, que ji havia
e.ciilo ao Consulado, que em cunseqo-n.ia de hu-
ma convenção ajustada com o Governo ln.lez, o

pavilhão Fri_i_.ez devia retirar-se a lã de Janeiro,
e fechar-se a Chancellaria no mesmo dia ; que de-

pois seria perioitlido ao» empregados ficarem em
Smyrn-.» como simples particulares : mas que cessa-
rião todos o. negocio» officiaes, e os F,ancos serião

po-to- debaixo da protecção ui» Consulado Hol-
landez. ..

Os Deputados fizeiao representaço s , e perlr-
rão que Si„y. na ficasse Cidade .neutra; garantião O
consentinieiito das authoridades Turca» a huma si-

milhante medida ; mas o Conle Guiileminot repel-
lio seu requerimento como incompatível com os in-

leresse» político» , promettendo todavia, que, se fos-
se possivel fazer mudanças nas resoluções con.mu-
nicadas ao Consulado, elle os avisaria por iuter-
venção de Mr. de Rigny.

M. Slratf.rd Canning con luzio-se absolutamen-
ta como Mr. Guiileminot , mas os negociante» In-
,-lezes e Francezes, que contão muito con. as au-
thoridades Turcas , tem resolvido não sahir de
Siiiyrna. . .

M. de Rigny declarou, dizem, que as requisi-

ções das cortes aluadas á Porta não se encerravão
nos limites do tratado de Londres , e que as demo-
ra» da Porta peioravão sua posição.

O Cônsul Russo deve partir logo que saiba da

partida de M. de Ribeaupierre de Constantinopla.
(Observador Austríaco).

RÚSSIA.

Petersburgo 2 de Janeiro,

Transcrevemos a circular do Conde de Nessel.
rode, de que já temo» fallado muitas vezes, e quo,
he relativa á posição dos negocio» com a Turquia.

" S. Petersburgo 12 de Novembro de 1827.
" N.o momento, em que a batalha decisiva, que

os esquadras aluadas se virão obrigadas a. dar á
frota Turca na bahia de Navarino, oecupa a atten-

ção geral, eu creio , Senhor , que he conveniente
fazervoB conhecer o ponto de vista debaixo do

qual o gabinete Imperial julga este importante a_*
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cnnteciuiento. Nosso primeiro dezejo som duvida ha.
veria sido que o Tratado dc Londres fosse execu-
tado sem effusão de sangue , e debaixo desta rela-
ção , nós deploramos nossa victoria ; mas por ou-
tro Indo, o Imperador teu. reconhecido que, na ai-'.-
terníiliva de ver errar o principal fito deste trata-
do pela destruição dos (íregos na terra firme, eo
attaque com que Ibrahim Pacha ameaçava as Ilhas
do Archipelago , depois de ter provado sua falta
de fé pela duplicada violação do armistício solem-
nemente concluído a 21 de Setembro , os Almiran-
tes, que havião entrado na bahia de Navarino, com
o. vistas mais pacificas , mas que ali forão attacn-
dos , acceitarão o combato , encherão estricta .íente
as instriicções de que estavão encarregados, e ser-
virão com vantagem a causa coininiim.

" A batalha de Navarino poz em sua verda-
deira lu. a alliança e a política dus potências sig.
natarias do tratado de Londres. Ella faz esperar
que o governo Ottomano, quando reconhecer o
seu erro , se appressará a acceitar as condições,

que sem duvida lhe impõe alguns sacrifícios, mas
:,-t;iie lhe secarão ao mesmo lempo algumas cornpen.
«ações importantes. As resoluções do Sultão deci.
dirão lambem agora da que hu de tomar nosso i|.
lustre Monarca. Fm stimina, quer a Porta obre
de huma maneira conforme aos nossos desejos, nUer
ella peiore as desavantagens da sua posição por nie-
didas hostis, S. M. o Imperador tem resolvido se-
guir de mãos dadas com a Inglaterra e a Franca
a execução do tratado de C de Julho; realisar conv
ellas as benevolas estipulai;, es do tratado , e em
todo o estado de causa, observar o nobre princi.
pio que probibe ás Potências Contratantes todo »
projecto de engrnndecimento pessoal pela conquis.
ta, ou huma vantagem exclusiva. „

Quando se teve conhecimento do rompimento
das negociações em Constantinopla , o Conde de
Nes^eliode fez segunda nota circular, que em subs-
tancia não he mais do que a repetição da que se
acaba de ler.

(Gazela de Augsburgo.)

NOTICIAS MARÍTIMAS.

E N T R A D A S.

Dia 1 de Abril.— Rio de S. João ; 3 dias; L.
S. Sebastião, M.João Gonçalves dos Santos, equipa-
geni 6, carga madeira, a João de Siqueira.— Dito,
vlito, L. Espirito Santo, M. Domingos de Moura
Lima, equipagem 3, carga dito, n vários. — Dito,
dito , L. Santa Micaella , M. Manoel Rodrigues de
Moura, equipagem 5, carga dito, a Luiz de Mou-
»•_ Telles. — Da pesca , por Santa Catharina ; 233
dias; G. Amer. Temeleon , M. Lalhan Chross, equi-
pagem 23, carga azeite, e barbatana , aoM,; pas.
sageiro 1 Inglez. — Falmoulh; 37 dias; P. Ing.
Plozeer, Com. Li. Juninss Rn.— Santa Catharina;
1.5 dias; S. Delftna, M. Manoel da Silva Braga,
rijuipagem 10 , carga farinha , arroz , e fejão , a
José Duarte Gtãvão : passageiros José Luiz de Aze-
vedo, e Antônio José Corrêa. — Caravellas; 18
dias ; S, Santo Antônio Via/ante , IVI. Demetrio An-
tomo Lopes Ferreira, equipagem 8, carga farinha,
a Manoel Antônio da Cunha : passageiros os Portu-
gtn-zes Manoel José Fernandes, José Miguel, Ma-
noel Gomes, José Narciso, José Antônio, José
Vieira , Antônio da Silva , Manoel Francisco , Jo-
sé Marques, José Ferreira, da tripulação do Ber-
gantirn Portuguez Rio Ave, que naufragou nos bai-
xos de Caravellas, o qual vinha do Porto, porém
foi salva toda a g-ente, e o mesmo Bergantim que
se espera breve. — Ballimore; 50 dias ; G. Amer,
Baloon, M. Rob. M. Hamilton, equipagem 14,
carga farinha, bolaxa, ecera, a Piai: passageiros
os pretos Feliciano , e Felis , escravos de Antônio
Carlos Francisco da Silva, os quaes erão marinhei,
ros do Bergantim Emilia , que hia de Pernambuco
para Aracaty, e foi aprezado por hum Corsário ,
o qual depois foi concertar em Ballimore, onde os
ditos escravos appresentarão-se ao Cônsul Brasilei-

ro, e este os remetteu para esta Corte , por assim
lhe pedirem os ditos pretos. — Dito, CO dias; G.
dita Leon , M. Charles F. Choosen, quipagem 13,
carga farinha , e vellas , a Birchkead. — Londres ;
72 dias ; G. Ing. Gcorge William , M. George Ni.
cbolson, equipagem 12, em lastro. — New York;
38 dias; G. Amer. Porcia , M. TV. fíolland , equi-
pagem 13, carga vários gêneros, a Birchkead. —
Viana; 57 dias ; B. Port. Heitor , M. Bento José

da Cunha, equipagem 52, carga vários gêneros, a
Francisco José Guimarães. Diz o Mestre que foi
roubado ao Sul da Ilha da Madeira por hum Cor>
sario de Buenos Ayres.— Ubaluba; 9 dias; Canoa
Santo Antônio, M. Francisco do Nascimento, equi-
pagem 3, carga caffé, e fumo, ao M. — Dito, 8
dias; Saveiro Providencia , M. Antônio José Ditar-
te, equipagem 5, carga dito, a vários: passageiro
Manoel de Azevedo. — Parati; 6 dias; L. Bom
Jesus , M. Roque José da Silva, equipagem 4, car-
ga caffé, agoardente , e fumo, ao M. — Dito , 4
dias; Canoa Estrella do Sul, M. Manoel. José da
Rocha, equipagem 4, carga fumo, a Feliciano An'-
tomo: passageiro José Manoel de Souza, Sargen-
to de Veteranos. — Arribado , B. Suec. Peneiopc ,
M. Gultson Júnior , saldo deste porto em 27 de Mar-
ço , vem com agoa aberta.

SAHIDAS.

Dia 1 de Abril.— Cabo Frio ; L. AUeluia, M.
Manoel Gonçalves Passos , equipagem 4 , cm lastro.
— Ubaluba; Canoa S. João, M. Antônio Tenorio,
equipagem 2, em lastro: passageiros 3 escravos,
com Passaportes da Secretaria d'Estado dos Nego»
eios da Marinha. — Marseille,- G. Amer. Six Bro-
thers, M. George JVIic , equipagem 15, carga caffé"
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Vol. II.

Artigos ue Officio.

Repartição dos Negócios da Fazenda.

£$ Endo presente a Sua Magestade o Imperador
a representação do Desembargador José Bernardo
de Figueiredo , como encarregado da cobrança da
divida atrazada da Décima, em que pede provi-
dencias sobre a falta de cumprimento nao so dos
Avisos dirigidos aos Superintendentes da Décima
desta Corte, em virtude dos quaes são obrigados
a reinetterein-ll.e os competentes livros para ulti-
mar a arrecadação da Décima depois de findos os
seis mezes"" de sua cobrança; como igualmente des

que lhe forão expedidos em data de 6 de Feverei-
ro próximo passado , determinando-se o pagamento
do que o dito Desembargador despendeu em livros

para a referida arrecadação: Determina o Mesmo
Augusto Senhor, que V. ni. passe os livros na
conformidade das ordens existentes , e que respon*
da á falta de cumprimento ao citado Aviso de 0
de Fevereiro. O que participo a V. m. para sua
intelligencia, e devida execução. .„,..,

Deos Guarde a V. ra. Paço em oi.» de Mar-
ço de 1828 — .Miguel Calmon du Pm e Almeida;
-Sr. Superintendente da Décima ' das Freguezias
de S. José, Sé, e Engenho Velho.

Artigos na* Officiaes.

NOTICIAS ESTRANGEIRAS.

FRANÇA.

Paris 22 de Janeiro.
O Monileur publica hoje o seguinte relatório:

Relatório ao Rei.
"Senhor, a necessidade de firmar em todas

as escolas ecclesiasticas secundarias a execução da.
leis do Reino, he geralmente reconhecida: as me.
didas, que esta necessidade recommenda, hao mis-
ter ser completas e efficazes : ellas devem cóorde.
nar-se com a nossa legislação política , e com as
máximas do direito publico Francez; ellas se re-
ferem ao mesmo tempo aos direitos sagrados da
Religião, aos do Throno , á authondade paternal
e domestica , á liberdade religiosa garantida pela
Carta; he pouca toe* a madureza em prepara-las,
porque ellas não são estranhas a algum dos prm-
cipaes interesses do paiz.« Para que «lia» possuo ser preparadas com

pleno e inteiro conhecimento de causa, vossos Minis-
tros, Senhor, tem pensado que era útil e conve.
niente que o estado dos (actos fosse provado, que
fossem -comparados ás leis, e que as disposições
reconhecidas indispensáveis á conservação do regime
legal soffrão a prova de hum exame preliminar e
profundo, antes de serem propostas á discussão do
vosso conselho, e á approviiç.ío de V. M. ; elles
tem pensado que esta importante missão devia ser
naturalmente confiada a homens mais parlicularr. en>
te indicados á escolha de V. M., por sua classe,
seu estado, e suas luzes.

" Se esta medida fosse approvada pelo Rei ,
eu teria a honra de propor a V. M. a formação
de huma commissão de nove membros , composta
da maneira seguinte:

M. Arcebispo de Paris , Par de França ; M.
Visconde Lainó, Par de França, Ministro d'Esta-
do; M. Burão Seguier, Par de França, primeiro
Presidente do Tribunal Supremo de Píiris; M.Ba-
rão Monnier , Par de França ; M. Conde Alexi*
deNoailles, Ministro de Estado, Membro da Ca-
mara dos Deputados; M. Bispo de Beauvais'; M.
Conde de Ia Bourdonnuye, Membro da Cainarà
doâ Deputados; M. Dupiu sênior, Membro da Ca-
mara dos Deputados ; M. de Courville , Meràbrè-
do Conselho da universidade de França.

" Sou com profundo respeito, Senhor, de V.
M. o mais humilde, e mais obediente criado , e
íiel subdito. — O Par de Franc-n , guarda dos Sellos,
Ministro Secretario d'Estado da Justiça ," Conde Portalis. ,,

Approvado , 20 de Janeiro de 1828 , Carlos.
Pelo Rei
O Par de França &c.

Conde Portalis.

Paris 30 de Janeiro.
Extraíamos o seguinte da Gazeta de Augs-

burgo: _
" O protocolo das conferências sobre a questão

da intervenção entre o. Ministros da Rússia, Fran-
ça , e Inglaterra , foi finalmente ajustado a 21 de
Dezembro e concertarão-se as medidas , que se hão
de tomar, para não demorar a obra da pacificação
do Oriente. As estipulações do novo tratado são aa
seguintes: -

" Todos os esforços feitos para induzir a Per-
ta a adoptar a intervenção d89 tres Potências lia-
vendo sido infruetiferos, as Potências contratantes
farão uso dos meios ao seu alcance para exigir da
Porta com energia que em fim alténda ás propôs.
Us, que lhe forão feitas por bem da humanidade,
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e para segurança do commercio de todas as na-
çôAs. Ainda que, diz o protocolo, talvez sejão ne-
cessaria* operações militares por mar e por ter.u ,
para conseguir este objeclo, far-se-ha tudo no ta-
pirito d,, tiutado de ti de Julho, e nenhuma das
Parles contratantes terá diteilo, sob qualquer pre-
lia.vio , de procurar engraiidecimento de território ,x
nu algumas outras vantagens quaesquer. As despe-
zas causadas para pôr em execução as medidas se-
...o sujeitas a liunia avaliação coniuium , e estipu*
lar-be l.a a natureza dns iudeainisações.

GRAN BRETANHA.
Londres 26 de Janeiro.

Paço de Windsor, 26 de Janeiro de 1828,
presente a Muito Excellente Magestade do Rei ,
eu. Conselho,

S ia Magestade em Conselho hoje Houve por
bem declarar Henry Contle Bathurst Lord Presi-
dente do Muito Illustre Conselho Privado de Sua
Magestade,, e Sua Senhoria consequentemente lo.
«iiou seu lugar .... Meza.

Hoje o R. H. Edword Lord Ellenborongb , por
ordem de S. Majestade, prestou juramento como
Membro do Muito Illustre Conselho Privado de 8.
Magestade; e eu, conseqüência S. S. tomou lugar
na Meza.

Havendo agradado a S. M. entregar a guarda
do *el!o P.irado ao 11 H. EJward Lord Ellen*
burongh, lie foi hoje administrado o juramento de
Guarda do sello Privado.

Agradan.lo a Sua Magestade entregar a guar-
da dos sellos do üucado e Condado Palatino de
Laimas-ter ao R. H. George, Conde de Aberdeen ,
em conseqüência , da ordem rie Sua Magestade,
foi hoje administrado a S. S. o juramento de Chan-
ceiler do Ducado de Lancaster.

11 ivetido por bem S. M. nomear o R. II. Ro.
bfrt Peol hum dos principaes Secretários de Sua
Magestade , por ordem de S. M. prestou hoje ju-
lamento nesta qualidade.

Sir James Scarlelt renunciou o emprego de
Adornei/ General, succeder-llie-ba Sir N. Tindal ;
e dizem que Ali. Su^den he o novo Solicitar Ge.
ile rui.

TURQUIA.
Snyrna 22 ile. Dezembro,

Memoranduin , que Mr. Stratford Canning di-
rigil, ao Consulado Inglez em Sinyrlia : —

" M. Elliot entregará ao Cônsul de Sua Ma-
^estade Britannica em Sinyrtia a seguinte nota,
logo que o Cônsul (Mr. Werry) haja convocado
os negociantes Inglezcs. Mr. Elliot os informará
na sua presença , qua o Embaixador Inglez tem
recebido , e tomado em consideração u petição,
que elles (be dirigirão a 16 deste mez. Elle ac-
cresreniaiá que em conseqüência tem ordem de
Cüiiiiiiur.ic!) r-li.es o seguinte: —

" O Embaixador faz todos os esforços para
procurar ao commercio inglez toda a protecção, e
tudo » auxilio compatível com o estado en, que
se achão as mutuas relações dos dous paizes , pe.
Ia sua sabida de Constantinopla.

" Para este fim, ten, authorisado M. Werry
pira continuar a exercer a9 funções de Cônsul ati;
li do me/, seguinte. Conveio igualmente com o
OTiiiil mais amigo, que commanda a esquadra de
Sua JMagesti.de, que elle lera constantemente lm.
ma sullicicnte força marítima em Smyrna ao menos
enquanto não expirar o dito termo. Deixou tam*
bem liberdade ao Cônsul * bem como aos outros

Subditos de Sua Magestade Britannica para ficarem
em Smyrna , ainda depois de Cassarem suas fun.
ções cfliciaes.

" liumediatamente depois que fechar o seu Con.
sulado, abrir-se lia o do Cônsul dos Paizes Bai\üs
aos negociantes lnglezes, e em caso de necessirjg.
de a Legação dos Paizes Baixos cm Cunstanlino.
pia intercederá a seu tavor. Além disto , a Porta
tem declarado sua tenção de tomar p.r agora de.
baixo da sua exclusiva protecção os Subditos das
trez Potências , que ficarem nos seus domiuios.'

" Quanto á neutralidade de Sniyrna , pela qual
provavelmente se entende que nenhuma das Poten*
cias em guerra com a Porta attaque esta Cidade,
o Embaixador aproveitado a primeira oceasiao
de anpreeentar ao Governo de Sun Magestade os
dezejos dos negociantes. Entretanto elle eiê que
elles não lem razão de temer algum utteque dn
parte dns Turcos.

" A extirpação da pirataria nos mares vísi-
nhos he sem duvida hum objecto da mais alta im*
porlancia, que merece a mais seria attenção, e
os mais constantes esforços. Se as inslrucções dadas
pelo Governo da Sua Magestade, e a actividude
das esquadras aluadas , ainda não ten. bastado para
pôr termo ao mal, isto duve attribiiir-se ás fucili.
dades paiticula.es, que a pirataria encontra oas
localidades peculiares do Archipelago e suas cos.
tas. Deve esperar-se qne se tome medidas mais
ellicazes para total extinção deste flagello , e se.
iá real satisfação para o Embaixador poderacceleia*las.

Mr. Elliot terminará estas participações convi-
dando os negociantes a não perderem de vi«ta o
estado precário das nossas relações com a Turquia,
e os avisará em lermos claros dos perigos, n quovão expor seus interesses. 8? despresareu, a ocea-
sião , que ora se IIh-s olferece , de pôr sem perda
de tempo em ordem seus negócios, e prepararem-se
contra o caso possiv.«| de hum rompimento decisivo ,
cuja probabilidade será tão poueo honroso como pru-t'eule ocultar , com quanto seja deplorável esle
acontecimento , e por mais esforços que se facão
paia prevenir que elle se effeitne , se pnssivel for." A b.rdo da fragata de S. M. Dryad, na
bahia de Vourla , 19 de Dezembro de \h'jl.

(Assignado) Stratford Canning.

Cor/u SO de Dezembro.
Hontem pela manhã ás 10 horas , a fragata

Dryad, que fez a viagem de Vourla em sete dias,
louçou ferro nesle porto. Tinha a bordo Sir Strat-
ford Canning e sua comitiva , e M. Carttvright ,
Cônsul de S. M. eu. Constantinopla. A' manhã Sir
Stratford Canning ha d;* desembarcar com as hon»
ras devidas á sua qualidade.

Depois do desembarque do General Chnrch en.
Diagomestre , nada temos sabido de certo acerca
de suas operações ultp,iores. Conforme huma car-
ta de Prevesa, VeliBey, Governador daquella Ci-
dade, depois de unir-se á cavailaria Turca, que es-
tíva em Luxo , não a deixou até 12 de Dezembro.
Nos dois dias precedentes hum corpo de tropas
Turcas, que se diz subir a 2,500 homens, começou
tambem sua marcha para Dragomestre , para ma-
..obrar debaixo de commando de Veli liey contra
ns Gregos , que tinhâo servido sob o 

"General
Churcli. A nossa Gazeta de hontem annunciou queo General Cliurch tinha deixído u visinl.ança de
Dragomestre, e começara sua marcha para Mis*
solonghi.

(Observador Austriaco.J
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Constantinopla 30 de Dezembro.
A convocação dos notáveis do Império , que

se resolveu no mez de Novembro, começa a pôr-
Be em effeito.

Chegão todos os dias enviados das Provincia»,
que se appresentiío ás portas do Palácio. Parece
oue o Sultão quer aproveitar dos seu conse,Uu.s.
Ó trigo que o Governo Turco tomou rios ne|Hte'an-
les Europtv.s , foi pago em a nova moeda , que já
«offre considerável rebate, cujo effeito he geral,«.en-
te desfavorável.

Hun) Firman do Sultão ordena a todos os Mub*
cnloianos , de idade de 19 a 60 annos, que estejão
prontos a peg'"' em armas. Tahir Pacha foi man*
dado com 20,000 homens para o Hellesponto.

AfHinia-se que o exercito sobre o Danúbio mon*
|a a 80 000 homens. Não ha duvida da partida do
Sultão para Adriun«.pole ; e receão-se as consequen*
cias desta resolução, porque talvez não seja fácil
conservar o povo em .espírito durante a sua au*
sencia. Huma linha «le telegrnphos, organiaada por
agentes Europeos , se estabeleceu sobie a costa
Asiática do Hellesponto alé Smyrna.

O Sultão protege todas as innovaçõe» com gran*
de energia, e nenhum instante sc lem riesvuiio
do seu caracter.

¦ -aiai«»|'»l<g|«^'|*»lSl®i»iga—¦

Artigo commuàicado.

Reflexões sobre dois- Impressos qne deu á luz o L.r
Presidente da Provincia do Rio ..Grau k r/.;. .W ,
Deputado pela mesma Provincia Manoel do A...
cimento Castro e Silva, em abono da sua iltibnUi
condueta , contra o calumniador Antônio di limita
Bezerra, que com falsidades perlendeu denegnlo.

He impossível que a leitura destes dois Impres.
sos auctoiisados por immensos testemunhos i.ão c o-
me de hum Indo a indignação publica conda hun.
detestável Cidadão, indigno da sociedade Brazilei*
ra; e por outro não concilie os mais respeiltcos
testemunhos de gratidão sobre a illustre vicli.na ,
que elle ferio com a mais desprrsivel ci.luini.ia.
Hum Presidente que, pôde salvar a sua Província
contra o flagello da fome -, que achando exhau-io
¦o Thesouro da Fazenda Nacional; sem veiicimeu.
tos os empregados.; sem soldo a tropa ; paralizadas
es obras publicas; entorpecido o Commercio Provin-
ciano; que achando cm fim ob-truidas tudas m
fontes da prosperidade publica conseguio , por hum
plano de economia, e de boa Administração, es.
tabelecer as mais promptas e vantajosas providen*
cias, sendo por tanto louvado por todos os seus
Concidadãos: hum Presidente, digo, qne desempe-
nhou fielmente as obrigações da sua responsabilida-
de, contrahindo dividas; desprezando offertas , bain
capazes de dobrar a inflexibilidade do austero Empre-
gado; não pôde escapar á calumnia d'hum malva*
da que julgou micular a integridade da sim con-
ducla, itnputando-lhe a criminaçáo de monopólio das
farinhas, que entravão na Provincia na estaçá > da.
fome publica. Não esperava de certo o calumnia.
dor que e.n defesa do Presidente se levantassem á

NOTICIAS
ENTRADAS.

Dia 2 de Abril. — Iguape ; 7 dias ; S. Flora ,
M. João Pereira da Fonseca, equipagem 7, ca.ga
irroz, a vários : passageiros Manoel Joaquim Dias,
• Joaquim Firmino d'Oliveira. —Ilha Grande,- 1
ia; L. Espirito Santo, M. Antônio de Azevedo,

hum tempo tudo* os Natnlensos repelindo o atta*
que do obscuro Pouilio , e offisrecendo ao publicoos Documentos ii.linilaiue.nte honrados , que acom-
panhão os dous Impressos : não julgava que o
Processo passasse com superabundancia rie prova*a ser a Apologia do Presidente, e que S. M. o Im*
perador convencido da verdade; contra a impostura,
Nomeasse o Presidente por Decreto de 10 de No*
vembro do anno passado Escrivão ria meza Gran-
de da Alfândega de Pernambuco, graça , «|ue não
podendo ser veritícuda pelo encontro lie huma es-
pectaliva de sobrevivência concedida ao filho do
Proprietário, mostra com tudo que o P.esidente
foi considerado digno de huma mercê, quando o
Calumniador pedia castigo e.n desafrouta da Lei.
O Publico , a cuja attenção forão dirigidos os dois
Impressos, e de quem já boje não são oceultas as
manhas de todo aquelle , que procura macular ou-
(ro seu concidadão, principalmente se apparece ele-
vado em buii mesma Patua á vista de rívaes do
seo mereciir.ento ; avalia o indigno Rocha Bezer*
ra como hum infame , condenado á obscuridad" e
ao desprezo dc Iodos os virtuosos Natalenaes. Não
conhecemos o Presidente; mas desejaiiaiiios chio
Brasileiros offerecer-lhe nessas homenagens , como
S.iii.iulor de huma provação ferida pei.. r, . :i«- i.x
fine «ira! e laítimosa em todas as Provi',o.ri* t-n«
tia«,3 rio Norte: ; e »:> mesmo tempo romo ci.n-erva-
dor Ja i ii vi lirtbiüil.ide dos Tliesuuros Nacionaes pelaii. '.'.«av.-l constância , que mostrou quando drs-

«;uaren'a coulos de réis em boa i.ioédu para
.u tex.i.,-e os olhos ao contrabando do páo Bra-

iii, que se intentava concluir, talvez com a antiga
libania <e, e permissão d'outn.8 auctoridades.

A' vista das provas, que documeiitão este facto,
em natural que julgando-nos com o celebre Rocha
Bezerra em frente lhe perguntássemos se o mono-
polio da farinha , que nunca ss poderia realisar se
não com publicidade, a vista de hum povo faminto,
produziria maior somma de dinheiro, e em boa
espécie, do que a convenção do contrabandista em
segredo com o Presidente para a especulação in-
tentada contra os direitos Nacionaes ? De certo
que náo. Se o Presidente fosse capaz daquelle cri-
me escandaloso, segundo as circuntancias, não se
mostraria lão inflexível com o segundo, porque he
regra de Direito , qui in minimis audax/iíi^maxi-
mis audacior. Nos deixamos estas considerações ao
juizo do publico ; e á vista dos dois Impressos o
Povo conhecerá que o Presidente procurou por
todos os meios ao seu alcance uugnieutar os ren-
dimentos do Thesouro Nacional para fazer face
ás necessidades da Provincia; para reparar, e cons-
truir obras publicas indispensáveis, que ha muito
estevão paradas; conhecerá em fim, que de hum
cofre, onde apenas existião SOOUOOO, quando o Pre.
sidente entrou no Governo da Provincia, elle ti*
rou o que foi necessário para os pagamentos dos
funecionario! da mesma Provincia , por huma eco-
noiiiia regular, e não onerosa ao povo. Sejão igu-
«es expniplos de huma fiel administração imitados,
e ns Brasileiros serão felizes em toda a vastíssima
extensão do Império.

MA R I T I M A S.
equipagem 7. carga caffé, a Joaquim Antônio Ca-
marinho — Molembo ; 37 dias; E. Estrella do Mar
M. João Antônio da Silva , equipagem 24 , car«*a
238 escravos , destes morrerão 2 , a Joaquim 

"de

Mattos Costa. — Londres ; 50 dias ; E. Ing. Libera.
tor. M. Charles Mc. G/asliens, equipagem 1.2, car-
ga fazendas , a Le Breton.
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S ADIDAS.

Dia 2 de Abril. — Em commissão , B. de guer-
ra Pampeiro, Com. o Cap. Ten. Pedro Ferreira.—
Dito, dito, Bcaiirepeiire;, Com. ü.." Ten. Francis-
co Ronxano da Silva. — S. Matheus ; S. M.rw 7/. ,
M. Joaquim Antônio Vieira, equipage.o 6, [em las-
tro.-Dito, S. /toc.ir.0 de Maria, M.lmzJose
da Silva, equipagem 7, em lastro. — Dilo , b. ís.
Benedito, M. /l«aO»io rfe JeM/s S.iwire*, equipagem
h. em lastro.— Dilo , L. 17/imo (/o /..«si/, M. Jo-

Santos Oliveira, equipagem 5, em lastro. — Dilo, g.
Santa Anna, M. Antônio Francisco, equipagem 5, en»
lastro.—Dito, L. Santa Anna Feliz, M. Manoel Anta-
nio Pereira, equipagem 4, em lastro. — Dito, S. S.
Salvador, M. Domingos Ferreira dos Santos, erpii.
pagem 6 , em lustro. — Dito , E. Brasileira , M.
Jost[de Medeiros Corrêa, equipagem 8, en, lastro*
passageiros Manoel Antônio Ferreiia, João Jos6
de Souza Castro, José Antônio de Araújo Bastos,
Antônio Joaquim deFaria, eSescravos, com Pas»
suportes da Policia. — Dito, S. Santo Antônio Bem
Feliz , M. ./ore Caetano da Silva , equipagem ,8, emsé A/varo ela Cunha, equipagem 6, em lastro.— ...

Dito L Conceição. M. José Antônio Ribeiro, lastro, passageiros 41 escravos, com passaportes
eq.lipa-ein 6 , em' insiro. - Dito, L. S. Bento, M. da Policia. - Dito , L. Trindade, M. Custodio Pe-

João Ferreira ela Silva, equipagem 6, em lastro- reira Nevts , equipagem 8 em lastro .- passageiros
Dilo , L. Coração de Jesus , M. Felippe José Mem- 5 escravos cou, Passaportes d. Policie.-Dito ,
tetro equipagem 6 , em lastro. - Dito , S. Ando- S. Santo Anlomo Vencedor, M. lgnacio Rodrigues

rinha, M. José Martins do Couto Vianna, equipa-

gem 6. em lastro : passageiros Antônio José de
Carvalho, com I filho, com Passaporte da Secre-
taria d'Estado d„s Negócios da Marinha —Campos;
L. Flor d'America , M. José Victorino Lírio, equi*

pngèm 6, em lastro: passageiros 4 escravos, cotn
Passaportes da Policia. — Dito , Palaxo Indepen-
dencia Feliz, M. Zacarias Antônio. — D,to , S. liar-
monia, M. Joaquim José Pereira, equipagem 8 ,
em lastro: passageiros Francisco Rodrigues , José
Alves, e Antônio José Guimarães, oom lassa-

porte» da Policia. — Dito, S. Rainha elos Anjos,
M. Manoel Gomes Rangel, equipagem 0, e.u las-
tro: passageiros 8 escravos, cm Passaportes da
Policia.-Dito, L. Conceição Brilhante, M.Manoel
ela Conceição, equipagem 4 , eu, lastro. — Dito, L.
ílenriqmta, M. lgnacio José de Moura, equipagem

(i, em lastro.- Dito, L. S. José dos Mures, M.
Joaquim José Ferreira, equipagem 0 , em lastro.—
Dito , S. Sanlo Antônio Bom Suecesso, M. Antônio
Mor fira da Costa, equipagem 10, em lastro.— Di-
to. S. Dois Amigos, M. José Anlomo dos Santos,
equipagem fi , em lastro. — Dito , S. Conceição,
M. José Pinto Netlo, equipagem 8, carga vinho:

passageiros Antônio José de Figueiredo, e 20 es-
cravos , com Passaportes da Policia. — Dito , S.
Senhora d'Assumpçâot M. Antônio Rodrigues^ Bizarro,
equipagem 6, em' lastro. —¦ Dito , L. Golfinho, aVl.
José Gonçalves da Silva, equipagem 5 , em lastro:

passageiro l escravo, com Passaporte da Policia.—
Dito , S. Sfl»<7i Anna Pensamento Feliz , M. Fran.
cisco José Pinto, equipagem 6 , carga varios gene-
ros: passageiros Francisco Antônio João, Antônio
Domingos, e 3 escravos, com PassaporteB da Po

dus Neves, equipagem 7, em lastro: passageiro»
Bernardo José, e 9 escravos, com Passaportes da
Policia.— Dilo, S. S. João da Graça, M. Bento
Antônio da Costa, equipagem 7, em lastro: passa*
ge.ros Joaquim Ribeiro, com 1 escravo, cem Pas«
suporte da Policia. — Dito , L. Felicidade, M. Jo.
sé Antônio Tavares, equipagci» 6, em lastro.— Di-
to, S. Nova Amizade , M. Antônio José Ribeiro,
equipagem 6, eu. lastro: passageiros José da Cos.
ta Barcelete , Joaquim Pires , e 13 escravos, com
Passapoites da Policia. — Dito, L. Flor ela A mi-
zade , M. José Gomes Tougiiinho , equipagem 6 ,
em lastro: passageiros Antônio da Costa Guimn-
rães, el0escravo9, com Passaportes da Policia. —
Dito, S. S, José Corrêa , M. José Joaquim da SU-
va , equipBgem 7 , em lastro. — Dito , L. jBoo Via-
gem, M. José Joaquim de Almeida, eqaipagem-õ,
en, lastro. — Dito, S. Flor de Campos , IY1; Miguel
Francisco Pereira, equipagem 5, em lastro : passa-
geiros 26 escravos com Passaportes da Policia. —
Rio de S.João; L. Boa Viagem, M. Antônio Luit
da Silva, equipagem 6 , em lastro. — Dito, S. Con.
ceição e Passos , M. Raimundo Nonnato da Silva,
equipagem 6, em lastro. —Dito, L. Estrella do Mar,
1\1. Antônio José dos Reis, equipagem 7, em lastro.—
Dito, S. Bom fim , M. Manoel Pereira de Araújo,
equipagem 6, em lastro.— Dito, S. Santa Anna
e S. Joaquim , M. José Maria de Almeida , equi-
pagem 4, em lastro; passageiro o Soldado de Mi*
licias José Joaquim Lopes com Portaria do Quar»
tel General. — Dito, L. Águia Volante, M. For*
tunato Sebastião de Souza, equipagem 5, em lastro.
— Benevente ; L. Maria Isabel, M Sebastião Correia,
equipagem 5, em lastro.—Macahé ; L. Uort Espe-

licia — Dito L S José Viajante , M. Caetano Cor- rança, M. José Gonlçalves de Barcellos , equipagem
rêa de Barcellos, equipagem' 6, em lastro.- Dito, 7, em lastro.- Dito, L. Penha, M. José da Ro-
L. Santa Rita, M. José Rodrigues Lobo , equipa- %a Ramos , equipagem 4 , em lastro : passageiros
"en, 5 em lastro: passageiro» 2 escravos, com Antônio Luiz da Silva, Francisco Antônio Ribei-
Passaportes da Policia. — Dito , L. Bom Conceito, ro , e hum escravo com Passaporte da Policia. —

M José Fernandes da Silva , equipagem 7, em U»* Dito, S. Bom Jesus dos Navegantes, M. Manoel
tró- passageiros José da Silva Nunes, e 12 eecra*. Rodrigues dos Santos, equipagem 7, em lastro t

vos'com Passaportes da Policia. — Dito, S. Maria «-—»«•:— - T„,.ia,.a.. n„—= r,ia„..«.„a. . w.n.

Thereza, M. José Bernardino da Silva, equipagem
6 , em lastro : passageiro» 5 escravo» com Possapor-
tes da Policia. ¦— Dito , L. Paquete do Rio , M.
José Coelho dos Santos, equipagem 5, em lastro.—.
Dilo ; S. S. João Baptista, M. Manoel Antônio
Dias equiparem 10, em lastro: passageiro o Por-
tuguez Antônio José Pinheiro com Passaporte da Antônio José Vieira com Passaporte» da Secreti

Policia —Dito S. Boa União, M. Antônio José de Estado do» Negocio» da Marinha, o Suisso J

Teixeira. equia'p»"em 7 , em lastro. *- Dito , L. Martin Tlack com Passaporte da do» Negocio» I

Nova Tejo M Manoel Felisberto da Silva, eqüi* trangeiros. — Cabo Frio ; L. Santa Balbina ,
Da"em6' em lastro.—Dito, L. Gaivota, Antônio dos José Lui* Rodrigues , equipagem 6, em lastro.
H ' 

_____ ¦¦ , . i, i . ,„ -i ,.- **-.."~ RIO 
de JANEIRO na IMPRENSA IMPERIAL «NACIONAL.

Dito, S. Maria passageiros os Inglezes George Charlton , e Wm.
D. Grant, Victorino José Rodrigues com «ua fa-
milia e 3 escravos com Passaporte da Policia. —
Dito, L. Paquete do Cabo, M. Gregorio Antônio
de Oliveira, equipagem 6, em lastro, — Caravellas ;
S. Bom Fim, M. Manoel Gomes , equipagem 5,
em lastio: passageiros Antônio José Teixeira
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AtiTioos de Officio.

RIO DE JANEIRO.

Quartel General 26 cfc J/arço de 1S?8.

Ordem do Dia.

Jj Ublirão se para conhecimento do Exereito ói
Decretos datado» de 23 deste Snen , que forão re-
nietulos a S. Ex. o Sr. Marechal úe Campo, coui
o Aviso da mesma d.ta , Os quaes eão do lheur
seguinte :

Decretos.

Q-ieremlo dar ao Marechal de Campo, J»«é
Manoel de Moraes , mais huma mova do conceito
em que o Tenho : Hei por be o Nomea lo Meu
Ajudante de Campo junto á Ml dia Impei ai Pes-
Soa ; Dispen.ando*o do Governo das Armas da
Cite e Provincia, que exercia interinamente, e
dú qual por Vezes Me tem pedido demissão, pelo
Seu ináo estado de «-iiude ; e Ordenar, que goiia
do tiatamento de Excelleucia por ser primeiro Com*
li indanle da Guarda de Honra da Minha Imperial
Pessoa, qne continuará a exercer. O Conselho Su-
premo Militar o tenha assim entendido , e lhe ex-
peça em conseqüência os despacho, necessários. Pa>
Ço em 25 de Março de 1828, cetiino da Imlepen.
dencia e do Império. —¦ Com a Rubrica de S. M.
O Imperador. — Bento Birrozü Pereira.

Está conforme. — José Ignacio da Silva.

Achando «e por .tia. moléstia., e avançada ida-
de , impossiliilii.iilo de exercer o emprego de Go>
Vemador das Arma. da Corte ? P™2vfâfoJll '
nente General Conde de S Joãov^Sâs^DuásBarra.;
Hei por bem , Louvando-lhe muito o seu cnmpor-
tamenlo, e optimos Serviços, Dispensa Io do dito
emprego. O Conselho Supremo Militar o tenha as»
•im entendido, e Ibe exp-ça ern conseqüência oi
despachos necessários. Paço 2.5 de Março de 1828,
letimo da Independência e do Império.*— Com a
Rubrica de S. M. o Imperador. — Bento Barrozo
-Pereira.

Está conforme. — José Ignacio da Silva.

Tomando em Consld-raçffo os merecimentos de.
Brigadeiro Conde do Rio Pardo, Meu Ajudante
de Campo junto á Minha Imperial Pessoa , E.pe»
tando delle a continuação dos seus bons serviços;
,* Attendendo , além de tudo, ao amor que d» co*

ração trihulá á Minha Imperial Pessoa, Família,
e ao Império; Hei por bem Nomea-lo Governador
das Anuas da Coiie e Provincia. O Conselho Sn*
prtino Mili.ar o tenha assim entendido , e ihe ex»
peça en, conseqüência os de-pachos necessários. Pa-
ço em 23 de Maiço de 1828, sétimo da Indepeu»
dencia, e do Impei io. — Cou, a Rubrica de S. M.
o Imperador. — Bento Barrozo Pereira.

Está conforme. — José Ignacio ria Silva.
Portanto ordena S. Ex. o Sr. d»nde do Rio

Pardo, Governador das Armas da Col te e Priivin-
cia , que amanhã se laça o serviço da Guarnição
pela fónna seguinle

Assignado — Manoel José de Oliveira , Depu»
tado dn Ajudante General.

Eslá conforme. — Antônio Gemes Ribeiro , Ai»
si-teuie do Ajudante General.

Qúarlel General do Governa das Armas 27 de Mar"
ço de 1828.

Ordem do Dia.

Havendo Se Dignado S. M. o-lmperador Coti«
fiar ao Couue do Rio Paulo, Ajudanie de Cam»
po junto á Imperial Pessoa, o honr -i Emprego
de Gi vernadi r da. Arma. da ('.rie e Provn.tia .
(iilga de obri gnçao, ao euliar em hum tão
melindroso Cominaiidn , dirigir se e pn,i iilnr aoa
seus Companl.eirts d'Aruiss o. seu. francos eenli-
mentos nesta oceasião.

O Conde do Rio Pardo protesta a todo. oa
Senhores Officiaes, Officiaes Inferiores, e Solda-
do. , que lhe são subordinados , que elle conside-
rara sempre, Como hum dos seus mais importantes
deveres, u fazer ri alçar o merecimento, onde quer
que elle appareÇa , e qiie só servirá porá elle de
recommendação allendivel o zelo, a intelligencia, a
aclividade, a honra e o valor, qualidades estas,
que todo. os biiis Militares Brasileiro, sem du»

Ívida 

fielmente empregão no serviço de S. M. o
Imperador, e da Nação: e Como o Conde do Rio
Pardo ie julga hua» do. mai. firme, riefeni-orei
de tão sagrados direitos, aquella. qualidades en»
contraráõ nelle sempre huma acliva e decidida pro»tecção. — Assignado — Conde do Rio Pardo.

Está conforme. — Manoel José de Oliveira De*
putado do Ajudante General.

Por ordem de S. M. o Imperador mudou*.a
» Secretaria d'Estado dos Negocio. Estrangeims ,V
para a rua dos Batboneos , aonde o respectivo Mi»
fli.tro e Secretario d_slado o E».M Sr. Marquei
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do Ameaty, dará audiência nílo t6 nos dia» do cos-
tnine , mis mesmo em todos os mais em que alli
se adiar. O que se faz publico para conhecimento
de Iodas as pessoas, que tiverem negócios que tra-
tar na referida Sa.creta.ia d'Estado. Rio de Janei-
io 7 do Ab,il de 1828. — Bento da Sitta Lisboa.

AnilGO» NAM OíFIClAES.

NOTICIAS ESTRANGEIRAS.

FRANÇA.

Marseille 21 de Janeiro.

Huma Corvela luglcza, a Ariadne, vinda de
Malta , acha se neste porto. Dizem que o Com-
niandaute referira que havia ido a huma missão a
Alger , e que o Cônsul Inglez alli lhe dissera que
ao receber a noticia da batalha de Navarino liou-
vera fclli huma pequena agitação, mas que fora lo-

go apa-iguada pela firmeza do Dey ; que o Dey
sendo perguntado que partido tomaria em caso de
rompimento enire o Sultão e as trez Potências
JVIIiadas, respondera, que o Sultão não lhe ha-
vendo prestado soccorro algum em varias occasiões,
e particularmente em sua disputa com a lnglater-
rh, sua tenção era ficar em paz e amizade com
todas as Potências exceplo a França , em razão de
seus aggravos particulares.

Afliama-se que tem Começado negociações por
tia do Cônsul de outra Potência neutra, para ter-
minar nossas differenças com Alger , que paralisa-
vão o pequeno couimercio que se faz, e obriga to-
dos os mercantes a andarem em comboi fora do
Estreito.

O Jornal do Commercio insere huma cartu da-
iada do J. ° de Fevereiro , que dá huma lista exa-
cta dn» cszas em Paris , que subscreverão o em-

prestimo de cinco milhões de francos para aliivio
das cazas na Alsacia.

Paris 29 «fe Janeiro.

O Ohserv&Jor Austríaco de 20 dá noticias de
Seu, ale 14 de Dezembro. A'quelle tempo os Tur-
cos ainda resistião, e fazião algumas surtidas. O
Coronel Fabvrier tinha hido de noile a thesme,
tomar posse das lanchas qne levarão ma.itiinentos,
Biunicões, e até reforços aos Turcos no forte , mas
voltou a Seio sem ter conseguido nada.

Pctm 3 de Fevereiro.

Hontem pela huma hora, todos os Membros
da Câmara dos Deputados, que já tinhão cheira-
do a Paris , ajunlarão-se na sua salla ; estavão

presentes mn.s de 300. M. Rallier abrio a Sessão
como Presidente, por ser o Membro mais velho.
Successivamenle fotão chamados os nomes de dez
ou doze pessoas , que se snppunhão mais moças
da Assembléa para servirem de Secretários inleri-
nas , mas somente quatro responderão. O Presiden-
te leu dt:as Cartas do Grão Mestre de Ceremo-
nias de França , annnnciando qne Soa Magestade
verá com pr&zer, que huma grande Depulução da
Câmara dos Deputados o vá procurar no dia da
]Vf issa do Espirito Santo em Notre Dame, e no
dia da Iteal Sessão tio Louvre. Com outra Carla
o Gião Mestre mandou certo numero de bilhetes

de admissSo ás paleníe,~ para * «rimonía em Noi
tre Dame, e na Sessão Real. Passou-se então a
escolher por sorte vinte Membros para a grande
Deputação. Terminou a Sessão, lendo-se o fórum,
lario das cerenioirias, que se hão de observar Se-
gunda feira e Teiça. Os Deputados depois div».
dirão-se em numerosos grupos , entre os quaes a
nomeação de Vutesminil fui o principal assumpto
da conversação.

Paris 5 de Fevereiro.

Copia official da Falia do Rei de França, pronunciada
hoje na abertura da Sessão das Câmaras: (a).

" Senhores , — Sempre com a mesma satisfação
tos vejo reunidos em torno do meu Thtono , e
Vos venho appresentar a situação da Fe anca.

" Minhas relações com as Potências da Kuro.
pa continuar, a ser amigáveis e mlisfactorias. Só.
mente os negócios do Oriente oflerccein algumas
difficuldades;'.nB8 o tratado, que eu assignei com
o Rei da Inglaterra , e com o Imperador da Um.
sia, lançou os alicerces da pacificação da Grécia;
e ainda tenho motivos de esperar que os esforços
do» meus aluados, e os meus próprios hão de
triunfar, sem o emprego da força, da resistência
da Porta Ollomana. , _" O imprevisto qombate de Navarino foi ao
mesmo tempo huma oceasião de dar gloria ás nos-
sas armas,_ e o mais admirável penhor da união
dus trez bandeiras.

" A Península ha muito no« tem custado sa-
crificins : elles vão terminar. A Hespanha , estan-
do segura sobre suas fronteiras, esforça-se com
perseverança em suífoear no seu seio os deploraveia
geru.ens da discórdia civil. Tudo indica que ett

poderei mui breve , de mãos dadas con, o Rei meu
sobrinho , Trstituir meus Soldados á sua pátria , •
alliviar o meu povo de hum grave pezn.

" Hum rigoroso bloqueio , que não ba de aca«
bar eoi.pii.nto não chegar o dia, em quo eu rece.
ba a s.itisfação , que me he devida, relrêa, e cas-
ti«m Alger, c protege o Commercio Francez.

" En, praias distantes , e debaixo da incauta
oscillação de governos infantes, nossa bandeira teu»
solfiido alguns actos de regressão: mas eu tenho
ordenado que se exijão justas inderonisações, e te-
nho prescrito medidas , 

' 
que d'ora em diante pro-

tejão a fortuna de meus Subdilos d* lida a iiijur a.
" Se desta arte, Srs., eu posso olhar com sa.

tisfação para os nossos negócios externos, a situa-
ção interna do meu Reino aão me dá menos mo-
tivos de segurança.

" Vó« percebereis, pelos documentos que vo»
serão appresentados , que se o produeto de vario»
tributos tem solírido alguma diminuição , as fontes
da riqueza publica não tem experimentado altera-
ção alguma durável. Circunstancias extraordinárias
tem conduzido a excessiva despeza, á qual ser»
necessário providenciar.

" Tenho ordenado aos meus Ministros que vo»
appresentpm os seus detalhes, e lecommendei.lbea
que tivessem constantemente em vista huma rigorfl»
sa e discreta economia.

" Chamei meu filho a tomar parte nas proino«
çóes militares. O exercito verá nesta nova dispoii-

(o) A» folrxit Fruno-Ms qué recebemos nao pitMrtde
Je S de Fevereiro : traduzimos esta falia do ingta »
legauda a traslada o Timw de 7 d» muna.
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- ¦ prova mai» decisiva de minha boa vontade zemos) nosso» bravos aluados; e assim o confirma.

a com elle. 
rão depois ás palavras do mesmo Co.inn-tídante Egi-

"**' " O progressivo desenvolvimento do commercio pcio. Sabemos pelos Officiaes, que abordarão us duas

manufacturas, que são a gloria dos Estados pa- náos de linha que trazião os pavilhões dos Com-
* _  _._._._-_.__,__#__._._-* t»ias ¦> a _*__,___. LU ____,_< a _•_»_. nitimluiltoa Tu _•_¦_* P K, iri D cif» _ (I (I f» ei iU t*i t_Ve_UO lüjO

ficos tem augmentado suas necessidades , e re

auereiu mais numerosos canaes para a exlracção do
«eus productos. Tenho resolvido que hum Ministro

nomeado para seu interesse, seja encarregado par-
ticularmeute de ajudar sua aclividade, que cons-

tanteniente cresce.
o Por mais intima que seja a Connexao, que

mandantes Turco e Egípcio, que ellas tiveião füjfl
homens mortos e feridos. A curnagem foi tão l.or-
roíosa — a vista era tão atterradora , que quando
passavão pelas coberlas , a humanidade se _f_igi&
á aquella vista — voltarão para traz. , e não visi-
tarão aquellas partes, a que os nâo encaminhava o
seu dever. Não ba duvida que o Almirante Tur-ti Por Wals um roa uu. ncja » tumic_a_, vjuo -s^-» u<.ici. i^« ..« ..-...--. _j,-~ - 

¦8|e entre a religião, e a educação dos homens, co tinha In tempo meditado huma batalha, e por

oareceu-me que a instrucção publica e os negocio, conseqüência com a conhecida caructeristica de sua

V eclesiásticos reque.iào direcção separada, e em nação , tinha resolvido, com a mais selvagem cruel-

conseqüência ordenei que se dividissem. dade, lançar fogo ás suas embarcações em todo o
» Desejando consolidar cada vez mais nos meus r sto das guarn.ções , ames do que lazer huma hon-

domínios a'Carta, que foi dada por meu irmão, rosa entrega ao adversário vicloriosó. He de crec

e oue eu jurei manter , lerei cuidado que se to. que todas as suas embarcações estivessem de ante-

mon, medidas com sabedoria e madura deliberação máo preparadas com matérias combustíveis, ..u op-

«ara oue a nossa legislação esteja em harmonia parelhadas como brnlote» para effectuar esle horri-
.'. *" ve, nr.oeeio- e eráo lão determinados e terrível

com ella. ....
« Algumas questões importantes da administra,

ção publica tem sido indicadas á minha attenção.

Estando convencido que a forço real dos tronos ,
«ob a Divina protecção, consiste na observância das

leis ordenei que aquellas questões fossem investi-
radas cuidadosamente, afim de que a sua discussão

manifeste a verdade, que he a primeira necessidade
dos Príncipes e do povo

vel projecto; e eráo tão determinados o terríveis
os meios empregados , que muitas embarcações gran-
des , que se incendiarão , não só se lizerão peda-
ços, mas o abalo arrebatou as mais pequenas que
esiaváo junto a elles , e lançou suas guarnições e.n
hum abismo pouco menos horrível , e moile igual-
mente certa. Achou-se que nossos navios tinhão

grande vantagem na bem manejada artilheria, elle
não deu tiro que náo fizesse estrado , emquanto

" Srs.
e ao povo.  -*-,  -I-- —;„ - - . •
felicidade da >' anca , he o objecto era evidente que os lurcos apontavao alto, e ao

 ._..!-. ...... _-._-_._¦_._• _-._¦'__•.__ _* í-i_V_- urâ _-» __ mnmr _.**¦*_¦
ie todos os meus desejos , e de todos os meus pen
saiuentos. Para a segurar , eu saberei manter a

forte e tutelar authoridade que pertence á minha
Coroa. Eu conto também, Srs., conto grandemen-
te com o auxilio da vossa sabedoria, e com a bar-
inonia dos vossos sentimentos. A voz do vosso Re.,

que convida união de homens de merecimento, não

azar, pelo que nossos navios snf.r.r_o a maior per-
da nos ma-tros e cabos, e da guarnição solfrerão
mais os que estavão na popa, na proa , e na tol-
da. Suas peças eráo carregadas com quasi todo o
gênero de instrumento destruidor, além da baila ,
cnnhecido na arte da gu.rra , cada huma das náos
de linha, era guarnecida de quatro peças de cada

oue conviria unmo ne nomens ue ...c....... i--.» , .¦-.»» -- •-. ------- . 

Jóde deixar de encontrar aqui corações dispostos a lado, de quasi dez pollegadas de di.ii.etro, para
' . . .. lançarem bailas de marnioie, que passavão pelo cos-

tado dus nosso3 navios, e depois rebentavio, e se
fazião pedaços ; cada huma dellas pezava 120 libras,

ouvi-la, e a responder lhe. .,

GRAN BRETANHA.

Porlsmoulà 8 de Fevereiro.

(Do Hampshirt Telegraph.)

Quinta feira, a náo de S. M. Ásia , de 84,
Commandante E.iword Curzon , C. B. (que era a
Capitania do Vice Almirante Sir Erlword Codr.n.

glon , G. C. B.); a Albion , de 74 , Commandante
John Aewnrih Ommaney, C. B.; e a Rose de 18
Com. W.<" Welleslev , embarcações que formavao

Consta que as instrucções de Sir Edtvnrd Co-
drington eráo obrigar os navios Turcos o Egípcios
a vollarem aos seus respectivos portos de partida
— Constantinopla e Alexandria , e licai- alli em-

quanto coiili.iuavâo as negociações em Constantino-

pia para arranjar os negócios da Grécia, conforma
o tratado de Londres. Elle devia entender que e-.
t.i en. a inalterável determinação das Potências Al-
liadas , e portanto se depois de empregar todos o»
meios de disputas e de persuasão com Ibraliiiii Pa-
cha , este ainda persistisse em operações oífensiva»

tloin W <" We leslev . emoarcaçoes qu. ..ima.a- ...... ~. >~  ,---- .
na te dV eJuada què travou k brava e perfl.d. contra os Gregos, devia avisa-lo do perigo que
parte oa esqiiaora que procedimento, e em ultimoparte «n srv.ji_-.ui a v*.*..*. -.._..— j J
batalha de Navarino , chegarão de Malta , donde
«ahirão a 29 de Dezembro. O pavilhão de Sir Kd*
srard Codrington ficava arvorado no lalbot, -«,
Cap. Hon. Frederick Spencer, C. B. Não se po-
de esperar , havendo tantas vezes tido occas.ao de
fallar da batalha de Navarino, derivando as nos-
•as informações de tão vários canaes, que tenhamos
agora novos faclos a communicar. Quando retlectt-
mos na terrível qualidade da batalha , segundo as
circunstancias, que nos referirão os vencedores, he
fcuma consolação conhecer que era inev.tavel o com.
bate; que era evidente, pelo infiel e otra.çoado
Comportamento d«. Commandante Turco, pelos mo*
vimentos da esquadra que commandava, no decur*
so de hum mez antes da acção, que o tratado pa-
*a libertar a Grécia da ti.annia e crueldade da

corria por este procedimento, e em ultimo re-
curso fazer fogo para obrigá-lo a ceder. Sir Ed-
ward emprehendeu comboiar a divisão de Ibra-
him Pacha do oiicnradouro para Constantinopla ,
e a de Moharem Bey para Alexandria , livre d»
todo o incommoHo, quer de Lord Cochranequec
de qtiaesquer forças Gregas. Na ultima conferen-
cia que Sir Edward teve com Ibrahim , av.soU-o

que qualquer resistência á sua intenção será se-

gnida da tomada de suas embarcações : Ibrahim
respondeu—" VÓ3 podeis destrui-las, mas nunca
as haveis de tomar ! Esta expressão se entendes

que queria dizer que elle mesmo daria ordens pa-
ra a sua destruição, se houvesse alguma collisão
entre elles ; e o que elle desempenhou quasi ú ris-
ca . Doraue de toda a' esquadra só tres eml.arc. .

_ ' r .. - . ,.-._ ríi.i.:. _»..«L. /„ *.„:.va 111....... n f_.ee a da tiranilia e crue.uaue u» c« , p....|"i. -.~ -¦•_- - - .,

Turuuiá somente se podia pôr em execução a força ções arriarão bandeira T.hir Pacha (o_ A mira.i.

ía.m.s E « he a persuasão universal rios nossos Turco) foi a bordo da As.a na manha seguinte;-

«Si iSM.SU (om miam odi- frllando sobre o ,» havia passado derramou lagn-
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Suei* pela HpatruiçSo dc suas embarcações. He bem
sabido que a nio do Almirante Egípcio (Multarem
Bey) til.ha ciíiisi eravel qiiululaie de dinheiro a
bm in. ('.uisla pelas ultimas iioticius da bahia de
Navariii ¦ (trasi ta- a .Malla pelo Parlhian) que Ires
das fragatas Egípcias se h ivião posto em tal esla-
do de concerto , qup se mio encontrassem máo tem-
po , provavelmente poiliào chegar a Alexandria;
em boina tias quaes foi posto o thesouro. Nenhum
diw navios do Almirante fui destruído lolulinenle ;
as guaruições cortarão aa au.arras , e ellas enca-
1 ...li,,o na praia. Nunca houve navios tão hatielos
comei os quo compiiiih.iu a esquadra Turca; sabe.
mos que mal appareciu o espaço de hitiria mão tia-
ves,a no c.sta lo , que nâo tivesse levado bala, ai.
guuiiis poilinlnilas estuvão buli.Ias na força da pa-
lavra, ns peças desmontadas, e.cnliião .obre as
coberta, eiva us, A Ásia e Albion não soil. erão
uiuili, in, i_.se»; ellas nio lerião voltado á lu_>la-
terra, sa f. ;e neces-ai io ijiie aludi servissem, por
que só carecia-, de must ros grandes, e veigas, p«,a
po ias outra vez eul c.-i.i.iu de serviço effectivo.

O Commodere Sir Thomo* Stuine» sábio de Mala"
Vn na lsis , para sueceder ao Cp. Hamilton C
B. no Commaiido da esquadra destacada no Atcliiü
pclagn. O Cambrian ha de ve.llar para Inglaterra
porque tem estado muitos annos naquelle si rviro'

Ficarão em Malla as seguintes embarcações t— Talbut (com o pavilhão de Sir Edwaitl Coelrin-
gton), üartmoutlt, Rifteman, Partldan, Ariadne
Rtillksnalce , Pelican , jnsper , P/tilomela t Zebra , è
a esquadra Russa , Sob o Cliefe de esquadra Con.
de Heyden. O Warspüe sahio para Coifa u 25 da
Dezembro,

A Ásia foi rebocada para o porto esta tarda
pela barca de vapor Cnrron : ao passar pelas ba-
terias , a tropa e habiian.es derão vivas a sua bra.
va guanição , e o mesmo lizeião as guarnições elas
diversas embarcações no poilo, quando passava por
ellas, elles subirão pelas enxarceaes , e corresp.in-
derão ae, honroso comprimento com vivas de cora-
ção. A Albion e Rose hão de entrar Segunda feira.
A Albion vai desarmar.

NOTICIAS MARÍTIMAS

ENTRA DAS.

di*
C...

u.v
¦il,.

Dia 3 do Abril — Cabo Verde, por Santos; 37
: il. lng. Ann, .VI. Jolm Poe , quipagem 9,

;.< sal, a Naijlor , e C. ; passageiros João Octo-
_n.'.».!_» , com I criado.— Santu Calharina; 9

-, (.'. .le guerra lng. Heron, Com. o Cap. Gnrney.
üi i ! ie Abril. — Capitania; 6 dias; L Concti-

r/i > , M. Anlonio José Ferreira, equipagem 5, car-
;.,-e i.tiii.ia, a Francisco X.ieier Lima :passageiros 3
escravos. — Ballimore; 51 dias; (i. Amer Tuscaloo-
se , M. Diogo Beiicu , equipagem 13, carga farinha,
e pre/.'!,.tos , a Birckhead : pa-s.geiro 1 Americano.
— Lina; 67 dias; B. lng. Vilunltj , M. Samuel
BooLihif , equipagem 2, erga vários gêneros, ao
M. : pa-sngeiro o Doutor John Sr. Jago Feillral ,
cum soa familia, IiurUz. — Porto; 68 dins ; B.
Din. Concórdia, M. Peite Huussen , ei|iiipageiii 10,
carga sal , ae, M.; passageiros M.rianno Nunes
Corrêa, 1 Italiano, o o Portuguez José Pereira
da R.clia, com sua familia. — Liverpool, (i.dias;
B. ín-r. Eivltjmion, M. lieuth, equipagem 13, car-
ga vimos gêneros, a Nnyhr , e C. : passageiro o
Copilãi de Fragata Hespauhol D. José Gemique ,cmn sua familia. — fíj0 Grande ; 10 dias; B. E.
Nova Inveja, M. Joté Be.rnardino de Araújo, equi.
pagem 12, carga carne . couros , e sebo, a vari na ;
passageiros Domingos Henrique Novae., Malheus
da Cunha e Silva, e João B-rnar.lo de Woncet.
los Saião, Alferes do I.o Batalhão de Caçaderes.
— Dito, li dias; S Boa Hora, M. Manoel da Cos.
ta Craveiro, equip .g,i.in 13, carga dito, e graixa,a José Ferreira dos Santos _ passageira E«colastica
Maria de S Jo-é, com huma criança. — Santa Ca.
tharina; 12 dias; S. Penha, M. José Manoel dele.
mos, ei|iiipagem 16, earga couros, artoz , e fari-
nha . a Antônio Joaquim da Silva Garte;: : p.issagei-
ros Dmiiazit, Antônio de Lima , e o Portuguez
Joaquim J >-é Machado. — Iguape; 6 dins ; L. Dois
Corações, M. Thcodoro Gonçulves da Silva, equipa.
geui íi , carga arroz , a vários : passageiros Luiz
José Marinel, e Luiz José de Medeiros.

S A II 1 D A S.
Dia 3 ele Abril. — Falmouth, pela Bahia, e

Pernambuco; P. lng Dove, Com. Lt. Forester i
passageiros José de Cerqueirn Lima , com sua fa-
iniba , e José Viena de Carvalho, com Passapnr-
tes th. Secretaria d'Estado dos Negócios da IVlari.
nha , o Conselheiro Antônio Garcez Pinto de Ma«
dureira, com Portaria da dita Secretaria d'Eslado,
Antônio Manoel Fernandes , com sua família, Loo-
renço Tiigo Loureiro, ce.en sua familia, e o Dou*
tor Lourenço José Ribeiro, com sua familia, com
Portaria» da dos N gocios do Império, Simplicia.
no Frederico da Costa Ferreira, com Portaria da
dos Negócios daJustiça, Manoel Monteiro de Bar-
ros; J..sé Maria Palhares , Vicente Ferreira da
Silva, P rtuguezes; Heory Hildyard, Inglez, com
Passaportes da d -s Negócios Estrangeiros. — Ca.
binda ; B. Vingador, M. Miguel Anlonio \ello . equi-
p.igein 45, carga vários gêneros. — Bahia; (J For-
tuna, M. João Luiz da Rosa, equipagem f 9 , em
lastro : pasmin ei ros 2 prelos , con, Passaportes da
Secretaria ri'E«tadn deu Neg.-rios da Meu ii,Im. —.
Dito, B. Felicidade, M. Manoel Cardozo dos San.
tos, equipagem 18, carga fazendas: passageiros Jo.
sé Francisco des Santos, José Anlonio-de Freitas
Guimarães, e I preto, com Passaportes da Secre-
taria o'E-liiek. dos Negr-cios da Marinha.— Man»
gtiratiba; L. S. Francisco de Poula, M. Manoel Gon-
çalves, eipiipagein 4, em lastro: passageiros Fran-
cinco M»r.i,a da Costa .- com Passaporte da Poli*
ci... — D,to, L. Maria Preta, M. Anlonio GoneaU
ves da Hnzn, equipagein 4, carga sal, e vinho.—.
*¦'. Malheus ; L. Senhora da Ajuda, M. José dt Men.
donça, equipagem 3, em las|r„. _ Campos; L. Po»
dor de Deos , M. João da Silva Ribeiro, equipagem
6, em lastro. — Dito , L. Conceição, M. Antônio
Rodrigues, equipngem 6, em la«tro. — Parati ; L;
Santa Anna Flor dos Mares, M. Pedro José, de Araui,

jo Braga, equipngem 8, carga sal : passageiros Jo.;
sé Anlonio de Souza, e Manoel Antônio de Sou-
za , com Passaportes da Policia. — Ilha Cirandei.
L. Urania, 1VI. Antônio Francisco da Silva , equipa»;
gem 3 , carga carne.

Dia 4 de Abril.— Ubaluba,- Canoa Conceiçá»
de Santos , M. Joaquim Nunes , equipagem 6 , eu»
lastro.

RIO os JANEIRO _na IMPRENSA IMPERIAL e NACIONAL?
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Artigos de Officio.

D E C RETO.

I E.ido consideração ao longo e bom serviço do
Brigadeiro José Joaquim do Couto : Hei por bem
Conferir-lhe a graduação do posto de Marechal de
Campo , teado exercício eai o Conselho Supremo
Militar na qualidade de vogai. O mesmo Conselho
o tenha assim entendido , e lhe faça expedir os
despachos necessários. Palácio do Rio de Janeiro
em 7 de Abril de 1828 , sétimo da Independência
e do Império.— Com a Rubrica de S. M. o Impe*
rador. — Diogo Jorge de Brito.

PROVÍNCIA CISPLATINA. ^
?v*55a. r -p: "' '

III.""' e Ex.™ Sr. — São trez horas da inadru*
gada, em que dá aqui fundo a Corveta Heron, e
partirá dentro de horas. Ilonteai chegou aqui o
Paquete, e por elle recebi alguns Officios de V.
Ex. Por hum Bergautim de commercio Francez,
que hontem sahio para o Rio Janeiro mandei ai*
gun8 Officios para V. Ex. dentro do saco do Con-
sul Inglez para (Jordon. Consta-me que além da

j canhoneira , que queimámos aos inimigos , e de
que já dei parte a V. Ex. , foi outra a pique ,
pelas balas dos nossos. Hum corsário armado á Es-

i cuna, que quiz escapar da linha do bloqueio, foi
/ perseguido pelo Cabocolo, o vento e o mar erão

grandes, e, forcejando por fugir, foi a pique de-
(baixo da vela , sem que o tempo desse lugar a
/salvar nem huma só pessoa. Bordo da Fragata Prin-
cipe Imperial 16' de Março de 1828.

lllust. e Excel. Sr. Diogo Jorge de Brito.
Barão do Rio da Prata.

N. B. O nome do Corsário de que trata es-
te Officio he o Caçador. ~___

Artigos nam Officiaes.

RIO DE JANEIRO.

Havendo S. M. F. a Senhora D. Maria II.
cumprido o nono anno de sua idade no dia 4 do
corrente, consagrado á commenioração dos inetfa-
veis mistérios da paixão doRedemptor, Houve por
bem S. M. o Imperador Determinar que o dia 8
fosse de grande gala para receber os comprimentos
do Corpo Diplomático por tão fausto motivo, e
conceder aos seus felizes Subditos a honra de beija-
tem Sua Augusta Mão. As fortalezas e embarcações

de guerra nacionaes c estrangeiras surtas neste por-to se en.bandeirarão elegantemente , e derão as
trez/salvas ao nascimento e oceano do Sol, e a hu*
ma nora da tarde. A' noite dirigío-sse S. M. 1. com
S. M. F., e a Senhora Princeza D. Januar.a, ao Thea-
tro; de S. Pedro de Alcântara, onde foi recebido
com festivos vivas, seguindo se a representação do
I.p Acto de Aureliarro em Paliniia , e a Dança
da/s Modistas.

"-gsaafrt; >4 «cm....

NOTICIAS ESTRANGEIRAS.

FRANC.A.

Paris 23 de Janeiro,

O Monitor trazia hontem a Ordenança seguiu-
te em data de 20 de Janeiro.

" Art. I.u As attribuições do Ministério insti-
tuido pela nossa Ordenança de 4 de Janeiro, pa-ra os negócios do commercio e da industria, são:" Proseguir e dirigir os relatórios do nosso
Governo com os Conselhos Geraes do commercio
e das manufacturas , as Câmaras de Commercio,
as Juntas e Câmaras Consultativas das artes e ma-
nufacturas, e os outros órgãos das necessidades e
doa interesses do couimercio e da industria ;" Policiar as Praças de Coraiiuercio, e nomear
os Corretores e agentes de cambio , excepto porém03 agentes de cambio na Praça de Paris , cuja
nomeação lica nas attribuições do nosso Ministro
da Fazenda ;" Examinar as petições para estabelecimento
de Companhias Anonymas, e de Seguros recipro-
eos, e approvar seus estatutos e regimentos;

" Crear e supprimir feiras, quando houver lugar." Verificar e approver listas de negociantes
notáveis , que concorrem para a eleição dos Tri-
buuaes de Commercio;

" Propor e expedir ordens para os prêmios
concedidos ás pessoas de longe, e de tudo que se
julgar necessário para animar o desenvolvimento do'commercio 

e das fabricas , com exclusão porém dos
prêmios que consistirem somente no rcembolço dos
tributos percebidos pelo Thesouro; continuando neste
caso a fazer-se os reembolços pela administração
das Alfândegas sob a authoridade do nosso Minis-
tro da Fazenda;

" Administrar o Conservatório das artes e offi-
cios | e as escolas reaes análogas ;
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" Expedir as patente, de invenção, e execut
tor as I,-,-. a ellas reUliva, ;

1 Examinar e approvar os regulamentos rela*
tlvos ás pioli-nnes iudu-lri.ies ;

" Dirigir medi Ins relativas á exposição perio.
dic i dis projiucto, da industria;

" Centidlisar por meio de suas couimunieações
com n» Ministros da, ouuua repartições, tudo que
nus f'ncl..s provados pelas administrações geraes,
n- correspoiideiicia de nosso, agentes ao estrangeiro.,
,' á, colou.as, e dos commaiidantes das nossas es*
laço -, nos diversos mães, he capaz de fazer appre.
ciar u marcha e us necessidade, do nosso cpmuier-
co e da nossa navegação;

" Reunir lod.s os documentos, inclusivos o,
cieailos na, outra, repartições ministeriaei, próprios
a pôr em evidencia as força, commerciae, e indus-
tua , rio Reino; propor e diiigir toda, as inquiri*

çõ s , que leu. por objecto conliecebas melhor, e
di tiuguir mais seguramente tudo que pôde appreciar
seu desenvolvimento;

" Preparar Projecto, de Leis e de ordenanças
lelativas t,o commercio tanto interior como exterior.

2. O Sieur Conde de Sfiint-Cricq , nomeado por
nossa ordenança de 4 de Janeiro corrente Ministro
Sec etário n'Estalo, presidente do Conselho supe-
licr rio cominercio e das colunias, tomará o titulo
de Ministro Secretario d'Entado da repartição do
Couimercio e mnnufacturaa.

" 3. A abonaçáo concedida á repartição do in-
ferior para a, parte, rie serviço ora attribuidas á
repartição do Commercio e das colônia, , será
transportada ao burig-t que o Ministro do Cum-
n.ercio e das nianufacturas deveiá subtuetler á
msiii approvação para as necessidade, de sua re-
partição. „

Paris 28 de Janeiro.

Recebemos cartas de Vienna de 15 el9deJa-
n"'.o, i|,ie dizem — Immediatamente riep.is que che*
g.'U a Vanna a noticia da mudança do Ministério
Jiriiannico , liinn correio Inglez trouxe a ratifica*
çã„. pela Corte de Londres, do Snpplemento no
tinindo de Londres , oue foi conclui Io a 21 de De*
zenibro entre as tres Cortes de França, Russia , e
Inglaterra. '

O Principe de Hesse Homburg está se prepa>
rondo para ir á Gullicia. Recel.etão-8e nolieia, da,
fronteira, du Russia , que o exercito Polaco está
em marcha para a fronteira do Sul.

Diz-se que o General Wiltgenstein foi creado
Feld Marechai, e que o exercito da Bessarabia
tomou o nome de Exercito da Moldavia.

O Observador Austríaco traz hum artigo de
Conslailtinopla de 27 de Dezembro, que explica as
medida, tomada, pela Porta para segurar a tran*
quilliriade ria capital. Depois da partida do, tres
Eu.baixadores, aigun, negociantes mais respeitáveis
das ire, nações forão escolhidos para representar
aquelle, de seus patrícios, que intentassem alli fi.
car, e continuar seu negocio. Fez*se huma lista de
tod.., aquellas pessoas, e nutra das embarcações das
tres nações que estavão no porto.

Grande numero de Agás, ou commandantes dos
districto,, chegarão ultimamente á capital ; onde fo*
ráo aopresentados ao Gião Visir e aos Ministro,,
revestidos rie gala, e depois que receberão intruc.
ções forão despedidos. Continuar, a mandar deita*
ciiinentn, rie tropas de linha para as fortaleza, so-
bre oDmubio, e de artilharia para os Dardanellos.

O Vice-Almiriinte Tahir Pacha , foi para alli
mandado pura inspeccioiiar as medida, de defeza ,

e talvez commandar a, embarcações de Guerra.
. No arsenal fazem-se grandes preparativos. Lan.

çarSò-se ao mar duas náo, de 71, e huma fragata,
de 3G em Beschektasch , e estão-se preparando com
toda a pressa muitas outras embarcações de Guerra,

Paris 29 de Janeiro.

O amigo da Carta de Nante, , tendo a referir
hum novo escândalo de hum cura de hum peque,
no commum , e huma bella acção de M. o Cura
deiSainte-Croix, de Nantes , não hesitou em dar
a preferencia a esta, que prova que para ensinai
a bem conduzir-se , para dar lições de moral e de
virtude, não temos necessidade nem de Frades,
nem de missionários, nem de congregações , nem
de Jesuítas. Eis-aqui a anedoctu relativa a M. o
Cura da Freguezia de Sainte Croix.

" Este Ecclesiastico, sendo chamado por hum
dos seaa parochianoa no leito da morte , este lhe
significou o desejo que tinha de instituir Io seu her*
deiro, ainda que com detrimento de pnrente, alias*
fados, mas pobre», dos quaes sempre tivera moti*
vos de queixa. O Cura nfio podendo conseguir do
doente qne mudasse de parecer acerca dos seus,

julgou conveniente encarregar-se da suecessão ; mas
apenas o doente morreu , mandou chamar os pa-
rentes (domiciliados en, hum commum visinho) e lhes
fez a distribuição total de tudo que tinha recebido. „

(Censtitutionnel.)

HESPANHA.

Madrid 14 rie Janeiro.

( Correspundencim particular.)
M. Grijalva , thesoureiro do bolcinho do Rei,

sacou hontem e ante, de hontem sobre Barcelona
o valor de 300,000 fr. Esta somma he destinada a
acodir ás despezas da caza de S M. , visto que a
Câmara declarou que não podia fornecer além de
31 de Dezembro.

O Rei mandou de Barcellnna huma ordem real,
segundo a qual do I. c de Feveceire próximo era
diante S. M. cessará de dar meza aos infantes, de*
vendo cada hum delle, sustentar-se á sua custa ,
visto terem renda, sufficie.ites para o poderem fa*
zer. M. Grijalva, por ordem expressa do Rei,
guardou toda a baixella, e outras peças de prata
que pertencem ao Rei , e de que se servia na me-
za dos infantes.

Hum correio extraordinário chegado hontem a
Madrid , noa trouxe a nolieia da mudança do Mi*
nisterio Francez, novidade que causou aqui grande
satisfação a todos os homens de luzes , porque es-
pera-se geralmente que os novo, Ministros adopta*
rão para cooperar á pacificação da Hespanha, me-
dida, mais francas e eflicazes do que as adopladas
por M. de Villele.

Ao mesmo tempo , e no mesmo tlia , chegou
hum correio de Barcelona , e logo se espalhou voz
que M. de Calouiarde não sahia do Governo, e
que pelo contrario estava authorisado por S. M-
para compor hum novo ministério.

Reina nos apostólicos a consternação depois
que souberão as mudanças acconlecida, no Minis*
teiio Francez , e que a instrucção publica não de*
pende mais do Ministro dos Cultos.

Segundo os inappns do exercito , appresenta*
dos ao Ministro da Guerra no fim de 181.7 , re*
sulta que he composto de noventa o hum mil ho*
men, no exercito activo, comprehendendo os cor*
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noa de milícias provinciae-i; os Voluntários Uèalis-
*jaq em todo Reino , são trezentos e cincoétrta
mil' °8 productos dos impostos e outros recursos
e„, 

'toda 
« Hespanha, destinados a sustentar os

Voluntários Realistus , he de 210 milhões de reales

por anno.
Affirma-se que o General Longa , Capitão Ge-

neral ria Provincia de Valença, appresentou á Mu-
nicipalidade huma couta de algumas despezas e«-
traordinarias, que fez emquanto SS. MM. se demo-
rarão eu. Valença; que a Municipalidade não quiz
P8oar-

A Companhia de Jesus comprou mais huma
caza. Não se vê onde ella acha dinheiro para ad-

quirir tantos prédios urbanos , e ruraes.
O Corregeior de Torro, escoltado de hum

Batalhão de tropas de linha , prendeu neste dis-
teicto cincoenta r seio pessoas , rias quaes a maior

parte são Curas e ricos proprietários; alguns são
Empregados Públicos ; também entrão trez Com-
mandantes de Voluntários Realistas.

O Intendente da Provincia d'Avila, o de Sa-
"tamanca, o Governador desta Cidade , bem como
o Di.ector das Alfan legas , f não igualmente pre-
Zos , e com elles grande parte de seus emprega-
dos , todos implicados no negocio de Marco dei
Pont.

De Barcellona nos avisão , que o General Con.
de de E punha ordenou, que os Officiaes do 3.°
regimento de infantaria de linha , que tomarão p«r-
te na primeira sublevação , que houve em Manre-
sa , fazendo cansa conunniD com os facciosos, e
enviados interinamente presos ás Ilhas Medas, se-
rão conduzidos a Barcelona para serem alii jul-

GRAN BRETANHA.

Ph/mouth 31 de Janeiro.

O Ocenn 80, Cap. P. Cimobell , C. B. , e o
Windsor Castle, 74, Cap. E. D. Kinu, estão-se

preparando para se empregarem em retirar as tro-
pas de Portugal ; o Oceano não leva artilheria na
coberta ; espera-se que aquella náo ha de tomar as
tropas, que se intenta remover para o M.diterrn-
neo. O regumento 95 ha de hir de Malta para as
índias Occidentaes... O Uiidnunterl, Briton, Pérola,
e Tejo, ainda estão retidos pelos ventos contra-
rios, as carruagens do D. Miiruel embarcarão se-

gunda feira, no transpo.te Jubilee.

Londres 4 de Fevereiro.

Protocolo relativo aos negócios dn Grécia , assignado
cm S. Pelersbwgo a 4 de Abril de 1826, e ap-

presenlado ás duas Cumarus do Parlamento , por or-
dem de S. M. em 1828.

Sua Magestade Britannica , havendo sido roga-
do pelos Gregos para interpor seus bons officios ,
a fim de obter sua reconciliação com a Porta Ot-
toniana, havendo em conseqüência offerecido sua
mediação a nquella potência , e dezejando combinar
as medidas do sen Governo a este respeito com
Sua Magestade o Imperador de todas as Russias,
e Sua Imperial Magesti» ie, por outra parte e*lan-
dn iguí-f&iijiite animado do dezejo de pôr termo á
luta' de que a Grécia e o Archipelago são o thea-
tro, por hunifitconveiição, que seja compatível com
os principio» oe religião, ,jns'iça, e humanidade,
os abaixo aisijjijsdos concordarão —>

1. Que a composição que se ha de propor á
Porta , se aquelle Governo acceitasse a ofterecida
mediação , teria por objeeto pôr os Gregos a res-
peito da Porta Ottomana na relação abaixo men-
cioiiada : —

A Grécia seria dependente daquelle Império ,
e os Gregos pagarião á Porta hum tributo annnal,
cuja quantia seria fixa permanentemente por com-
mum aceordo. Serião exclusivamente governados por
autlioridades, escolhidas e nomeadas por elles mes-
mos, mas em cuja nomeação a Porta teria certa in-
fluencia.

Neste estado os Grego» gozarião huma com-

pleta liberdade de consciência , inteira franqjfza de
commercio, e exclusivamente dirig.riâo seu governo
interino.

Para effeituar huma completa separação entre
indivíduos das duas nações, e prevenir as collisões,
que podem ser as conseqüência» necessárias de hu-
ma lide , de tanta durarão, os Gregos compra-
rião as propriedades dosTuiCos, quer situadas no
continente da Grécia, quer nas Ilhas.

2. No caso que seja admiltidu o principio de
mesliação entre os Turcos e Gregos, em cuiispquen-
cia dos passos dados naquelle sentido pelo Enibsu-
xador de Sua Magestade Britannica em Constanti-
nopla , Sua Magestade Imperial empenharia em to-
do o caso sua influencia para levar avante o obje-
cto daquella mediação. O modo por que, e o tem-

po em que Sua Majestade Imperial gomaria parta
nas negociações ulteriores com a Porta Ottomana,

que hão de ser conseqüência daquella mediação,
»erião depois determinados pelo conimum consenti-
mento dos Governos rie Sua Magestade Britannica
e de Sua Magestade Imperial.

3. Se a mediação oÍFerecida por Sua Magesta-
de Britannica não fosse acceita pelu Purta , e q"al-
quer que seja a natureza das relações entre Sua
Magestade Imperial e o Governo Turco , Sua Ma-

gestade Britannica, e Sua Magestade Imperial con-
siderarão ainda os termos da composição especifica-
da no N. 1 do seu Protocolo , como as bases de

qualquer reconciliação, que haja de effeituar-se por
sua intervenção , quer de mãos dada» quer em se-

parado, entre a Porta e os Gregos; e aproveita-
rão toda a oceasiâo favorável de empenhar sua in-
fluencia com ambas as partes a fim de effeituar sua
reconciliação sobre as mencionadas bases.

4. Que Sua Magest de Britannica e Soa **Ma-

geslade Imperial reservar.ão puta si adoptar para
o futuro as medidas necessárias para regular o»
detalhes da acconimodação de que se trata, bem co-
mo dos limites do território, e o nome ria» Ilhas
do Archipelaeo , a qne ella seria applicavel , e que
se proporá a Porta coinprehender debaixo da deno-
minarão de Grécia.

5. Que além disto Sua Mageslade Britannica e
Sua Magestade Imperial não procurarão nesta dia-

posição algum augmento de território, nem algu-
ma influencia exclusiva, nem vantagem em com.
mercio para seus subditos, que igualmente não se-

jão extensivos a todas as outras nações.
6. Que Sua Magestade Britannica e Sua Ma-

pestade Imperial dezejando que seus Aluados sejão
interessados nos diliuitivos arranjos, de que este
Protocolo contém o esboço, communicará este ins-
trumento conf.dencialmente ás Cortes de Vienna ,
Paris e Berlim, e lhes proporão que, de accordo
com o Imperador da Rússia, garantão o Tratado,
pelo qual sa effectue a reconciliação do3 Turcos e
Gregos, porque Sua Magestade Britannica não pó.
de garantir aimilhante tratado.
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S. PcteiüTiurgo , 4 de Abril (23 de Março) de lante-Sir Willíam Jolinstonr Hope, G. C. B. 0I82G. Vice Almirante o R. 11. Sir George Cockbiirn

Sir George Clerk, Baronete , et;Wellington.
Nesse! rode.
Lieven.

i " '« "-«¦(,- -¦-•-) "-."..Cl_, e ueor.
rles 1'iatt, hsq. (coinnniininente chamado Con.
Brt.ckiiock), Membros do Conselho de Snâ

Gazeta de Londres de 5 de Fevereiro.

Whitekall, 4 de Fevereiro.

O
ca:ta ]
União

Rei houve por bem mandar passar huma
atente sob o sello destinado pelo Tratado da
pata delle se faser uso em lugar do Gran-

de Sello da Esco.sia , nomeando II. G. o Duque
de Gordon , G. C. lí. Guarda do dito Sello.

O Rei houve por bem mandar passar carta pa-
tente sob o Grande Sello do Reino Uílido da Grã
Bretanha e Irlanda , constituindo e nomeando o R.
II. Roberto Visconde Melville, o R. H. Roberto
Peel, o II. H. John William Conde de Dudley,
e o R. H. William Htijjkisson , tres principaes
Secretários d'Estado de Sua Magestade, H. G Ar-
thur Duque de Wellington , K. G. Primeiro Com-
ntissario do Thesouro de S. Magestade , o R. H.
Henry Goulbourn , Chanceller do Thesouro de Sua
Magestade, o R. H. Thomas Burão Wallace, o R.
11. João Sullivan, Anthony Ashley Cooper, Esq.
fconunummente chamado Lord Ashley), o R. H.
James Graham (comniumrnente chamado Marquez
de Gtah_iu)( e Luwrence Peel, Esq. Co m missarios
de Sua Magestade para os Negócios da Índia.

O Rei houve por bem nomear o Vice Almi-

G. C. B
ge Chai
de de 1
Alteza Real o Lord Grande Almirante do Reino
Unido.

Londres C de Fevereiro.

A recente introducçao do nome de Lord Li.
verpool cm hum debute ; despertou a curiosidade
a cerca do estado de Sua Senhoria. Cremos que S.S. está já menos affectado do terrível attaque, quènecessariamente o removeu do seu lugar de que o
publico em geral , ou certamente do que nós ti-
nhanios pensado. Longo de se achar em hum esta.
do quasi totalmente ignoranle do que se passa em
roda delle , S. S. está muito alerta de todos os ac.
conteeimentos ainda os mais insignificantes : suas
faculdades inteileetuaes estão pouco ou nada dimi.
nuidas : com effeito se S. S. pudesse expressar suas
idéias , não ha duvida que o seu espirito appnre-
ceria tão solido e claro como dantes. Não llie foi.
tão maneiras nem vontade de divertir-se, lendo oa
mandando ler pr>r duas horas ou mais segundos,
de quando em quando marcado com hum lápis pas.sagen. particulares. A força corporal de S. S. he
mui boa , porque tem o uso perfeito de todos os
seu-, membros, e pôde passear com passo firme,
igual , e levantado , por huma hora ou mais de
cada vez sem sentir aquella fadiga que o faça de-
zejar deitar-se.

NOTICIAS MARÍTIMAS.

ENTRADAS.

Dia 5 de Abril. — Porto,- 68 dias; B. Port.
Rio Ave, M.José Carneiro Peixoto, equipagem 55,
carga sal, e outros gêneros, a João Baptista Mo-
reira : passageiros 49 Portugueses. — Benguella ,- 43
dias ; S. Santo Amaro , M. Manoel Cardoso Bitan-
court, equipagem 18, carga cera, e 3ü7 escravos ,destes morrerão 24, a João Gomes Netto : passa-
geitos José Pereira, Antônio Lopes Ribeiro, e•Antônio do Carmo.— Bahia; li dias; B. Amer.
Cynlhia, M. Benjamin Shilaber , equipagem 8 , car-
ya farinha, sabão, e outros gêneros, a Birclthead.
— Rio Grande ,- 15 dias ; S. Palma , M. Patrício
Gonçalves da Silva, equipagem 10, carga carne,
couros, e sebo, a Lourcnço Antônio Ferreira: pas-sageiro o Tenente de CavaiIária do exercito de
Buenos Ayres Hermenegildo Sarah, prisioneiro de
guerra , remettido á Repartição dos Negócios da
Guerra. — Gothemburgo,- 90 dias ; G. Suec. Maria
Elena. M. Dehogman, equipagem 12, carga ma-
deira , a Bijuberg. — S. Sebastião ; 5 dias ; L. Se-
nhora da Boa Viagem, M. Manoel José Pinto , equi-
pagem 8, carga assucar, cafle, e agoardente , a va-
rios: passageiros Antônio Francisco Ramos, e 1 es-
eravo.

Dia 6 de Abril, — Angola; 31 dias; B. Acti-
vo, M. Thomaz José Carvão, equipagem 20, carga
cera , e 372 escravos , destes morrerão 4 , a Joa-
quim Ferreira dos Santos.— Ilha Terceira , pelo Cea-
rã, e Pernambuco; 105 dias; B. E. Port. Flov do
Mar , M. Luiz José Pinheiro , equipagem 13 , car-
ga sal , a João Lopes da Silva Couto : passageiros
o 2.° Sargento José Caetano Fortes, 28 Porlu-

guezes naturaes das Ilhas , inclusas duas mulheres,
e 4 escravos de Pernambuco.

Dia 7 de Abril. — Serra Leoa , 32 dias ; E.
Ing. Recovery, M. W. llicks, equipagem £> , em
lastro , a IV. Piai: passageiros 2 marinheiros. —
S. Malhais ; 5 dias; S. Conceição de Maria, M.
José Antônio da Fonccca, equipagem 8, carga fari-
nha, a João Gomes Netto: passageiros Manoel Cor-
rêa Júnior, José Antônio Gomes da Cunha, e
Sérgio Justiniano de Menezes.

SAHIDAS.

Dia 5 de Abril. — Macahé ; L. Espirito Santo,
M. Manoel Antônio d'Oliveira, equipagem 6, em
lastro: passageiro Antônio Manoel Esteves , com
Passaporte da Policia. — Cabo Frio; L. Inveja do
Cabo, M. Francisco Pedro dos Reis, equipagem 4,
em lastro.

Dia 6 de Abril. — Hamburgo ; B. Ing. Thalcs-
tris , M. John Stieat, equipagem 12 , carga cafte :
passageiros D. Isidro Arambuza , e I criado , Chi-
lenos, com Passaporte da Secretaria d'Estado dos
Negócios Estrangeiros. — Tagoahí ; L. Senhor dos
Passos, M. João José de Santa Anna, equipagem 5,
em lastro.

Dia 7 de Abril. — Monte Video ; G. Franc. Le
Grand Ceron , M. Neuvel, equipagem 19,. carga
sal , e outros gêneros : passageiro João lí. illon ,Francez , com Passaporte da Secretaria d'Estado
dos Negócios Estrangeiros.— Falparaiso; G. Amer.
Lion, M. Charles F. Chasse," equipagem 13, carga
farinha , e vellas. — Rio de S. João; L. Conceição,
M. Manoel Antônio Porto, equipagetp 4 , em lastro.
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Artigos db Officio.

DECRETO.

|| I Avendn Eu Sanccionado a Lei de quinze de
Novembio do anno pcssado, que manda dar outra
fórma á Imperial Brigada d'Artilheria da Man-
nha: e tendo cessado os justos motivos, qne até
ao presente ol.staião á sua execução : Hei por bem
que se ponha em pleno vigor , segundo o forma-
to que com este b^ixa , assignado por Diogo Jor-
ge de Brito, do Meu Conselho, Ministro e Se-
cretario de Estado du. Negócios Ua Marinha ;
preenchendo-se os Postos vagos , e o. novamente
crcados pelo augnieuto de quatro Companhias, tu-
do conforme a letra da mencionada Lei. O Con.
selho Supremo Militar o tenha assim entendido ,
e faça expedir os despachos necessários. Palácio
do Rio de Janeiro em oito de Abril de mil oito-
centos e vinte oito , sétimo da Independência e do
Império. — Com a Rubrica de Sua Magestade o
LMPERADOR. — Diogo Jorge de Biito.

Organisnção do Corpo à"Artilheria da Marinha cen»
forme a Lei de 15 de Novembro de 1827.

Estado Maior do Corpo.

Commandante Geral , Manoel Joaquim do Vai.
Ie, Coronel Graduado.

2,Q Tenente ás Ordens , Antônio de Mello Fer-
nan Io de Almeida, l.u Sargento Nobre.

Secretario, José Maria Heredia , Secretario
da Imperial Brigada,

Cirurgião Mór, Jeronimo Alves de Moura,
Ciruraiáo Mói- da Imperial Brigada.

Capellão, Fr. Tiburcio José da Rocha, Ca-
pellão da Imperial Brigada.

Mestre d'Armas.
Cometa Mór.

Estado Maior do l.° Batalhão.

Commandante, Theodosio Manoel Barroso»
Tenente Coronel Graduado.

Major, Agostinho Petra de Bitancourt, Ma»
jor de Brigada.

Ajudante, I." Tenente, Antônio da Silva a
Souza, l.o Tenente.

Quartel Mestre 2.° Tenente, João de Olivei-
ra , 2. o Tenente Quartel Mestre.

Secretario 2. ° Tenente, Feliciano Cândido

Rodrigues, 1.° Sargento.
Ajudante do Cirurgião Mór, José Teixeira

Pinto.
Cabo de Cometas.

Companhias.

Capitão du 1.», João Maria de Campei, Ca* -=—
pitão.

l.o Tenente, Luiz de Carvalho da Silva, 8. •
Tenente.

2. o Tenente, Foilunato Maicondes de Cec.
valho Magno, 2. s Tenente Aggregario.

Capitão da 2 * , José de Muitos Costa c Car*
valhq, Ciapiiâo.

l.o Tenente, Lúcio José Machado Rege, 2.»
Tenente Sec.eUno.

2.o Tenente, Pedro Alves Cabral da Silveira
da Cunha Goaolfim , 2. ° Tenente Aggregado

Capitão da 3.*, Joaquim Manoel da Rt.a. '
Capitão.

1.° Tenente, Antônio Salustian© de Castro,—
1. ° Tenente.

2. o Tenente, Antônio José Pinella, 2»e Te.
nente Aggregado.

Capitão da 4.., Manoel Carlos de Sá, Capitão.
1.® Tenente, Antônio Pedro Gonçalves ,, 2.* ^^

/Tenente Ajudante. ""^JTí"
% o Tenente, Cario» Petra de Barro., 2.» J^S^J-

Sargento Nobre.
Capitão da 5.a, José Cardozo da Silva, Ca-

pitão.
1.® Tenente, Duarte José da Silva, I.° Te» s\y~^-~~

nente.
2.° Tenente, Barão Augusto Taube, 8.» Te»

nente.
Capitão da 6.*, Joaquim Antônio Coelho „ Ca»

pitão.
1. o Tenente , Manoel José da Silva, 1. °

Tenente.
2. ° Tenente , Joaquim José Cardozo , 8, •

Sargento.
Capitão da 7.* , Theotonio da Silva , 1. o Te.

nente.
1. • Tenente , José de Almeida, 2. ° Tenente.
2. o Tenente, Manoel Pereira de Carvalho ,

. 1. ° Sargento.
Capitão da8.», João José de Jesus Pinto, 1.°

Tenente.
l.o Tenente , Francisco de Mello Fernando

de Almeida , 2. ° Tenente.
9. o Taaente, Antônio Joeé Pereira , La Sar.

gento.
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Estado Maior do 8. ® Batalhão. Francisco de Paula Leal

Commandante, J,,..o Huet de Bac.llar , Te- Antônio José Baptista C

neute Coron l Coniinandaiite. m3C''"• ,<• .. .
Viajo, , Auton.o P tra de Bilencourt, Major.. Thome Joaqu.m Torres, Cirurgião Mor.

_ Ajudante 1.° Tenenie, José Custodio Rodri-*

gur.s da S.lva . 2. ° Tenenie.
Quuiiel Mestre 1. ° Tenente, Manoel Anto-

ni.) I ....beiro , 2. ° Tenente Quartel Mestre.
Sec.eu.rio 2. e Tenente , Vicente Goleile , 2.°

Sargento.
Ajudante do Cirurgião Mór , José Martins

Leitão.
Cabo de Cometas.

Companhias.
Capitão da 1.», Domingos da Silva Reis, Ca-

pitão.

Ao Estado Maior do 1. ° Batalhão.

Cirurgião Ajudante, Francisco Gomes Alves,

por excedei ao completo.

A's Companhias.

A' 2.», Maximiano Antônio da Silva Leite ,
Capitão.

A' 3.' , José Gonçalves Victoria , Capitão.
A' 4.», Jacob Guilherme Winroth , 2.° Te.

nente.
I.o Tenente, Manoel Rodrigues, 2. s Tenente.
2.° Tenente, Antouio Frederico Colona, 2.°

Tenente Aggregado.
Capuão da 2.» , Francisco de Salles, Capitão.
1, s Tenente, José Joaquim da Silva, 2.°

Sargemo
2.° Tenente, Leopoldo Henrique Botelho de y^

Ao Estado Maior do 2. ° Batalhão.

Cirurgião Ajudante, José Antônio de Andra-
de, por exceder ao completo.

A_ Companhias.

Mag-dhãas, 2.s Tenente Aggregado. víU?#^ ., , ,. , , . , c,-. n
Capitão da 3.», Manoel do Vaile Freire^Cá- A' 2.», Manoel José Gomes da Silveira, Ca

pitão. pitão.
1. ° Tenente , José Joaquim do Couto , 2. °

Tenente.
_^- 2 ° Tenente , Ricardo Nunes Pereira , 2. °

Sargento.
Capitão da 4.a, Hipoüto Ferreira Campello*., 1828.

Capita .
.-- -1.9 Tenente, Joaquim da Costa Nogueira,

2. ° Tenente.
uv^ - 2 ° Tenente , Antônio Manoel Alves, 2.°

Sargento.

A' 3a , promovido a Capitão pela sua anti-
guidade, Francisco Borges da Silva, 1.° Tenente.

A'4.» , João Guilherme Bruce, 1. ° Tenente.
Palácio do Rio de Janeiro em 18 de Abril de

Diogo Jorge de Brito.

Repartição dos Negócios da Guerra.

Capitão da 5.*, Vicente José da Silva, Ca-

pitão.
s Tenente, Jacinto deLemo», 1. ° Tenente.

2. O Tenente , José Adrião Leal da Ro_a , 2. °

Sargento.
Capitão da 6.a, Innocencio Antônio Moreira,

Capitão. *_!^
-1.° Tenente, Antônio Leocadio^ 2. ° Tenente.

. 2. : Tenente , Joaquim Duarte Benedicto , 1. °
Sargento,

Capitão da 7.a, Ricardo Thompson, 1.° Te.
nente.

1° Tenente, Francisco Pereira Martins, 2.°
Tenente Secretario.

s Tenente , José Joaquim Pereira Guitna-
rães , 1. c Sargento.

Capitão d» 8», André Luiz da Costa Froti-
nho , 1.° Tenente.

l.c Tenente, Julião José, 2.® Tenente.
2.9 Tenente, Daniel José Thompson, Solda*

do Nobre.

Relação dos Devpctchos publicados na Corte, yia
Secretaria ele Estado dos Negócios da Guerra , no
Fauslissimo Dia 8 de Abril de 1828 , em que
se. Salemnita o Anniversario Natalicio de S. M.
F. a Senhora D. Maria II.

Imperial Guarda de Honra.

Para 2.° Commandante, o Coronel, Conde de
Villa Nova de S. José d'El-Rei.

2. ° Esquadrão.

Para Tenente da l._ Companhia, o 1. ° Alfa-
res da mesma , Simplicio José Ferreira.

Para 1. ° Alferes da dita Companhia, o 2. 9
Alferes da 2.» Companhia , Antônio Xavier Pires.

Para 2.* Alferes da 2 a Companhia , o Alfe*
res Aggregado á 1." João Pereira de Andrade.

Para Alferes Aggregado á I » Companhia , o
Sargento da mesma, Bernardo Joaquim de Mattos.

Para Porta Estandarte da 1.» Companhia, o
Cabo da 1. quadra José Maria Corrêa de Si... — ._ ..........  .-.. — —

Para Porta Estandarte da 2.» Companhia, o
Reformados nafirma ela Lei pela sua idade e moléstias. Sargento d. mesma João Baptista Lopes.

Para Sargento da I a Companhia , o Fur.iel
Manoel Joaquim da Costa.
Manoel José da Silva Canedo.
João Paulo Pimenta.

,} Primeiros
Tenentes.

Aggregados ao Corpo na mesma patente , e do mesmo
modo que o erão á Imperial Brigada.

Ao Estado Meiior elo Corpo.
Pedro José da Costa Barros'
José de Souza Corrêa
Marcelliin. de Souza Mafra . dos

da mesma , Felicissimo José Ferreira de Mattos.
Para Sargento da 2.» Companhia, o Furriel da

mesma, Manoel da Costa Rocha.
Para Furriel da I.» Companhia, o Cabo de Es-

quadra Luiz Gonçalves da Silva.
Para Furriel da 2» Companhia, o Cabo de

Esquadra Custodio Cardoso Fontes.
Reformado no mesmo posto, o 2. ° Commsn-

i^ Tenentes Co. dante da mesma Imperial Guarda de Honra, Mar-
> rotieis Gradua- quez de Quexeramubim
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ARTIG08 VAM OFFICIAES. será finalmente justo , e razoável imputar a huma
i Authoridade o não melhoramento d«. sorte de iii«li«

-VtJ

0 scuinte he transrripto do Diário N. 53 , impresso l vi duos, que se achão fora do seu mando, e intei- ^^/H^
ji yj-ainente debaixo de outra alçada, e jurisdição? ' -em Porto Alegre.

Illus. e Ex. Sr. — Com o maior júbilo e

prazer tenho o honra de dar a V. Ex. a feliz.
noticia da grande Victoria ganhada pelas nossas Ar-/
mas contra o Inimigo ~ como V. Ex. verá pelo-
Officio , que junto por copia, quo neste momento
acabo de receber do Ex.""* Tenente General Meu.
na Barreto ; E por tão plausível noticia dou
V. Ex. os devidos parabéns , que são rociprocos. — l
Deos Guarde a V. Ex. Quartel da Vill. do Rio
Pardo l.° de Março de 1S2S. —- III. c Ex. Sr.
Brigadeiro Salvador José M ,cipl, Presidente des-
ta Provincia. — Visconde de Castro.

Copia.
Illos. e Ex. Sr. — Neste nipsmo momento, em

que me achava na frent" «'a Tropa do ni«-u Coii
inundo dando Vivas ao Magnânimo 1 np- mote pp
Ia noticia que acub.iva de me dar bum S Ida Io, que
eu havia mandado con. Oflicios i.» B igarieiro Car.
neiro, que marchou n reunir-se ao Exei«",l«>. re •••

bi o Officio de V. Ex. com data .!«• 23 do qtiei
rege, e a ppzir que eu ain li não tenha particioa*
çãoOfficiosa do suecesso, com lu Io uu-»-s o a
dar a V. Ex. aquella int -ressaii.e noticia te que
he portador meu filho o Alf-res João B,[.ii«t:i
Barreto , cuja he concebida nesies termos : O ini-
niigo em numero de 3,000 homens passou pna esta

parte o Jaguarfio no empenho do roubar a Cava-
lhada ao nosso Exercito ; acodio S. Ex. «> Sr.
Visconde General em Chefe com as suas providen-
tes determinaçõus, com as que consegui., recV.ssa.los
obrigando.os a repassar no Passo do Sarandy , e
fazendo-se elles alli fortes, á chegada do nosso
Exercito tentarão guarnecer com aquella forçn
hum flanco e outro do mesmo passo, pelo que
fez S. Ex. passar n' aquella mesma aluíra a nos.
6a Infantaria, que conseguio surpren.de los, rian,"
lhes a queima roupa huma cerrada descirg.
fuzilaria, que não só lhe fez hun. grande esirn
como obrigou o resto a huma vergonhosa
aproveitando-se de.-ta sahíra eu. seu segui,
Coronel Bento Gonçalves, e de proieeçu.
o Coronel Bento Manoel , e após «, , t-t
Tíxercito , diz-se que co... «> destino <Ip
nhar em decisiva acção , á »istu destes si:
eu .ou a V. Ex. os parabéns, e gen-lm
Habitantes desse lugar, pois quo sendo ,
devemos contar com a Vício ia das nossas Arma
Gloria do Império, e seguridade de nossa I atria.—
Deos Guarde a V. Ex.—Quartel em Casapiiva 29
de Fevereiro rie 1828, — 111. e Ex. Sr. Visconde
Cie Castro. — João de Deos Menna Brreto.

Está conforme. — José Cczu lio de Abreu,
pitão e Ajudante d'Ordens.

segundo nossa humilde opinião, o caso, em
se acha o Excellentissimo Ministro da Ma-

rie\
«o,

lug . , e /
lento oi

n este1
,,,le do' —1
:.'.ce-80Sl

?nte aos \
issim, ja \

s. '

(Eis,
iniie

inha.
Logo que tomou conta dos negociou , ouvimos,

que tratou de aliviar dos ferros , em que jazião
havia muitos mezes, os prisioneiros, existentes na
Presiganga , únicos , cujo sustento , e guarda se
achava a cargo da Repartição da Marinha, e uni-
cos, por conseqüência, em que o mesmo M.nist.o
exercia directa uuthoiidade. Com effeito, preceden.
do beneplácito de Sua Magestade Imperial . e o-ne-
cessario arranjo de quartel, passarão da Presígan.
ga os ditos prisioneiros para a Fortaleza de Santa
Cruz, aonde se achão em segurnnça, porém s-m
ferros. Eis surge o N. 254 d'A-tréa , Ivalan-io

ontra o Ministro, que retinha outros no Forte da
L.ge , ainda que notório tosse não haver para alli
mandado algum no tempo dp sua administração , a
nelhor sabido, que o dito Forte, e todos os mais

'estão fora d« sua jurisdição.
Manda o dito Excellentissimo Ministro, não

obstante, q ie o Inspeetor do Arsenal declaro se
.havião passado alguns prisioneiros pura o ,iie(ic;o-
Vindo Forte, e procura simultaneamente esclnr-cer-
se a tal respeito pe«a Repartição da Guerra : res-

pondo de prompto o Inspeetor do Arsen •! neg 'i-
vãmente, e pela Repartição da Guerra não se lha
responde com a mesma promptidão. Aqui El Rey
na Astréa N. 267 contra o Ministro ria Marinha,

por se haver liado na resposta Official d) Inspe-
ctor ; e não ter aló 5 de Abril publicado _ hum d -

cumento, que, sabemos de boa paite, ain ia pg >«
ra mesmo não ha recebido. Ora dida, e não cm-
colida , a falta de exactidão na resposta d . Inspe-
pior do Arsenal , digíonos com imparcialidade os
Sr», escritores du Astréa , quem deverá ser crimi-
nado , o Ministro , que exigio informações pela
estação competente , ou « respectiva Authori-
dado , que o informou com menor exacti !ão ?

critiquem se, com a de-

—-e.^HH*»|«#|^l-»l *^esBB*-

Correspondência.

Sr. Redactor.

Será justo, .e de razão, increpar Empregados
Públicos por actos anteriores á sua administração?
Siri possível a qualquer Funecionario Publico, ha*
vendo solicitado por alheia Repartição alguma pe-
ça Official , dar-ihe publicidade antes que se lho

produza tal documento; e lhe chegue á mão? E

Srs.! Sejamos de boa fé
viria decência, e a urbanidade, tacita.nente admit-
tidas entre pr-Rsoas civilisadas , os actos administra-
tivos dos Funcionários Públicos , porque realmen-
te he de summa utilidade; mas não se facão im-

putações gratuitas , que só manifestai, daninha von-
tale de deprimir a torto, e a direito. O Excel.
Ministro da Marinha melhorou espontaneamente a
sorte dos prisioneiros , que exi*-tião sob sua imme-
diata influencia : com os dos fortalezas nada tem ;
requeirão elles pela competente Repartição, se tem
Ique, e o respectivo Ministro lhes fará pronta jns-
tiça. Note-se mais , que na Astréa N. 254 expro-
bra-se insultantemente ao iiiesiuo Ministro a illu.o-

Ca- / ria concessão de immunidade sob fiança, que S. M. I.
benignamente facultou, por Aviso de 20 de Fevereiro
ultimo , aos Corsaristns prisioneiros, e agora na
Astréa N.° 267 chora-se o niio se fazer extensi-
va a disposição do mesmo Aviso aos da Lage.
Pois Senhores, he, ou não illusoria a disposição,
do referido Aviso? «e he, porque se afligem'.

Que beneficio poderão colher aquelles indivíduos
de huma illusão ? E se não he . para que o cias*
sifkárão como tal na Astréa N. - 254? Observe-
se também , que nenhum dos Correspondentes ,
e collaboradores d'Astréa elevou a vóz , e bradou v
contra o monstruoso assassinio, perpetrado a hm-- \
rio do Cacique ( Fluminense N. = 58 ), pelos riig. /
nos pugnadores da Republica Argentina! A.ssaa.^'
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iirif, eu r-pie oito de nossos cárosi compatriotas fensor Perpetuo do Brasil, que ao mesmo Augusto
forão, a sangue frio, sacrificados á ferocidade Senhor conferirão os Povos em 13 de Maio da
«f aquella nova Horda de Canibales ! !! Pelo con- I82t, trazia comsigo li uma amplidão de pode.es
trurio, arripião todos, porque no Forte da Lage,, quaes tiverão o Protector de Inglaterra , Cromwell'
existem alguns d' aquella mesma Horda, a quein^ e o Defensor de Portugal, o Mestre d'Avi». ,.,í
pela Repartição da Guerra se fornece o ner.essa
rio sustento, cemo a qualquer Militar Brasileiro.
Senhores Colaboradores d' Astréa : tenhão boa fé
nos seus escritos: aliás serão elles votados ao des-
preso dfl todos os homens de bem, a cuja classe
sempre diligenciou pertencer — O Liberal pratico.

Sr. Reductor.

Quando escrevi a correspondência , que se in-
serio em o Diário Fluminense N.« 68, e 69, ha-
«ia já observado que o Inimigo dos Echos era hum
Escriptor de lão má fé , que recorrera ao infame
expediente «le falsificar hum artigo da Constituição,
pura achar n'elle, assim adulterado, hum apoio á
these, que indigtiau.tnte sustentava ; por tanto não

quasi igual á que tiverão «3 Dieladores Romanos-
mas, se assim o avancei, foi porque a historia rnà
ensina que todas estas uutlioiidades extraordinárias
só se conferirão pelas Nações em tempos dirliceis
e todas paia o mesmo importante fim de as salvar
de males i.nminentes, que ameaça»5o a sua existen-
cia politica. E se o Inimigo dos Echos quisesse ter
o trabalho de ler o que diz Cícero de Legjb. L
3. c. 3. ficaria sabendo , que as causas principaisda creação de hu.» Diclador erão, ou sedições in.
ternas, ou huma guerra exterior, que se temia-
então não se ar.ipiaria da comparação que fiz
que só he malsónnte aos ouvidos da ignorância.

Com tudo não porte..de sustentar, qua a mil
nha compafação seja fundada em huma analogia exa.
cta; mas sustentarei sempre que 6er S. M. I. De.

he de admirar que este falsificador do texto da Lei fensor Perpetuo do Brasil era ser enlão a respei.*"¦-¦' '*"' '" :" •-,-:r- '—'- - to d'elle revestido de mais ampla authoridade d»
que a que tinha , como simples Regente destes Es.
tados, em nome de seu Augusto Pae; e oqueain.
da corrobora esta minha opinião he ver que S. M.
1. sendo ..••clamado Imperador Constitucional, qui.zerão os Povos que conservasse a denominação do
Defensor Perpetuo do Brasil ; c que a Assembléa
Legislativa do Império decretara que fosse de So.
lemniriade Nacional o dia, em que se lhe conferio
este titulo. Se nisto me engano, muito folgarei ser
tirado d'este erro, ainda que seja por hum cunten-
dor de tão má fé, como o Inimigo dos Echos, por
que amo a verdade mui sinceramente, e costumo
abraçai a eu. qualquer parte que se appresenta cum
todo o «eu critério.

O que poiém mais chocou a philaucia do Ini«
migo dos Echos , foi ter fundado a sua these no
argumento negativo da Constituição ; sustentando
q.ieS. M. I. não podia ser chamado Soberano, por-
qne em nenhum dos Artigos d'ella se lhe decretara
este tratamento , e ver que eu deduzia o Direito,
que o mesmo Augusto Senhor tinha aquelle titulo,
não da Constituição , mas sim do pacto anterior a
ella, celebrado com a Nação no sempre fausto,
e glorioso dia da sua solemne Acclauiação. E quem
pôde duvidar que «.endo então S. M. Acclamado

fundamental do Império, falsifique todo, e qualquer
outro texto, que se lhe offerecer, pondo-o a geito
de exprimir, não o que diz o escripto na sua in-
tegra, mas sim o que elle quizer que diga, segun-
do a alteração que lhe fizer.

lie assim que em lugar de responder aos argu-
mentos , cotn que provei que S. M. I. tinha hum
Direito inconcusso a ser chamado Soberano , ou de
combater cada huma das proposições1, que para isso
produzi , pareceo lhe mais obvio separar os differen-
tes membros d'ellas , e, depois de assim estropia-
dos, reunil.es debaixo de huma nova ordem, que
lhe dá hum sentido absurdo, e passar adiante sem
mais resposta. Se o Inimigo dos Echos acha que a
doutrina, qne expendi, he errônea, porque a não
combate ? Porque não attaca cada huma das pro.
posições de per si, segundo a ordem, e lugar em
que as enunciei ? Será acaso suficiente para me
convencer dizer na Astréa N. 256 que — São nola-
veis as expressões , que sem medo da hei denotlada-
mente forão alli empregadas, e ajuntur-llie depois as
minhas expressões em hu.n confuso acervo , com hu-
ma ordem, e hum nexo, diferentes da que tinha
a minha dita correspondência ? O Pubiieo não sa-
be o que eu disse , e os motivos por que o disse
não se nchão alli franca, e lealmente expendidos .'
Para que he pois escrevei & d'outro modo ? Se ai-
gtim dia forem julgadas as minhas expressões, hão
de b, l.o pcla ordem , e nexo que lhe dei , ou poraquella que o Inimigo dos Echos quiz arbitraria-
mente dar-lhe ?

O caso he que este Inimigo da boa ordem ,
qne tem tomado a peito deprimir, quanto pó le ,aquella distineção honorífica, e respeitosa, que a 8.
M. I. costumava dar-se, de certo não pôde sof-
frer a proposição que avancei, que o titulo de De-

iu. perador Constitucional, e Detensor Porpetuo do
Brasil, sen. nenhuma restricção de poder, e queAcce.tando o Mesmo Augusto Senhor aquelle titulo,Acceitou com elle toda a Authoridade, todos os
tratamentos , de que usão , e goaSo os outros Mo-
narchas Constitncionaes , assim cooio pela mesmaacceitação se sujeitou a ser restringida a sua Au-
thondiide Suprema por huma Constituição, assimcomo o erão os outros referidos Monarchas ?

( Conlinuar-se-ha.)

AVISO
D. Maria Alexandrina Xavier Tinoco, tendo pelo Yallecimento do seu primeiro marido Tho-me José Ferreira T.noco, Negoc.ante que foi desta Praça, tomado a seu cargo a continuar!» dosaiegoc.os da sua cnn. eflfectnnndo sob o seu nome todas as suas transacções ; faz sciente que havendoagora novamente enectundo o seu consorc.o com o Sr. Antônio Joaquim Rodrigues Cousso^ continuarádesta data em d.ante a girar a mesma caza debaixo da firma do dito Sr. Cousso eannrnndnoué todaesta Praça continuará a offertar-lhe a mesma confiança, que tanto tem sabid hberalisar"he^ e bemBss.m havendo a guina pessoa que se julgue credora á suã caza , queira no prazo de oi o dias apor"sentar a sua conta para ser paga, sendo transacção feita por seu filho Thome José Feríiira TinlK-Maria Alexandrina Xavier Tinoco. " """*¦

RIO i>£ JANEIRO sa IMPRENSA IMPERIAL a NACIONAL.
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Auticos de Cíiicio.

Repartição dos Negócios da Marinha.

?JJ CA M.i**estade o Imperador Ha por bem , que
us prisioneiros Francezes, Hespanhoes, e Ingte-
zes que existirem na Presiganga, sejão transferi-
dos desta para aquella Fortaleza, quo for indica-
Oa pei.s Repartição dos Negócios da Guerra : o
que participo a V. S. para sua intelligencia, e
execução.

Deos Guarde a V. S. Paço em 20 de Feve-
reiro de 1827. — Marquez de Maceyó. —• Sr. Luiz
da Cunha Moreira.

Illust. e Excel. Sr. -— llavendo-se nesta data
expedido as convenientes ordens ao Inspector do
Arsenal da Marinha a bem do verificar-se a re.
moção dos prisioneiros Francezes, Hespanhoes, o
lnglezes, que existirem na Presiganga, para nquel-
Ia Fortaleza, que for indicada pela Repartição de
V. Ex.; pievmo disto mesmo a V. Ex. para sua
inlelliaencia , e governo.

Deos Guarde a V. Ex. Paço em 20 de Feve-
reiro de 1827. — Marquez de Maceyó. — Sr. Con-
Oe de Lages,

Illust. e Excel. Sr. — Em resposta ao Aviso
de 20 de Fevereiro próximo passado tenho de com-
mumear a V. Ex. , que ficão expedidas as neces-
sarias ordens para a recepção dos prisioneiros exis-
tentes na Presiganga.

Deos Guarde a V. Ex. Puco em o 1. ** de
Março de 1827.— Conde de Lages.—Sr. Maiquez
de Maceyó.

Expeça V. S. a9 ordens necessárias a fim de
que se verifique a entrega dos Prisioneiros exis-
tentes na Presiganga á disposição do Ministro e
Secretario d'Estado dos Negócios du Guerra, co-
mo se determinara em Aviso de 20 do mez pro-
ximo passado.

DeAs Guarde a V. S. Paço em 3 de Março
de 1827.— Marquez de Maceyó.— Sr. Luiz da Cu-
nha Moieira.

V. S. me informará se os indivíduos constam
tes da relação junta , que se dizem aprisionados
pela Fragata Paraguassú, sob o cammando do Ca-
pitão de Fragata Matheus Welch , estiverão na
Presiganga , e delia passarão para a Fortaleza da
Lage em 7 de Março de 1SÍ27 , e por que oídeiu

se verificou tal possuírem.
Deos Guarde a V. S. Paço em 5 de Abril de

1828. — Diogo Jorge de Btito. — Sr. Luiz da Cu-
nha Moreira.

Relação dos indivíduos que se. dizem aprisionados pe'
Ia Fragata Puroguassú , e a que se refere

o Aviso de tioje.
Thomaz Kaynslor.
André Charave.
Francisco Moulad.
Pedi o Francisco.
John Grin.
José .Maria Maubon.
João José.
Wiiliam Allender.
Secretaria d'Estudo em 5 de Abtil de 1828.—

Joaquim Franeitsco Leal. ->.

Illust. e\ Excel. Sr. — Ordenando-me o Aviso
de 5 do corrente que informe se os indivíduos
constantes da relação , que accompanhou o citado
Aviso que se dizem aprisionados pela Fragata
Paraguassú sob o Conluiando do Ci.pitao de
Fragata Matheus Welch, estiverão na Presiganga,
e delia passarão para a Fortaleza da Lige em 7
de Março de 1828, e por que ordem se verificou
tal passagem , ouvi na data de hontem o Tenente
Coronel Commandante do Destacamento da Piesi-
ganga , a cujo respeito produzio elle o seguinte em
Ollicio daquella mesma data : 1.° que os indivíduos
mencionados na citada relação fizerão parte de 32
Prisioneiros , qiii< furão mandados pôr á disposição
da Guerra por ordem de 3 do dito mez de Mar-
co de 1827, cuja ordem foi conseqüência do Aviso
expedido a esta Inspecção na referida data, e por
tanto entregues a hum Capitão do Estado Maior
do Exercito, que pura o fim de os receber se ap-
presentou naquelle deposito em 7 do dito mez :
2. ° que sendo lhe entregues conforme as ordens que
tinha, e lembrando se nessa oecasião de perguntar
ao dito Capitão o destino da remoção , este uni-
camenté lhe respondera ssr para differentes Forta-
lezas , sendo portanto exactissima conta que pode
ofterecer do destino, que liverão os prisioneiros de
que ora se trata : 3. ° que no seu Ollicio de 7 de
Março deste anno informara a esta Inspecção não
haverem nunca sido transferidos daquelle depo-
sito para a Fortaleza da Lage prisioneiros de
Guerra da Esquadra, cuja informação, como con-
seqüência do Aviso de 4 do referido mez, e
anno subio á presença de V. Ex., accompanhuda
de Oflkio desta Inspecção datado de 8 do mesmo
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mez ; e ora que esta Inspecção exige novamente
saber se os que vem de se tratar forão removidos
para a dita Fortaleza , teu. unicamente de repor-
tar--e ao que ullirmou neste seu citado oilicio ,
pois que nem da resposta, que lhe dera aquelle
Capita , se pôde inferir qual a Fortaleza a que So-
rão recolhi.loa os Prisioneiros em questão, n>:n
tão pouco he dj crer que se dc oííicialmeiite por
verdadeira huma informação , que não tenha por
principio a necessária certeza derivada ou de or-
deus superiores : ou de outros elementos, que facão
huma bastante e verdadeira prova do negocio so-
bre que se trata, e que sendo o presente deliu*
ma tal natureza, nada mais se lhe piferece do que
ligar-se ao que vem de referir-se, e porque seja

quanto nesta parte posso informar aV, Es, , por
isso ne reporto ao que recopilei do ülficio daquel-
le Tenente Coronel , que para perfeito conlieciuien-
to de V. líx. traiismitto incluso.

Deos Guarde a V. Ex. Arsenal da Marinha
em ü de Abril de 1828. — íllust. e Excel. Sr. Dio-
"o Jorge de Brito. — Luiz da Cunha Moreira.

íllust. e Excel. Sr. -- D.ivendo em cumprimento
da ordem de 8 do corrente informar a V. Ex. se os
indivíduos constantes da relação junta , que se di-
zem aprisionados pela Fragrt.ii — Paragnassíi —sob

o Conluiando do Cauitão de Fragata Matheus Welch,
estiverão neste Deposito , e delle passarão pa-
ra a Fortal. za da Lage em 7 de Março de 1827 ,
e por que ordem se verificou t.il passagem; sou adi*
zer a V Ex. que os indivíduos mencionados tia cita»
d,i relação lizeão parte de 32 prisioneiros Francezes,
Hespanhoes Europeus, e Inglezes, que forão manda-
dos pôr á disposição da Repartição da Guerra por
ordem de 3 do dito mez de Março de 1827, e em con-
spqupncia entregues a uui.i capitão do Estado Maior
do Exercito, que para o fim de os receber se apre-

l sentou neste Deposito em 7 do dito mez; que sen-
dii-lhe entregue* conforme as ordens que tinha , e
leinhrando-me nessa oceasiao de perguntar lhe o
destino da remoção, me foi unicamente respondido

pelo mencionado Capitão ser p,,ra diiVerentes For-
talezas ; e portanto a exnctissima conta que posso
oífíMecer do destino que tiverão os Prisioneiros de

que ora se traía, no meu officio de 7 de Março
deste anuo tive a honra de informar a V. Ex. não
haverem nunca silo transfe i Io deste Deposito para
a Fortaleza da Lage Prisioneiros de Guerra da
Esquadra, e ora que V. Ex. exige novamente sa.
ber ve os que ven, de se tratar forão removidos
daqui paru a dita Fortaleza, tenho unicamente
de reportar-me ao que aifirmei neste meu citado oilicio;

pois que nem da resposta que me deu aquelle Ca-

pitão , e a qual deixo expendida , se pôde inferir
ou ai a Fortaleza a que forão recolhidos os
Prisioneiros en questão , nem tão pouco he
de crer que se dê nilicialmente por verdadeiia
bunia informação, qu» não tenha por princípios a
¦necessária certeza derivada ou de ordens superio-
res ou de outros elainentos, que facão huma bas-
taote , e verdadeira priva do npgocio , subre qne
se .rata , que sendo o pre*ente de huma tal natu-
reza, nada mais se ine olferece do que ligar-me ao

que venho de referir a V. F,\.
Deos Guarde a Vossa Excellencia muitos an-

nos. Bordo da Náo Príncipe R-ul, que serve de
Presiganga H de Abril de 1828. — lIlustríssimo e
Excellentissimo Sr. Luiz da Cunha Moreira,Chefe de
Esquadra, Inspector do Arsenal. — Marcellinu de Sou-
za Maíra, Tenente Coronel GtaduarJo.
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Artigos nío Officiaes.

C o it ii r: s i> o n i. r. n <: i a.

Continuada do NS antecedente.

Ignora-se por ventura, que havendo nesta Ca.
pitai huma facção, composta de pessoas muito dM.
confiadas de si próprias, para poderem avaliar ade.
quadainente os sentimentos generosos do mesmo Au.
gusto Senhor, tiverão a ousadia de mandar tinia,
sarios por toda a parte, para que no auto da Ac*
clamação se declarasse que S. M. I. pioinetteria
observar a futura Constituição; inspiração sinistra,

que não foi acolhida na maior parte das Câmaras,
e que as poucas que se deixarão illudir, advertia,
do depois no engano em que cahirão , ratificarão
a Acclamação, e formarão novo auto, de que envia*
rão autênticos instrumentos?

Agora pergunto eu ao Inimigo dos Eclios,
que he bem provável que seja hum daquella su-
cia , se esta solemne Acclamação , feita pela Na.
ção Brasileira, e respectiva acceitação, e juranieti*
to de S. M. I. não erão hum contracto sinaliag.
matico, ou bilateral, que, assim como obrigava a
Nação ao reconhecimento da Alta Jerarquia do
mesmo Augusto Senhor, e das prerogativas, e tra*
taiueiitns que lhe erão annexos , da mesma sorte
vinculasse sua Augusta Promessa não só ao cum-
primento dos deveres inherentes á Sua Elevada ite*
preseíitaçáo Politica , senão tambem ú acceitação
das restricções , que na Sua Authoridade Imperial
houvesse de fazer a futura Constituição, então pa-
ra que devia intervir neste acto , aquella promessa
explicita de observar essa futura Constituição ?

He verdade que não houve, como fica difo,
aquelle intentado juramento promissório, mas liou-
ve a solemne acceitação do titulo de Imperador
Constitucional; e era quanto bastava para que S.
M. I., assim como por ella ficou gozando de to*
das as regalias, e títulos do respeito, de que u*ão
os outros Monarchas Constituciot.aes , da mesma
sorte ficasse compromettido a convir na coaretação
que fizesse a Constituição subsequente na sua lm*
penal Authoridade, quando estabelecesse a compe-
tente divisão dos poderes politicos. Portanto, sen-
do S. M. Acclnmado imperador Constitucional por
unanime consenso dos povos , com os quaes havia
celebrado aquelle pacto anterior ú Constituição (sim,
Sr., Sr. inimigo du verdade, anterior ú Constitui-
ção , tanto quanto vai de 12 de Outubro de IS22
a 25 de Março de 1H-? t, mas iiuiun superior, nei"
mais valioso hum que o outro, por serem ambos
sellados com a religulo do Juramento Imperial) era
daquelle 1. - contracto que se devião deduzir as
prerogativas aiuievas á Sua Suprema Representação
Politica, e não do 2.°, o qual a respeito do nies-
mo Senhor só foi coarclativo da ampla Authoridade
Politica que recebera , tornando explícitos os Ar-
tigos, em qne devia ser diminuída, e a cuja dinii-
nnirão S. M. !. Se havia Sujeitado, acceitando /'»
Gtoliei o titulo ile Imperador C iiiatituciott.il.

E tonto hç verdade que a Constituição n.c'*
ma reconhece que os titulo» , e Preroçatiiiis "6
S. M. I. se derivão ü'aqnelle l.° Pacto, que
prescrevendo nn Art. 6!) a maneiro, com que se devia
fazer a promulgação rias Leis , determina que st-

ja nns termos seguintes. — D. Pedro por Graça
de Deos , e Unauiine Acclonioção dos Povos, lm-
perador Constitucional , e Defensor Perpetuo oo
Brasil xc. &c. tk^.. S. M. I. não lie no Brasil lm-

perador pela Constituição , como foi Bonaporte em
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Fiança ; mas sim Imperador Constitucional , e De- lisse suficientemente a liberdade das pessoas , a segu-

fenaor Perpetuo do Brasil pur unaniine acclamação rança da propriedade, em huma palavra todos os direi-
tos Povos, como recunlieceo a mes.ua Constitui- tos, que earacterizão hum Povo verdadeiramente livre ;
cão do Império '. e portanto não pode, nem deve
Soffrer outra coaretação na sua Auctoridade, e
nos títulos de qualquer natureza de que usa, e de
que usou sempre, a exemplo dos outros Monarchas
Coiistituciunaes, se não aquella que tiver sido po i-

e expressamente vedada em algum dos arti-
da mesma Constituição ; porque esta Lei lie
teve par objecto principal diminuir a sua Auo-

tori dade, e fazer a divisão dos Poderes Políticos;
e nada ha tão absurdo, e tão contrario á razão,
e ao decoro do nie-u.o Senhor , couto he assoa-
ihar-se que S. M, I. usa de tiluios, que lhe são
-vedados peUi Constituição, quando pelo contrario
o u.esmo Senhor tem hum direito i.iauferivel a ser

t.va
gos
que

d'elles, porque a Cons-
, como falsamente allegão

e no ^. õ." filiando do que a Lei fundamental era
i respeito do Rei elles aceresceutão : — Ella tem
investido a Authoridade Soberana de todas as Pre-
rogativas próprias para a fazerem respeitar, tanto
no interior, como pelo estrangeiro.

Pois que ! o Rei dos Paizes Baixos, que os
tratados de Londres , e de Vianna collocatão sobre
o Throno d'aquella Nação, recebeo d'ella a Dele-
gaçrío da Soberania , como o confessas os mesmos
Redactores da Lei fundamental, e o Imperador do
Brasil, solicitado pelos Povos para ficar n'estes
Estados ; proclamado por tlie* seu Defensor Per-
petuo , e ultimamente accla.uado Imperador Consti-
tucionul , e collocado sobre o Throno Imperial, sem
cláusula alguma promissória, ou commis*oria , e com
todas Prerogativas annexas a Sua Suprema Repre-
sentação Politica, e que são comi.iui.s aos outros
Monarchas Coustitucioiiaes, não recebeo com este
elevado caracter humu similhante Delegação !

Ignorarião acaso aquelle» lllustradoa Varões as
theorias abatractas, em que se fundarão muita» Cons-
tituições , nas quaes a Soberania se amoldava ao in-
teresse, e bom prazer de quem dava a Lei aon po-
vos n'aquelle momento? Não por certo. Elles tan-

•írlo , que os Povos nVs>e tempo ainda iguoravão a to não ignoravão o que se havia passado, que cin

methaphisica da Soherania popular. Servir-we-hei sua própria casa experimentarão o flagello d'estas

por tanto do exemplo das Monarchias de recente perigosas innovaçoes, e expressamente declararão,
data, que de ...ais a mais tem a feliz coinciden- em o Ç. 3." do referido Relatório—que só beberão
cia de serem seus respectivos Monarchas reconheci, nos hábitos, e costumes da Nação , e nas institui-
dos, e acclamados antes de jurarem a Constitui* çõe3 experimentadas por muitos séculos, com huma

ção 
', 

que elles mesmos derão' aos seus Povos, co* desconfiança das theorias, assas bem justificada por
mo flcconíeceo ao Augusto Imperador, e Defensor tantas Constituições ephemeras, os princípios d'es-
Perpetuo do Brasil. 

ta 
primeira Lei, que nan era huma abstracção mais,

S. M.Luiz XVÜI., presentado á Nação Fran* ou menos engenhosa; mas huma Lei adaptada ao
ceza pelos outros Monarchas da Europa, foi em tal Estado jle Hol-nda, em o principio do século 19. —

Rei Christianis-

js Coastitucionaes são

mantido na posse , e u-o
tituição lho' os não vedou
sin.ilhnntes impostures.

Q io os outros Monarcha
tratados de Soberanos por seus Subditos , ninguém
o ignora ; ne... o ' ¦!•¦-•• "¦-. ri
t.ur o contrario. Jri
Britannica ; mas esta Monarchia Constitucional, por
ser estabelecida em mais remota idade , póJe ser

que dê oceasião a que similhantes innovadores di

umi^o i!os Echos poderá mos-
reÒMÍ o exemplo de 5. M.

coojunctura reconhecido , e jurado
sia.o ; mas elle prometteo logo dar á Nação hu-
ma Constituição, pela qual se regulassem as insti-
tu.ções sociaes, segundo as luz«s do século, o que
cumprio, como se esperava. E porque esta Coi.s-
tituição e.n nenhum dos seus artigos declarou que o
Rei'era o Soberano, seguio se que os Francezes o
não tenlirío tintado, nem tintem com este tilulo,
sendo a França o paiz , onde o dogma da Sei.era*
nia do povo havia feito derramar mais da vigésima

pule do sangue de seus
estes para sempre d'huma abstracção, que tanta ma
havia cais
se resultar
promeM.ão

Jo a humanidade , sem que d'e!!a tives-
i ns (ão pre.ronisados bens, que lhes
os <jue se intitula vão Defensores dos di-

reito- do povo ."
Porque H. ?T. GuiH.eri.ie Frederico Principe

d,Ora.iíe-N:i-s;ui foi reconhecido, e accla.uado Rei
dos" Paizes baixos, em virtude dos tratados de
Londres, o de Viennu , e este deo huma Consti-
tui.;ão nos Povos do seu novo Reino, onde era bem
conhecida essa Soberania da Nação, como o mos-
trarão suns anteriores instituições , e alli não se
declarou que o Monarcha era Soberano dos Paizes
baixos , .«'e-nic-se por ventura que seus Subditos
não o reconhecessem, «'tratassem como tal? Certa-
mente não: e as mesmas Ti Personagens, a quero
deo a com
fundamenta
OUe ri pre et'Ir:
lhe di/,eni — V

lo

O Brasil então, que por sua desgraça chegou
a ser eivado desta pe<rtc, que infeccionou a Euro-
pa, e que paia se premunir contra ella , e con-
servar seus hábitos, seus costumes , e suas Leis,
até que fossem convenientemente reformadas , quiz
que o Augusto Representante da Caza de Bragan-
ça ficasse no meio de seus habitantes para centro
da sua união politica, devia ser menos circunspe-
cto na admissão de principios, em quo estabeleceu
o fundamento da Si.a Regeneração , e da sua Inde-

habitantes; esqucccndo.se pendência? Consultem-se, os generosos sentimentos
' da Nação Brasileira ; leiSo-se as respeitosas home-

nagens mandadas por todas as Câmaras em nome
dos povos de seus respectivos districtos á Augusta
Presença de S. rVI., tratando o de Soberano , e di-
rigindn lhe o mais sincero tributo de respeito, ve-
neração , e amor: e não se oução cites réus gra"
tuitos Drocuiadores , que se intrometem a zelar
seus direito? , sem titulo legal ; porque ainda qie
alguns destes escrevinhadores se achem munidos
de plenos poder.s para advogar n sua causa no
augusto recinto das Câmaras Legislativas, este ti-
tulo não os autliorisa para fazerem l.brllos sedi-
ciosos, donde possa resultar a rotina dos viucul. s
sociaes. Em 176,1 as duas Câmaras de Inglaterra.
declararão que qualquer que escrevesse taes libellos
não gozaria dos direitos da Parlamento : e entre nós
nio tem pejo alguns dos Deputados da Nação de
publicar opiniões sediciosas em suas conseqüências,
e offensivas da Magestade do Imperador, agravar.-
do ainda mais esta oífensa com a publicação de

-27 Personagens
de reverem, ecoi.rilena.-em a Lei

eu Remo, no S. ± do Relatório,
:in'i'vs indo a mesma
decíarastes, S< nlior ,

juntos
que v
condic

no :.nno ;
j- linhais
io expressa

Constituição
noa nntaveis

lassado na Cidade d' Amsterdam ,
acceitado ri Soberinia debaixo da

, que huma Lei fundamental garun-

seus nomes !!! Mas o cer to he que o nome
Fernandes não
lito métrico !!

deu grande relevo ao heroe
João

do par
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Nao se perattàdão os defensores daquella es»
candalosa these, que eu não reconheço com a Cons-
tituição do Império, que todos os poderes politi-
cos são delegações da Nação ; mas nunca con vi rei
(o no que sigo a opinião dos ttsíiis abalisados po.t
liticos) qne a Nação fazendo a solemne delegação
destes poderes , ou da parte mais relevante delles,
em huma pessoa, ou em huma dynaslia, reservando-
s<e unicamente o direito de eleger seus Deputados
temporários para formarem huma das Câmaras Le-
gislativas; e tendo de mais a mais o direito de
eleger em numero triplo os Membros de que se ha
de compor n Câmara dos Senadores, para entre es-
tes nomear S. IYI. 1. a terça parle; prerogativa que
não tem alguma outra Nação Constitucional, elle-
presentativa ; nunca convirei , torno a dizer. <|ue
estando a Nação tissin, constituída, e havendo ne-
ccitado, e jurado n Constituição, que marca e fixa es-
tes direitos; ainda fique no pleno gozo, e posse de
toda a authoridade que delegou ; vindo a ser ao
¦mesmo tempo Soberana , esujeita, oque he o maior
dos absurdos que se pôde conceber, ou hum impôs-
sivel intrínseco, como disse na minha primeira cor-
Tespondencia. Quem isto ensina he hum se.licioso,
lie hum inimigo declarado da Constituição, e dos
povos.

Não attendão a mim os íIlustres Brasileiros ;
m<ss sim ao que , a respeito da Soberania , disse
o grande político Mr. de Felice, combatendo victo-
riosamente o mais forte dos argumentos , que pro-
duzirão os qne sustentava© , que o poder rios Reis
vinha immedialainente de Deos. — O principal ar-
gumento , que estes políticos empregão para pro-
var a sua opinião he, que nem cada particular,
entre hum grande numero de gente livre, e inde-
pendente; nem a multidão inteira não tendo, nem
exercendo de modo algum a Magestade Soberana,
não a poderia conferir ao Rei, — Mas este racio-
cinio nada prova; (continua Mr. de Felice) he ver-
dade qne nem cada membro da sociedade , nem a
multidão inteira se achão revestidos solemnemente
da Soberana authoridadai, tal qual se acha no So-
beraiio ; mas basta que elles a possuão virtualmen-
te, para que possão pelo concurso de suas venta-
des, e pelo seu consentimento produzil-a em o So-
berano. Cada particular lendo naturalmente o di-
reito de dispor da sua pessoa, e das suas acções,
como bem lhe parecer , porque não poderá conce-
der a alguém este direito de direcção, que tem so-
bre si ? Ora quem nio vê que se todos os mem-
bros de luima sociedade concordarem em fazer esta
cessão do seu direito em hum dVntre elles , será
ella a causa próxima, e immediata da Soberania ? —
Fundado em tão luminosos p.incipios muito be..i
disse aquelle Sr. Juiz de Facto, qne reconhecendo
a Soberania Nacional delegada na Pessoa de S. M.

I. , declarou que cem muito prazer tinha cedido
da soa quota parte a favor do mesmo Sr. ; e que
por isso foi denunciado á opinião publica na As.
trea N.° l2ii9 pelo correspondente, que ussignuu o
Dcsejcso de escrevei-.

Digo luminosos princípios, porque por elles e
só por elles, he que se pôde formar idéa do «aiu
he a Soberania de huma Nação; por quanto ain.
da qno cada indivíduo na sociedade não tenha na.
turaluieiite algum poder, ou authoridade sobre ou.
tro; porque todos os homens nascem iguaes era
direitos, e tão livre, e independente hum, como
os outros; com tudo, se todos elles cederem em hu.
ma ou mais pessoas o direito particular de direcção
que cada huii, tem sobre si , a soiiima total destes
direitos iudividuaes, assim transferida, constituirá 0
cessionário competentemente authorisado para os
exeicer sob.e todos os membros da sociedade, de
fôrma que aquillo que cada delegante uno podia fa.
ver .a respeito de outro indivíduo, por falta de au.
thof idade, pôde fazel-o o cessionário commttm, por-
que u,-a da authoiidadc de todos simultaneamente.
Donde se conclue que a Soberania de qualquer Na-
ção não consiste originaiiamente senão nos direi-
tos iudividuaes de seus membros, os quaes não po-
deu, ser exercidos, senão por Delegação feita a
huma pessoa, que obre em nome, e com authori-
daiie de todos ; por tanto, feita esta delegação, ces.
sa a Soberania Nacional na sua fonte, e só exista
na pessoa, que a exercita por Delegação.

Não pôde ser exercida a totalidade d'aquelles
poderes iudividuaes, senão por Delegação; porquan-
to se todos os membros de huma sociedade se anis-
sem paia exercerem simultaneamente os seus di-
reiuts iudividuaes , sobre quem serião elles exer-
cidos , se o Soberano nesta hypothese se compõe
da lutalidi.de dos que devido ser sujeitos ? Logo
nem por cada indivíduo de per si , nem pela tola.
lidade dos indivíduos de huma nação pôde ser ex-
ercida a sua Soberania , mas sim pela delegação
de todos os seus nieuib.os feita a huma, e mais
pessoas , como tenho expendido ; e como magi-tral-
mente ensina Mr. Benjamim Constunt no 1. ° tomo
da collecção das suas obras pag. 177, onde diz: —
A universalidade dos Cidadãos he o Soberano, n'es-
te sentido , que nenhum indivíduo , nenhuma frac»
ção , nenhuma associação particular , se pôde arro-
gar n Soberania , se ella lhe não tem sido delega-
da. Donde sa, conclue , que na opinião dos mais
conspicuos Publicistas a Soberania Nacional he es-
sencialmente delegavel; o que não só confirma o
que a este respeito havia dito na minha piimeiracorrespondência , mas ao mesmo tempo serve de re-
fulação no que repetio o Inimigo dos Echos na As-
tréa N. ° 265. — O amigo da tranquillidude social.

NOTICIAS MARÍTIMAS.

ENTRADAS.

Dia 8 de Abril.—Uhaluba; 7 dias; L. Auro-
ra, M. João Corrêa do Prado, equipagem 6, car-
jga fumo, e caffé, a Luiz Martins: passageiro Jo-
i?é Pedro Alves Valle. — Rio Grande; 18 dias; B.
Telemaco, M. João José Pereira, equipagem 12 ,

carga carne, couros, e sebo, a Antônio José de
Oliveira Campos -. passageiros o Alferes Francisco
José Nunes, e 2 prisioneiros remettidos á Repar-
tição da Marinha.

S A H 1 D A S.
Dia 8 de Abril Nenhuma sahida.

RIO de JANEIRO ju IMPRENSA IMPERIAL e NACIONAL. 1828.



jf. o 83 Sabbado

IMPÉRIO

toJÇBty Mi
13 de AbrH de 1828.

DO BRASIL.

wOw^ ¦- -<^ã_sn_l^>-" -"-.".".'.V.".-'

D 7_1 KIO F/_ UMIN.ENS.E. Vol. 11.
'íjtv-' -*»-/' "J** píT^^fe i**^"^^ wSt..

Artigos oe Officio.

CARTA IMPERIAL.

I Residente e Vogaes da Junta da Fazenda da

Província de Minas Geraes ; Eu o Imperador Cons.
titucional e Defensor Perpetuo do Brasil , vos en-
vio muilo saudar. Sendo-Me presente a copia do
Accordão proferido nessa Junta de Ju-sliça contra
o réo José Doce, escravo de Roza Antunes, pela
morle feita aTheodora, parda forra , e Tendo so-
hre o mesmo Accoidão ouvido o Meu Conselho de
Estado : Hei por bem commular a pena de morte
em que foi condemnado o mencionado réo José Do-
«e, eru as immediatas. O que Me pareceu partici-
par-vo. para vossa intelligencia, e devido cumpri-
mento. Escrita no Palácio do Rio de Janeiro em
vinte quatro de Març# de nril oitocentos e vinte
oito, sétimo da Independência e do Império. — IM-
PERADOR. — Lúcio Soares Teixeira de Gouvêa.

DECRETO.

Por efeitos da Minha Imperial Clemência, e
em rtverencia ao dia de hoje , em que a Santa
Igreja celebra os Mistério, da Sagrada Morte e
Paixão de Jesus Christo Nosso Redemptor : Hei

por bem, Tendo ouvido o Meu Conselho de Es
tado. perdoar livremente a Jo.-é de Oliveira Por-
to Seguro o tempo, que lhe falta para satisfação
da pena , em que foi condemnado. O Visconde de
Alcântara, do Meu Conselho, Rege lor das Jus-
tiças , o tenha a.sim entendido , e faça executar
em virtude deste Meu Imperial Decreto sóinen-
te. Palácio do Rio de Janeiro em quatro de Abril
de mil oitocentos e vinte oito, .etimo da Inde.

pendência e do Império.— Cora a Rubrica de Sua
Magestade o IMPERADOR. — Lúcio Soares Tei»
xeira de Gouvêa. _

Na mesma conformidade e data se expedirão
Decretos a favor dos réo. Victoriano Marques de
Freitas; Joaquim Dias de Carvalho, preto forro;
Albano Pereira ; Salvado» Ribeiro ; Policarpo Jo-
sé , crioulo ; Zeferieo José , cabia forro; e Clau»
dio José.

Repartição dos Negócios da Fazenda.

Miguel Calmon du Pin e Almeida, do Con.
«elho de Sua Magestade Imperial, Ministro e Se-
cretario de Estado dos Negócios da Fazenda , Pre-
ardente do Thesouro Nacional &c. Faço saber á

Junta da Fazenda da Provincia de Santa Calha»
ruiu ; que Sua Magestade o Imperador Acaba do
Determinar em Aviso , que me foi expedido com
data de dezesete do corrente pela Secretaria de Es>
tado dos Negócios oa Guerra, que a dita Junta
mande assistir durante a guerra actual com as des-

p«zas, que furem preci-as para a conducçào das

pariicipaçíie. officiaes enlre a Piovincia do Rio
G.ande do Sul, e esta Corte, e mesmo dê gra-
tilicações 809 conduclo.e. por terra , segundo o
Aviso da mesma dala daquella Secretaria de Es-
tado ao Presidente dessa Provincia, onde se ap-

prova o plano por elle dado para facilitar , e ac-
celerar a refeiida correspondência sem o risco de
serem interceptadas ns oommunicaçõeí. O que se

participa á mesma Junta para sua intelligencia e
execução. Jo-é Luiz da Costa a fez. Rio de Ja-
neiro em 2á de Março de 1828. — João José Ro.
drigues Vareiro a Ca escrever. — Miguel Calmon
du Pin e Almeida.

Miguel Calmon du Pin e Almeida, do Conse-
Iho de Sua Magestade Imperial , Ministro e Se»
cretario de Estado dos Negocio, da Fazenda, Pre«
sidente do Thesouro Nacional &c. Faço saber á
Junta da Fazenda da Provincia de Minas Geraes:

que Sua rVlagostade o Imperador Tendo attenção
ao que expendeu em seu Oflicio de 22 tle Dezem-
bro do anno passado, relativamente ao embaraço,

que encontrava para deixar de receber quantia ai-
"¦uma em Notas uo Banco, como lhe fora deter»
minado em Provisão de 50 de Maio do dito an-
no, visto que ao recebimento delia já se achava
recolhida em cofre a de CO4C0O0 rs., vinda na
mesma espécie da Piovedoiia de Ausentes de Sa-
bará, e de pensões de Vigários para a Imperial
Capella ; e por outra parte se viria obrigada a
deixar em deposito até ulterior ordem a de 6:S30,000
rs., também em Notas, pertencentes ás Provedo-
rias de Ausentes da Campanha da Princeza, [e S.
João d'El-Rei : Houve por bem Determinar, em
vista aos pareceres da Meza do dito Thesouro ,
que quanto ao. dinheiros de Ausentes a mesma
Junta o. deve receber na espécie em que for acha-
da , precedendo os termos legaes ; e quanto ao

que pertenee á Capella Imperial, seja recebido em
moeda própria do Paiz, ficando porém advertida
de que deve entrar com metal quem authorisou o
recebimento das Notas, como já se lhe ordenou em
Provisão de 5 de Dezembro do mesmo anno de
1827. O que se participa á dita Junta para sua
intelligencia e execução. José Luiz da Costa «*.
fez. Rio de Janeiro em 26 de Março de 182S. —¦
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1

João José Rodrigues Vareiro a fez escrever. —
Miguel Caimon du Pin e Almeida.

Repartição dos Ntgocios da Marinha.

Sua Magestade Imperial , attendendo ao que/
lhe representou Alexandre Glass, Cirurgião da Ar»
niada Brasileira, o qual achando-se prisioneiro em
Patagônia , obteve ," por particulares considerações
permissão de recolher-se ao Império com expresso
compiometti.iiento de não servir mais durante a

presente guerra , salvo se por troca se concedesse
liberdade a algum dos actuaes prisioneiros da mes»
ma classe , existentes neste Império , como tudo
consta da Guia, que appresentou; e Querendo o
Mesmo Augusto Senhor Empregar novamente no
mesmo serviço da Armada o referido Cirurgião;
Ordena que se ponha em plena liberdade ao mais
antigo dos trez Cirurgiões prisioneiros, que se
achão n bordo da Náo— Príncipe Real — que , se.
gundo o respectivo assentamento deverá ser o que
pertencia ao Corsário — Pampeiro — ; devendo tal
indivíduo solicitar, por esta Secretaria, o necessa-
tío Passaporte, para que no precizo prazo de qua-
renta dias , contados do em que for posto em liber-
dade , possa sahir para fora dos domínios do Ir»-
perio , pena de ser outra vez recolhido á prizão :
o que V. S. cumprirá.

Deos Guarde a V. S. Paço em IO de Abril
de 1828. — Diogo Jorge de Brito. — Sr. Luiz da
Cunha Moreira.

RIO DE JANEIRO.

EDITAL.

Per ordem do Ulustrissimo e Excellentissimo
Sr. Miguel Caimon du Pin e Almeida , Ministro
e Secretario de Estado dos Negócios da Fazenda,
e Presidente do Thesouro Nacional se faz publi-
co, que no dia Segunda feira 14 do corrente se
concluirá no mesmo Thesouro a portas abertas a
segunda venda das Apólices da divida fundada an»
nunciada pelo Edital de 17 de Março próximo pas»
sario, e de novo se convida » todos e quaesquer
compradores , ou Capitalistas Nacionaes ou estran-
geiros, para que compareção no mesmo Thesouro,
e appresentem suas propostas , e licitem na referi-
da venda , como melhor lhes parecer. Rio de Ja»
rieiro 10 de Abril de 1828.— O Escrivão da Me-
za do Thesouro Nacional José Procopio de Castro.

cornai

da no porlo de Navarino humas vinte embarcações
resto da esquadra Turco-egipcia queimada; mas
lbrahim Pactia não ousa mais manda-las a corso;
tambem he expressamente prohibido aos marujos"Gregos irem tentar destrui-las.

As tropas Gregas, que o General Church fez
desembarcar em Dragomestre, ainda não tem avan-
çado ; as neves, que teu cahido em grande quanti»
dade, as tem ainda era inacção, mas nenhum corpo
de tropas Turcas se tem appresentado para pôr
obstáculo â sua marcha. Entretanto os Gregos es»
tão em boa intelligencia com os Capitães da Esto,
lia e da Acarnania , e esperão a primavera para
irem tomar posição nos desíiUdeiros de Vultos, e
cortar toda a commuuicaç.io com a Albânia. Este
lugar parece ser as ThermopilaB da Grécia Occideu»
tal : de hum lado se levanta huma cadêa insupera-
vel do Pindo , que passa por Agrapha, e do ou-
tro lagos e pântanos, que cobrem o paiz até o
mar , de sorte que vem a ser impraticável. Os Gre.
gos tinhão desprezado no tempo da anarquia, ha
tres annos , guardar estes postos vantajosos : mas
agora que hum Chefe previdente tem o conluiando
das forças , vão tirar partido de suas luzes, e das
vantagens , que a natureza lhes deu. Os Turcos, que
possuem as Cidades de Anafolicon e de Missolon-
ghi, no interior da Grécia Occidental, tinhão tam-
bem desprezado deixar huma guarda neste lugar.
Redschid Pacha tendo sabido em Thebas, na Beo-
cia , a noticia deste desembarque , quiz prevenir os
movimentos dos Gregos, e se poz em caminho a
20 de Novembro , á frente de hum corpo escolhido
de 3500 Turcos, mas o rigor da estação o obrigou
a suspender sua marcha, e acampar na província do
Livadia.

Temos cartas de Smyrna em dita de 15 de Da*
zembro: os Turcos encurralados na fortaleza do
Seio, resistem ainda aos attaques, que o* Gregos
lha fazem todos os dias. Em Smytna não he já per-
mittirio aos musulmanos pegar em armas , só os
soldados que trazem farda da reforma á Europea he
que podem andar armados pelas ruas. Esta Cidade
quanto á administração da policia interior , se as*
semelha ás da Europa, e principalmente ha tres
semanas que o Pacha mandou estrangular alguns
vagabundos e gente sém officio, que procuravão
sua vantagem nas desordens; a boa ordem, e a
maior tranquillidade alii reinão; tudo faz esquecer
que este estado de cousas será d'ora em diante per-
manet.te em huma Cidade, que se tornou o centro
do commercio da Turquia.

HESPANHA.

Artigos nam Officiaes.

NOTICIAS ESTRANGEIRAS.

ITÁLIA.

Ancona 7 de Janeiro.

(Exlracto de huma carta particular.)

As -ultimas Cartas de Zante , em data de 20
do mez passado , aiinuncião que lbrahim Pacha não
retirou suas tropas do interior do Peloponeso, co-
mo havião annunciado as noticias de Corfu. O ri*
gor da estação, e o medo de que alguns corpos
de guerrilhas gregos não os encurralem em sítios
desavantajosos, obrigarão os Turcos a se ajunta»
reta nas fortalezas de Modon e de Coron. Ha ain-

Barcelona 18 de Janeiro.

A mudança do Ministério Francez he o obje»
cio de todas as conversações das sociedades publi*cas políticas, que se tetn formado nesta Cidade, de»
pois que chegou a corte. Huma cousa muito no»
tavel he que logo que se soube desta mudança, o
Conde de He*panha tem moderado seus rigores.

O diário de Barcelona, que alé o presente tem
guardado hum silencio profundo sobre o que se
passa nesta província, acaba de dizer algumas pa»
lavras sobre o estado das montanhas, onde ainda
estes dias passados se mandarão mais de 2,000 ho»
niens tirados das differcntes guarnições. O General
Manso , que tinha ficado na inacção ha mez e
meio , de novo se poz á testa de huma columna
movei. Os almocreves que vem de fora dizem que
as guerrilhas engtossão por toda a parte com hu*
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r,a rapidez assombrosa, e as carta», que recebemos
da Ara«'ão e de Navarra, Begurão que a fermenta-

ção nesta» duas províncias he maior que nunca.
M. Calomtirde appresentou ao Rei hum rela-

torio, em que pede a demissão de quasi todos o.
empregado» de alguma importância na Catalunha,
como cúmplices da revolta. Como entre este» em*
pregados ha alguns , que tem muito c.édito, con-
seguirão não só paralisar os effeitos destes relato-
rios, que o Rei guardou sem responder, mas até
seria possível que este negocio acabasse por ter-
minar a carreira ministerial de M. Calomarde.

As prisões do» liberaes tem recomeçado de no-
vo em '"da a provincia de Valencia. Muita» pes.
soas, que tinhão sido soltas ha muito tempo, forão
outra vez prezas , e deste numero são todos os au-
tigos muiiicipaes, co.istitucionaes de Valencia.

Barcelona 23 dc Janeiro.

(Correspondência particular.)

Ha dias notava-se com assombro a ausência de
M Aristegui, Capitão da Guarda Real , atlViçoa-
do do nosso Capitão GencM Conde de Hespanha ;
agora se suba que este Oljci.l foi mau lado com
liiiiua missão secreta , a Rivas Alias , onde, depois
de doze horas de marcha , entrou embrulhado eu,
hum cobertor similhante ao que os nossos monta-
niiezes enioão a rodu dc si, e na c_b. ça com hum
barrete comprido, que também faz parle do trage
da gente do paiz.

Em todos os pontos apparecem quadrilha» de
ladrões ; crê-se que cedo t,,in_riõ o iiiuio pomposo
de quadiiihas de rebeldes. Não se pôde duvidar das
más disposições de huma parte dos habitantes ; agen-
tes secretos correria os campos , e preparai» huma
sublevaçío. Tt-uiemos ver na próxima primavera re>
novarem se os excesso» , de que o priucipado já
tem soffrido tanto : não faltaria aos nossos males
senão a orgauasação dos vo-unturio».

O Consulado Re-il de commercio da nossa Ci-
dade pensou que convinha aproveitar a oceasião que
se appre-eul-iv.» de ser agradarei a S. M. Em con-
8eqi.enr.ia oTereceu ao Rei hum dom de 50 mil
pezos fortes , que S. Al. »e dignou acceitar : mas
algun» negociantes recusarão pagar o seu contin-
gente.

Escrevem-nos de Saragoça que espera-se alli
de Madrid huma remessa ile 3 milhões de reales
destinados ás despez,»s que a passagem de S. M.
deve occ.sionar nesta Ciilad»-; esta somma será for.
necida pelas rendas dos correio».

Falia «e de mudança d» ministério: D. Victor
Dainian Saez tomaria a pasta dos Negocio» Estran-
geiros , a ala Marinha passaria ao General Cisne-
ros, a da Fazenda a D. Pio Elizalde, Conselhei.
ro d'Estado, e finalmente o Bispo de Lião entra,
ria no Ministério da iustiça. Repetimos estas vozes
sem todavia termos grande confiança.

Madrid 24 de Janeiro.

(Extracto de hu nn caria particular.)

A redacção da nota exigida pela França , so-
hre a situação deste Reino , foi hoje conclui,Ia no
conselho de Fitado. O R ?. Cyrillo Alameda,
Geral dos Franr-iscanos : M. Pio E-izal.le, conse-
1'aeiro do Estado , e o Marquez de Za ubrano ,
Ministro da Gue, ra , são os tres primeiros redac-
tom desta peça importantes. Em viituda de huma

ordem do Rei, esta nota ou antes este proipecte
de nota, será enviado ao Marquez de Campo Sa-
grado, decano do Conselho de Guerra , pura este
General enviar a S. M. seu parecer sobre o con-
te.iijo desta nota. Esta circunstancia faz crer aqui
ou nossos hábeis políticos que M. de Campo Sa-
grado vai ser nomea<)<» Miuistro da Guerra.

_ evacuação de Hespanha. pelas tropas Fran-
cezas terá lugar dentro em dóus ou trez mezes,
e ja o Ministro da Guerra cuida em substitui-los
nas praças que hão de deixar vagas.- S. Ex. qui.
zera mandar para ellas tropas do exercito perma-
nente; mas he impossível entreter mais tempo o
exercito no pé actual; as despeza» que elle ocea-
8Íona excedem muito as rendas do Estado, e a
medida proposta «ie licenciar ao mesmo tempo
todos os regimentos "de milícias provinciaes , vem
ser de absoluta necessidade.

O Colide de (-.falia, que havia recebido a licen*.
ça , que solicitava instantemente de voltar aqui,
ha de receber alguns dias depois a ordem de licat
em Londres até que S. M. tome novas disposições a
este respeito; esta o deu. partio a 13 deste mez,
e não tardará a chegar-lhe.

O Intendente Marco dei Pont acaba de ser
transferido do seminário dos nobres á prisão que
se «l.a...a Carta dei Pont , onde he constante-
mente sruania.o á vista por dous meirinhos. Es-
te mudança he de muito mau agouro para Marco e
para a-.u<-ile., que com elles se achão complicados.

M. de Villele , antes de sahir do Ministério,
quiz dar a seu confrade, M. Calomarde, hum sig-
nal da sua estima partieulai : mandou ihe o jran-
de Cordão de Legião d<- liou,a. Este favor de.a-
liou o ciúme dos seus Collegas.

GRAN BRETANHA.

Londres 26 de Janeiro.

Recebemos huma carta do General Church ,
datada de Dragotnestre , 1." de Dezembro ; ella em
substancia diz o seguinte:

" Depois de huma marcha muito penosa, mas
feliz, de Corintho até o Cabo Papas, havendo en-
ga nado os Turcos acerca de todos os nossos mo-
vimentos , e depois deter feito muitos prisioneiros,
e sublevado as quatro Províncias de Calavrita ,
Vostza , Patras , e Gastou.ii , que tinhão abando-
nado as armas de desosperação, atravessámos as
vastas planícies de Pairas , a despeito do exercito
de Achniet-Pacha e sua formidável cavallaria. Che-
gando ao sitio, onde eu queria embarcar o exer-
cito para a Grécia Occidental , fiz reforçar a po-
sição com ligeireza ,, e o embarque se fez em face
do inimigo.

" Nossa marcha , de hum cabo do Pelopone-
so ao outro , foi accompanhada de todas as diflicui-
dades imagináveis, e do pior tempo que eu nunca
vi na Grécia. Tem chovido constantemente dois
mezes, e estivemos expostos a todo o furor dos
elementos sem ter barracas. Nosuo ultimo dia de
marcha na Morea , alravez da bella planície de Pa-
tias, foi muito elorioso. Eu havia tido a feticida-
de de oceultar meus movimentos aos Turcos, que
eaiaião em força; de sorte que no mesmo dia,
em que A<-hmet Pacha , com 5,000 bomen» de in-
fanlaria , e 1,500 homens de cavallaria atravessava
a planície de hum lado, eu também a passava qua-
si na cauda de seus cavallos , com 1,000 homens
de infantaria.

" As forcas do inimigo em Patras e nos ar-
e*'
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redores , «endo de quasi 8,000 homens , nos nao

podíamos conseguir nosso fim senão por nossas ma.

«obras, e ellas nos permittirão embarcarmos at.ro

de espingarda dos Turcos. _
" Acabamos de de-embarcar aqui; e tend»_to-

mado posse da praça, fazemos o bi.mc nos arr#i*>-

res. Os Turcos , quando nós chegámos se retirarão

para Prevesa e Missolonghi. Quando eu poder or-

«aiiisar os habitantes, que a p.e«e..<;a do inimigo

havia intimidado, he provável que comecemos nos-

sas operações do lado desta praça importante. A

auarnição de Missolonghi, he forte, dizem, rie 3 000

Somei». Asen.baicaçõ . f>rão buscar o reslo das ml-

nhas tropas. Espero que voltem para marchar «vau-

te, e dar nova direcção á guerra nesta parte do

^8IZ' (Courier.)

FRANÇA.

Paris 2 de Fevereiro.

Ha poucos dias que nós ousávamos espe-

tar para a nnrinha franceza melhores destinos :

annaes se ab.em para íuimortalizar

o fim heróico do joven Bisson. Este official he o
primeiro que depoui da restauração se achou era
circunstancias de render su a torças superiores. O
regulamento militar lho permitia; a resistência ti.
nlm sido tal que a holira ficava intacta , mas ha.
via a inda mais honra no coração do joven Bisson

que no regulamento niilitBr. De doze homens, nova
tinhão sucumbido, elle mesmo ferido gravemente nãr»

podia mais combater ; então elle faz voar a embar-
caça... O sangue frio, com que desde a véspera se
havia preparado esta calastrophe que, vingou a
bandeira franceza de hum insulto, o sacrifício do

piloto , tudo he digno dais tempos antigos.
Ouvimos com prazer que o .Ministro da Mari.

nha mandou fazer hum quadro, que deve conservar
a lembrança deste admi.avel feito d* armas, e qua
se va. cone. der huma pensão á mãi e á irman do

joven Bi.son. Deve-se agr,.decer a M. de Chabrol
haver romprehendido toda a extensão da divida,

que a França tem contraindo com este joven heroe.
Severos contra oh ministros que fazem o mal,
nossa imparcialidade nos faz hum dever de louvar
os actos', que podem merecer a estima publica.

( Constitutionnel.)

ja os nossos

NOTICIAS MARÍTIMAS.

ENTRADAS.

Dia 9 de Abi ii. — Bahia; 9 dias ; G. Amer.

Palladium , M. George C/outman , equipagem 15 , car-
ca sal , e outros gêneros , ao M : passageiro t ran-

cisco Silveira Gularci.nas , Portuguez.- Rio Gran.
dr ¦ 20 -lia- ; B. Conceição Imperador , M. José fíf
crio da Silva, equipagem 13, carga carne, couros,
»-tio, e g-aixa, a v-rio..— Antuérpia, pela Bahia,-
70 'i..s; E liai. Fuderico, M. P. Vanden Kerk.
flomin,' equipagem 11, carga ladrilho, a Nttylor
Brulliert: pa«s,g*iros João Manoel Lopes de Car-
valho P..uentel, Luiz Barboza, e 1 criado, José

M na Henriques Feneira, e I Francez, com 1 fi-

Hu,. _ Volparaiso ,- 53 dia» ; B. Franc. Senaphor ,
M- Levillain , equipagem 12, carga eacáo, nozes, e

chaoeos , a Scntt , e Reys: passageiros 4 Francezes.
- ílova Hollanda,- 64 dias ; G. lng. Nemrod, M.
Iltnry R. Eilbeck, equipagem 17, carga carvão,
ao M.: pas-age.res 2 Inglezes.

Dia 10 ue Abril.— Jtrsey ; 50 dias; |G. lng.
Jris , M. PhilUpe Jeune , equipagem 13, carga ba-
c Iháo, sabão, azeite, e outro, gêneros, a John
Viberl. — Rio Grande ; 21 dias; S. Liberal, M.

José Francisco Seta, equipagem 9, carga carne,
couros, e s.bo , a Manoel Pneira de Souza: passa,
geiro o Capitão de Buenos Ayres, José Maria Fio»
res, prisioneiro remeiiido á Repartição dB Guerra,
— Duo, 20 dias; S. Nova Carolina, M. José de
Sou-m Ribeiro, equipagem 11, carga dito,,a Anto.
nio de Miranda Ribeiro : passageiro 1 prisioneiro
rimetlidi. á Repartição da Marinha.—Ilha de Maio;
36 (lia.; G. Hamb. Carolina, M.Jucob Vender JVittern,
ea|uipag-m 14, caiga sal, ferro, e outros gêneros,
a Britnin Sichriner, e C. —Paranaguá; 17 dias; S.
Estreita Brilhante, M. JW Coelho da Silva, cqui>

pagem 10, carga tab .ado , blas, arroz, e mate,
io M. ; passageiros Antônio Pereira Ribeiro, e Jo-
sé de Queiioz. — Londres ,- 62 dia»; B. lng. Ja-
ne , M. Charles Bumth ÍVuile , equipagem 10, car«

ga louça, maniei.a , cerv ja , e outros gêneros,
a Thomaz AveUne : pas-agero 1 Hollandez — //«•
tre de Grace,- 45 dias; G. Franc. £'Emiüe, M H.
Gasparit, equipagem 13, carga fazendas, ao M.:

passageiros 9 Francezes, incluindo 4 mulheres.

S A II 1 D A S.
Dia 9 e 10 de Abril. —Nenhuma sahida.

RIO ws JANEIRO ka IMPRENSA IMPERIAL s NACIONAL.
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Aktigos de Officio.

Repartição dos Negócios da Fazenda.

]V1 I-oel Calmon du Pin e Almeida, do Con*
íeltio de Sua Magestade Imperial , Ministro e Se-
cretario de Estado dos Negócios da Fazenda , Pre-
sidente do Thesouro Nacional &c. Faço saber a
Junta da Fazenda da Província Cisplalina : que
Sua Magestade o Imperador, a Quem foi presente,
pela Secreta lia de EstaJo do» Negócios da Guera,
o seu Ollicio de quatorze de Jíinei.o deste anno,
accomponhado da representação do Comn.Usario Pa-

gador; e encarregado da Pugadoria da Thesou.a-
ria das Tropas da dita Provinciu Ji.se da Silva
Freire, Houve por bem Resolver, segundo o Avi-
so que recebi da mesma Seeietária de Eatado do

primeiro do corrente rnez, que não seruo regu-
lar como a dita Junta pondera, fazer-se a conta*
bilidade daquella Repartição em nome do l hesou-
reiro Geral ausente, e oão responsável (por ser
chamado ao Exercito pelo General e.n Chefe) de-
ve a Pagadoria ficar a cargo , e responsabilidade
do referido Comniissario Pagador , quando a mes-
na Junta o julgue habilitado para isso pela» suas
circunstancias , e devidamente o authorise ; e que
no caso contrario nomêe pesspa idônea paia ie-
ger interinamente a Repa.t.ção, e dê conta paia
o Mesmo Auguato Senhor Decidir ultetiorrne.ile o
que convém. O que se participa á mencionada Jme
ta para sim intelligencia, governo, e cuiiiprnuen-
to. José Nunes Ferreira a fez. Rio de Janeiro
en. 8 de Março de 1828.— João José Rodrigues
Vureiro u fez escrever. — Miguel Calmou du Pin
e Almeida.

Miguel Calmon du Pin e Almeida , do Con-
eelho de Sua Magestade Imperial , Ministro esc-
cretario de Estado dos Negócios da Fazenda , Pre*
eidenle do Thesouro Nacional &c. Faço saber a
Junta da Fazenda da Província de Minas Geraes:
que fazendo se necessário imprimirem-se Guias pa*
*a todos os gêneros, que se exportuo para esta
Corte, principalmente para o» que pagao dizimo ,
como o assucar, deixando-se os claros para nelles
se escreverem as quantidades, e com «s ditas Guias
•e appresentarem os conductores na Meza da Ad.
eiinistrnção de Diversas Rendas: Houve Sua Me*
gestade o Imperador por bem Determinar, que
e mesma Junta dê ordem para serem impressos ,e
com urgência, similhantes Guias, e se di.tnbuao
pelos Registos como já se ordenou em Provisão

de vinte hum de Agosto do anno passado a res-
peito do caffé, recommendando aos encarregados,
que seja declarada por letra, e não por algaris-
mo , como teu. vindo , a quantidade das ar.obaa ,
a fim de evitar a fraude , e emendas que se cos-
tu mão fazer nas que são maiiiisciitas. O que assina
terá entendido, e cumprirá. José Luiz da Costa a
fez. Rio de Ji.i.eiro em 8 de Março de 18i-8 —-
João José Rodrigues Vareiro afez escrever. — Mi-
guel Calmon du Pin e Aimeida.

Miguel Calmon du Pm e Almeida , do Con-
selho de Sua Magestade Imperial , Ministro e Se*
crelario d' Estado dos Negócios da Fazenda , Pre-
sidente do Thesouro Nacional &c. Faço saber á
Junta da Fazenda da Província de Mi.ias_Geraes s

que para ulteriores medidas, que cumpre tomar se
b respeito do melhoramento , e lefórma dessa Jun-
ta, Ordena Sua Magestade o Imperador, que ei-
)a informe seu. perda de tempo, se os Offic.ües da
sua contadoria , que tem sido nomeados , na con-
foTiii.dade do Aviso quinto da Pro.isão de vinte
nove de Novembro de mil oitocentos e oito , para
os lu"Btea de Escrivães de Inlcndencias , e Guias ,
e de'A.l.i)inistradores, e Fieis dos Registos, e
Coi.la-ens conservão na mesma contadoria os seos
le-ueciivos empregos, e se são ou não substituídos
por ouin.s, a tim de que não falte o necessário nume-
ío -Je officiaes para o expediente , e trabalho da
Junta. O que cumpra José Nunes Ferreira, a
fez Rio de Janeiro era 13 de Março de 1828.—
João Jusé Rodrigues Vareiro, a fez escrever.—
Miguel Calmou du Pin e Almeida.

Miguel Calmon du Pin e Almeida, do Con-
aelho de Sua Magestade Imperial, Ministro e Se-
cretario d'Estado dos Negócios da lu.zendi», Fre-
sidente do Thesouro Nacional &c. Faço saber a
Junta da Fazenda dB Província de Minas Geraess
aue sendo presente u Sua Magestade o Imperador
o seo Oficio de trinta de Janeiro deste anno , em
aue dá conta de haver continuado a cobrar oa
emolunienlos de quatro, seis, • ...to porcento,
abolido pelo Artigo quinto da Carta de Le. de
treze de Novembro do anno proxi.no passado, «9

de os conservar em deposito até que se resolvao
as duvidas que lhe occorrerão para que executas,
se como devia, o citado Artigo daquella Lei :
Houve o Mesmo Augusto Senhor por bem Deter-
minar o seguinte. - Primeiro que essa Junta pas-,
se lo«o e logo a restituir à quem direito for o* 5
emolumentos que, er» manifesta opposição da refe- I
de Lei tiver cobrado, e depositado. Segundo. Qué
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os Amanuense, da Administração Geral sejão pagos
pela Caixa do, gerae, de.sa Provincia, até que ,e pro-
videncêe ulteriurmente sobre a dita Administração.
Terceiro. Que a mesma Junta remetia sem perda
de tempo, e em forma authentica o termo do accor-
do, que tomara de não executar a mencionada Lei,

,para que se faça elft-ct.va a responsabilidade da-
quelles do, seos Membros, que para isso conco.re-
rão. O que cumpra sem duvida, nem tergiversação.
Narciso X vier de Barro. , a fez. Rio de Janeiro
em 17 de Março de 1828. —João José Rodrigues
Vareiro a fez escrever. —- Miguel Calmon du Pin
e Almeida.

AnT.r.os nao Officiaes.

S. PAULO.

Celebrou-se o cnzamento da Pfinceza Feodora
com o Príncipe Holienlolie-Lauhenbourg.

Por ordem do dia de 15 de Fevereiro foi di.
roittido do Commando do Exercito o Duque de
Welliugton , e nomeado para eucceder-lhe Lurd
11.11.

A Porta assumiu huin tom de ameaça , que
deve fazer descoroçoar os mais teimosos em espe-
rar a paz. Perseguem os Christãos, e numerosas
listas de proscrito, declarão bannido, os Subditos
das Potências Aluadas.

As Câmaras Franceza e Ingleza continuão os
seu, trabalhos , e nos seguintes números daremos
alguma idéa dos objectos respectivos.

C O II lt E S 1' O N D K N <: l A.

No dia 22 do corrente, como havíamos annun-
ciado, nomearão-se o. Juizes de Paz eSupplentes
para as Freguezias desta Cidade, e seu Termo.
Bem quiséramos dar a lista completa das pessoas
nomeadas para todas as Freguezias , mas a não
temos, e por isso só faremos sciente o publico dos Magestade o Imperador : _
que hfio de servir nas trez Cidades , os quaes são possu.o esta Heróica Naça.

Sr. Redactor.

os seguintes Sr,.
Na Freguezia da Sé. — Juiz de Paz — Jo-

sé da Costa Carvalho. — Supplente , Capitão
Mór Eleuterio da Silva Prado.—Santa Efigenia. —
Juiz de Paz. — Marechal José Arouche de Toledo
Rondou, Supplente, Coronel José Pinto Gavião
Peixoio Bom Jezus do Braz. —• Jui_ de Paz —
Reverendo Vigário Joaquim José Rodrigues. —Sup-
plente, Sargento Mór Francisco José da Silva.

Cumpre que nada digamos acerca da nomeação
do Juiz de Paz da Freguezia da Sé, e eó pode*
mos afiançar, que sobráo.lhe dezejos de concor-
xer com todas as suas forças para o bem do seu
paiz , mas que sua nece.saria ausência por quasi

Não he ao illustrado Povo Brasileiro, que di*
rigimos este novo artigo sobre a Soberania de Sua

a indignação de que se
ção contra o artigo da As*

tréa N. 248, assaz manifesta á sua adhesão á le.
gitima causa , e o seu ódio aos inimigos do Soce*
go Publico. Não he também aos Augustos e Di-
guissimoa Senhores Representante, da Nação : suas
Mensagens ao Throno , em que rezes tantas era*
pregarão a denominação de Soberano ao Chefe Su-
premo da mesma Nação, são outros tantos teste-
tnunhoa da solidez da sua doutrina, e do seu re*
conhecimento aos benefícios prodigalizados pelo De-
fensor Perpetuo do Brasil. He tão somente aos Es-
trangeiros (com esta expressão não intentamos t>ó
designar os nascidos em paizes estranhos, incluímos
nella os nacionaes que se afadigão por nos fazerem
estrangcirinhas), e por doi, motivo,: o primeiroIJUI-. • lUO. UUC OU» ni.VV.HHli. w>*_o«-ih,pm ¦••-• a. *j u-«*wn —"- * — "o- — * •» -  I

todo o tempo o embargará de pôr em effeito seu, para que reconheção que identificados com 03 sen-
desejos, que desde que se referem á Pátria, são
rigorosos deveres. Quanto porém ás outras nome*
ações, temos por certíssimo que são optimas; e
desde ja seguramos, que terá mui bons resultados
a excellente instituição dos Juizes de Paz n'e,te
bello Paiz.

Não podemos deixar de notar com magoa, que
muito poucos Cidadãos concorressem á caza da Ca*
mara para esta, nomeações ; será muito para dese*
jar, que d'ora em diante os nossos Patrícios sejão
mais solícitos de exercerem tão importante direito,
como he o de concorrer com o seu voto para a,
nomeações d'aquelles, a quem vai ser conliada ai-
guina parte do poder delegado pela Nação.

O Redeictor.
(O Farol Paulistano.)

—»i*l»l»!®|«^.|®|«|«»ie--

NOTICIAS ESTRANGEIRAS.

Recebemos folhas Ingleza, até 23 de Feverei*
ro , das quaes colhemos as seguintes novidades.

O Sr. Infante D. Miguel , depois de ter sido
demorado por muitos dias en, Plymoufh , sahio li-
nal.nenle a 9 de Fevereiro para Lisboa, na Fra*
gata Pérola , accompanhada do Brigue Tejo. O
Governo Inglez mandou em companhia trez Náoa
Oceiui , Windsor Castle, e Britou, na ultima da,
quaes hia o R. II. Frederik La.nb , Embaixador
para Lisboa; e a primeira deve conduzir dalli tro-
-as para Malta , e a segunda para Inglaterra.

timentos Nacionaes na preeminencia do, Titulo,
do Imperador estamo, tão prompto, a combater us
inimigos da sua Soberania com a penna, como o,
da sua Augusta Pessoa com a espada ; o segundo
porque o estado de instrucção a que lemos chega-
do , (desmentindo Specladores , e Espelhos , redac*
çõe, de ingrato, que entre nós acharão refugio e
amparo) he tal , que não só sabemos redarguir e
controverter argumentos, mas até reduzi-los a nada.

A nova ptovocação da Ast.réa N. 2ò'5 aBsigna*
da o Inimigo dos Ecos e do. Toneis nos incita a
novo combate. Cuidará esle acirrado e frenético ini-
migo da Soberania Imperial, qua rieiiomiuando-nos
de fanfarrões, de áulicos, de aristocráticos, e após*
loucos, por isto alcança o triunfo ! Ile ter áulico
ou aristocrático dizer o menino que dizem tantos
Diccionaristas, e tantos Publicista,; dizer o mes-
mo que tem dito a, duas Câmara, de Deputado,
e Senadores anle q Throno do Imperador do Bra*
sil ? E que denominação merecerá então o Senhor
Provocador, e seus adhereiites , indo de encontro
com tudo isto ? A que lhe quadra he a de Saiis-
culottes , de barretinhos vermelhos, porque esse, Io*
rão oa que se lembrarão primeiro de innovarem a
doutrina antiga estabelecida lá para os seus fins;
logo veremos com que razões.

Ah! quando vemos hum anônimo , em cujoau*
xilio sahirão a Publico, como Athleta, manifestai)-
do-se por seus nomes, dois Deputados; ile que
magoa e luto se cobre a nossa alma, recordando-
se do, male, e horrores da França desde 1792 a
95 , em que decretos da Assemblea, e Convenção
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*tf * nal forão revogados para não desagradarem ao Em 1657 obteve o Grande Eleitor o Ducado da Pnis-

«AT da Montanha. Teremos nós a desgraça de sia, e esta Soberania lhe foi conjirlUada pulo trata.
Vttrt'at' . i _ * _i r-i .- .i. .#„ /'-/:..„ -.,. 11'í.fi lVI.i_ _ no.v Ofí __ tírsaflPari'
ve«*
si' 

'
esta» escandalosas acauãs reproduzidas no Bra

A única esperança não he, porque desistão

/.'ua tenacidade, meios, e marcha he a mesma da

Revolução Franceza) he, que hum Soberano ener-

nico hum Ministério previdente, huma Assembléa

fllustrada, e huin Povo sensato, não he pos-rivel
¦onsenlir, que engrosse o partido: nos desastre:- da

Eraiiç*. republicanizada teu. aprendido de sobejo a»

Nações: máximas idênticas náu valeu.: tranqüilize-
o nosso animo.

N.io nos firamos cargo de responder a todo»

os paragtaf.s da nova provocação; por que,
elles os

( Mios
sendo

mesmos já rebatidos, recheados dos mesmos

]u*r.»res coinmiius , as victoriosaa refatações insertas

jn^seu excellente Jornal nada deixão a dezejar;só.

mente trataremos ria citação de Mirabeau; que por
ser matéria nova náo deve deixar de ser analizada,

* combalida.
Jã vimos que o Sr. Inimigo dos 1'jCOS e dos

Toneis im «ua corr-.-spondencid na Astrca N." 2Í*-S

teve a má f.í de alterar a citação , de que se va-

]eu do Tili.lo 3, Artigo 12 da Constituição, di-

zentlo : Todos os Poderes vem d,i Nação, aceres-
ceutaiulo o que não diz o artigo , ou que nelles
reside a Soberania ; agora vejamo-lo também alie-

rar a suu citação de Mirabeau , «mini.lin Io o que
dá o genuíno sentido ria oração. Mirabeau no seu
discurso do L° de Setembro rie 178) disse : Se
considerarmos de sangue frio os principiou <- a naliire-
%a de hum Governo Monárquico , in.iliiuith sobm a
base du Soberania do Povo,- (\) se examinarmos "I-

lentamente as circunstancias , que dão lugnr á sui

formação ; ver-se Im que o Monarca deve ser conside-
fado mais como Protector dos Povos , que como ini-
migo da sua felicidade. Veja-se Oeuvr. de Mirab.
Travaux , tom. 2. pag. 90. Da maneira que foi
transcrito este período pelo Sr. Inimigo dos Ecos
e Toneis, entende-se máxima positiva, cujo ponto
principal he a Soberania do Povo; e da maneira,
com que elle foi dito, e nós o transcrevemos, en-
tende-se ns hypotbese de ser estabelecido hum go-
verno em França sobre a base da soberania do Povo,
Luiz l(;, preitaíido-se, comose prestava, do bom arado
ú formação deste governo, devia ser consideradoProte-
ctor dos Povos, e não inimigo da sua felicidade, e
tanto assim elle Mirabeau «> considerava, que o seu
voto foi, 'b* que o Monarca tivesse Veto absoluto,

portanto Mirabeau trabalhando para precipitar do
throno a Luiz 16, empenhava.se em collocar no seu
lugar ao Duque de Orleans de quem era partnlis-
ta, e o queria elevar á Soberania da França. O que
avançamos não lie raciocinar hypothelico , he ver-

dade demonstrada ; suas obras manifestão , qual
a este respeito cru a sua opinião ; e para que não
fique em simples dito, abramos oi.3 tom. da
Historia Secreta du Corte rie Berlim , e vejamos o
«ue diz a pae. 22 : — O Duqw acluid ( Brunswick )
mio seria menos sensível que outro qualquer aos pra-
zeres e elcnncias; mas severo observador das decencias,
religiosamente fiel ao seu officio de Soberano , elle co-
vheceo que d economia era o sen primeiro recurso.
Vejamos mais como se exnlic» nas outras suas obras ,
recorrendo úMonarquia Prussiana liv. 1. pag. 21. —

¦rlf! MirnheHM Astréa
tnaa(I) Aqui termina a citação de iVliriiOCHM na

N.° atíã (lindo por fiado o sentida da oração ,
mio ¦ oração ; porque continua eu. reticência. Pode se

Mar maior prova d;, sua rui fé ? Ei» i-uao» s.o os pane-
girista» dn Soberania Popular !

do de Oliva em llitiO. — Mas a pag. 90. — desde
360 annos que a Soberania de Brandeburgo está
entre suas mãos <Sc. — Então que nos diz a isto ,
Senhor Inimigo dos Eco» e dos Toneis , a ma-
xima de Mirabeau era , que a Sobeiania es-
tava no Povo , ou nos Monarca» ? A quem
cube pois o dizer-se — Cuidão que o Povo do Bra-
sil lie composto de cegos que não podem ler, m» Sr.
Provocador , ou a nos ! Qual será mais fanfarrão
impando de literatura , quen» tronca , mutila , ou
accresceula os authores que cita, fazendo lhes dizer
o que não disseião ; ou quem dá na sua integra
os textos , de que nos valemos ? Com tudo isto
nenhum desgosto nos causai» suas odiosas invecti-
vas, posto que mal applicadas, esperando da hon-
ra do Sr. Provocador, que folhêe Iodas as liisto-
rias do mundo, para nos applicar hum apodo h.s*
torico , como o que lhe havemos applicado , e aos
seus defensores e apologistas ; e como prometemos
dizer a razão , por que os revolucionários da Fran-
ça se lembrarão de iitnovaiem a doutrina seguida
da Soberania , vamos a expcnde-la , authorisarioi
por author, não suspeito de autico, nem rie aristo-
cralico. Aqui estamos con. a Historia Filosófica d.»
revolução de França, por Fantin Desoiloards nas
mãos. Lese no vol. 4 pag. 305. A Cidade, de Pu-
ris achava se inteiramente entregue aos jacohirios , o.s
emissários du sociedade mie enchião , c diriaiãn ns «.<•¦
sembléu* seccioiinrias. Em a!gttiti'is o< Cidadãos "ini-

gos da ordem e d>i paz forão viu/enlamrrilr expulsos.
Declarou-se que a Soberania pertencia aos Stuis culottes.
Eis aqui o facto ; vejamos agora os motivos. Vol.
5. pai. 209. Uniu dts membros da associação esere-
viu o seguinte á commissão popular de Orange: Vos

podeis dar tu Io aos Sons culottes, encarcerar, destir.
rnr, fttsilar, e guilhotinar. — Outro queixando-se do
terei vel abuso, que nos Departamentos se fazia
d-sta máxima, teve esta resposta de R;ib?spierrp:
Os Sons citlotles não roubão cousa alguma, por que
luto lhes pertence.

ldeui. Indaguemos agora se o sanRCulolismo era
ideal ou real. Os membros das AssemblèuS populares
fuzião consistir o seu patriotismo em trazerem a roupa
sujei , hitiuti pantalona rasga Ia e enlameada, os cabel-
los em desordem, e hum. barrete vermelho ; pag. 210.
Indaguemos mais se entre elles havião preeminen-
cias. Gorat dizia de Demitiu: Ile hum grande, fidalgo
da Stinsciiiolaritt ; pag. 257. Então, Sr. Redactor,
tendo-nos a experiência mostrado pelos desastres da
Franca os fins por qua alii so proclamou u Sobe-
raiiia Popular , não deveremos nós temer e tremer
ao aparecimento du mesma doutrina no Brasil ?
Nao deveremos nós clamar encontrando analo-

gias e coincidências, que parecem, que os inimigos
da Soberania Imperial seguem a passos marcados
os tentames dos rcpublicanisadores da França ! Não
somos tão estúpidos que não conheçamos, que ns

nossos cotejamentos hão demairoar alguns dos que
se teu. manifestado pelo partido opposto,; com tu-
do nós preferimos antes te los por inimigos, do

que sermos chamados de visionários, e impostores.
Perdoem-nos os dois Srs. Deputados ; nós somos
amigos de Platão, porem muito mais da verdade.
Também Mirabeau sahio , como hum-delles, sem
lhe ser encommendado eom a sua opinião sobre
hum regulamento dado pelo Rei de França ; e es-
ta se acha no tom. 1. pag 127 Travaux , debaixo
deste titulo — Opinion du Cnmte de Mirabeau sur le
resleme.nl donné pur le Roi iVe. •*- Que eulpa ten.

quQüi lê, achar estas e outras coincidências? OCi*
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dmlão amigo do sen Soberano , e ds tranqnillidatle
publica ha de ver indifferente lançar hum tição
ucceso sobre inuteria combustível , e quo se toma
afüii em sopra-lo , e não ha declamar, que ode»*
troço ha de ser temível , pela experiência de
iguaes incêndios , ee não correrem desvelados a
apaga lo , emquanto não ganha forças ! Não mos-
ti» :, historia, que duas constituições publicadas,
juradas, e admittidíis na França, porque di-s.igra-
darão' ao partido da Montanha forão substituídas
pela de 1793, que fui preparada , discutida o de-
cretada em menos de quinze dias , tendo começo

por Sieyés em caza de iWr-o (veja-se a Hist. Ftlos.
dn Itev. de Fr tom. 4 pag. _-3l>). Que injuria fa.
zemos en, dizer, que Sieyés eu, liiiin Clérigo, e

quo n caza, em qne elle fez o preparatório desta
Constituirão, era de hum honrem chamado Meu y
lie culpa nossa encontrarem se estas coincidências
e aiialoíMíi* da historia da revolução rie França com
» acluiiiidade dos succe.sos du Brasil ? Era aos Sr-.
Deu,'.lados, que se lançarão no partido da Sob. ia.
nia Popular, a olharem as circunstancias e caracter
dos que fizorão o mesmo no partido da Soberania
Sansculoltistica. O ditado diz : quem não quer ser
lobo não llie veste a pelle. O reme tio , que lhes
resta , he o mesmo, de que se valeo Mirabeau,
quando atacado pelo periódico o Correio de Versei-
lhes, de que o açu patriotismo era apparente , serviu-
do-lbe de véo, com que encobria seus ódios particu-
lares, e suas paixões, ou ambição de fazer-se te-
niivel para ser comprado por aito preço, ou ter
iiitrancia-no Ministério: (!_a-se Dic. Univ. lli,»t.
Crit. e Bibliog. t-<m. II. pag. 5üâ) , respondeu na
Assembléa : A minha supposta superioridade na tule
dr vos guiar para fins oppodos , he huma injuria des-
tituida tit: fundamento. Tniv. tom. 2 pag. 38. Assim
fellou o Conde de Miiabeau, que sendo rí-j°iíH(lf»
pe!a nobreza de Provença nas eleições , qual novo
Clodio , renunciando aos direitos ,lo «tu n_.s--iiii.n-
to, e ao titulo de Conde, alugou hum armazém,
e poz por cima da porta este lelreiro : Mirubeau
mercador tle pannos, e com isto conseguiu ser eleiio
Deputado du terceiro Estado a"Aix.

Falta nos responder ao Sr. Inimigo dos E-ns è
Toneis sobre asun graciosa imputei ão de <"i¦.••'esãos
que. acerrimos simulão sustentar, interessei ir.it. etUs do
testem, Quem mal não us:;, , mal não < onda, Como
podemos nós ir para a Soberania da Nação sete-
nios o mui expresso e lerminanle mtigo 69 , do
cap. .." (ia Constituição, que diz o seguinie : A
formula da Promulgação da Lei será concebida nus

seguintes termo! — Dom (X) por Graça de Deos
ie Unanime Acclamaçiío dos Povos, Imperador Consli.
tucionttt, e Defensor Perpetuo do Brasil. Daqui ,,„
conclua , quu alem da Acelamação dos Povos ha
outra Potência que constituiu a S. M. Imperador,
esta outra Potência he Deos , que pelos effeitos _a
sua Graça o fez nascer Príncipe, füho de liei,
Herdeiro presuuiptivo de huma Coroa, a cuja S_.
berania pertencia o Brasil, onde o deixou seu Lu.
gár Tenente retirando-se, e que pela generosa con.
descendência de ficar entre hum Povo que amava
como Pai, foi por esle mesmo Povo elevado á ca.
tbegoria de liuperadur. Ora tudo isto subentende-
se por aquelle ditado por Graça de Deos , antes da
unanime Aeeliiinaeão dos Povos (2), e crendo nós co.
mo cremos de fé, que Deos sabe tudo, e não pó-
de ser enganado; e ,pie cs Povos hão sabem quaes
são os seus verdadeiros interesses , porque são il-
ludidus lo as as vezes, que astutos demagogos ali,-
gando-li.es as paixões sobre elles se entronizão, co.
ine tão an,piamente nos tem mostrado a histon<i
da lugl.ileira, e da França , voltando depois de
tantos sofrimentos «o ponto donde parlião , resta-
beleceudo as antigas Dynastias , desenganados que
a Soberania do Povo na primeira estava nos agi*
ladores , e na segunda nos sausculotes, não simula-
mus em sustentar interesses que detestamos unin.
do-nos ao partido da Soberania Imperial ; porque
além de ser doutrina antiga, e segura, lie coufor-
me ao que cremos de Deos , que tudo pôde , e o
permi.te, e confotnie á Constituição no art. (if).
Esta he a protissão de fé do — Inimigo dos mal
intencionados.

P. S. Esquecia nos referir outra galante eoin-
eidencifl. O irmão do Conde deMirabeau tanto por
sua gordura , como por ser amigo de vinho , ti-
nlo» por alcunha a denominação de Tonei. Os-dois
iiuiíiuH erão inimigos capitães , e por isso os do
partido de Mirabeau Mercador de pannos erão ininii.
go., do Mirabeau Tonei. Lêa-se Dic. Uuiv. Hist.
Crit. e Bibliog. segundo artigo de Miiab.au.

Errata.— NoDiuio antecedente na l.a !in. da
Caria Imperial em I,i..a,r de —Junta da Fazenda —
lea-se — Junta da Justiça.

Keserv-rrios esu, these para oceasiao oportuna.

NOTICIAS MARÍTIMA S.

S A II 1 D A S.
Dia 11 de Abril.— Riu de S. Juéío • L. S. Jo*

(í) Os Povoe, do Brasil delegando ,r„ S. M. o Impe.
redor a Soberania não derão tudu , quanto podião dar.

ENTRADAS. _¦. , M. José Antônio, equipagem 6, em lastro.—
Dia II de Abril, — Fetlmauth; 45 dias; P. Tng. Dio, L, Santa Micaella , M. Manoel Rodrigues de

Kingftcher, Com. o Cap. Poore : pa «sanei ros Der- Moura, quip.gem 4, em lastro. — Dilo , L. Espt*
nardo Galupe, e huma mulher por nome Robet rito Santo, M. Domingos de Mouui Lima, equipa.
natuiaes de Buenos Ayres. Sem 5, em lastro. — Cabo Frio; L. Dinheiro á vis*

ta, M. Manoel da Costa Santos, equipagem 2 , car»
ga farinha de trigo.

AVISO.
Oi bilhetes da lO.a Loteria da Santa Caza du Mizericordia, que ha de andar a roda imprete-

r.velmente no próximo mez de Maio, contiriu5o.se a ven ler na mesma Santa Caza, na do Provedor
Antônio José da Cruz Rangel , rua nova de S. Bento N. 65 ; na do Thesoureiro Antônio da Silva
Costa Pereira, tua drtraz do Carmo N. 3; na do Thesoureiro das Loterias da dita Sinta Ca.a,
Francisco Lopes de Araújo, rua de S. Pedro N. 23; e na rua Direita N. 20, aa Botica de João
Francisco de Pinho. '

BIO ut JANEIRO ka IMPRENSA IMPERIAL u NACIONAL.
rrrs
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Artigos de Officio.

Repartição dos \egocios da Fazenda.

[\\ Iguel Calmon dn Pin e Almeida, do Con.
stliio de Sua Magestade Imperial, Ministro e Se-
cretario de Estado dos Negócios da Fazenda , Pre.
«idente do Thesouro Nacional &c. Faço saber a
Junta da Fazenda da Provincia Cisplatina : que
em vista dos seus Officios de quatro e vinte trez
de Fevereiro passado, onde se ponderarão as ra-
zões urgentes de se dever marcar hum prazo cer-
to de prorogação para continuarem a permanecer

como em deposito nessa Alfândega e Porto as mer-
cadorias, e Navios estrangeiros destinados para
Buenos Ayres: Houve Sua Magestade o Impera-
dor por bem Determinar que se fixe o prazo de
trez mezes contados da data desta para o sobre-
dito fim, tanto para a Nação Bntannica, como
para Iodas as Nações estrangeiras , devendo porem
a mesma Junta haver na conformidade do Foral
e Lei da dita Alfândega aquelies direitos de ar.
masem , a que forem (.brigadas as mercadorias de-
posiladas. O que se lhe paiticipagara sua intel.
ligrncia e execução. José Nunes Ferreira a fez.
Rio de Janeiro cm 27 de Março de 1628 —João
José Rodrigues Vareiro a fez escrever. — Miguel
Calmon flu Pin e Almeida.

Repartição dos Alegorias da Marinha.

Pela Secretaria d'Estado dos Negócios da Ma-
rinha se faz publico para conhecimento dos inte-
ressados, que a Fragata Piranga dará tambem com-
boi até conveniente altura ás embarcações destina,
das" á costa d'Est , devendo portanto os CupUaes
das mesmas dirigir-se com antecedência ao Com-
mandante da dita Fragata , para receberem as
competentes Instiucções. Secretaria d'Estado em 14
de Abril de 1828. — Joaquim Francisco Leal.

Corsário que ficarão prisioneiros, como tambem do
nosso Brigue Caboclo.

Artigos nam Officiaes.

RIO DE JANEIRO.

Continuação da Lista dos Assignanles, que tem con*
corrido para subscripção du Retraio de ò. J». o
Imperador , o qual manda abrir tm França o fm-
tor da Imperial Câmara, Henrique José da il<-
to , tendo obtido para isso licença do Mesmo /»«-

gasto Senhor, que se Dignou tambem de honrar es.
ta empresa com a Sua Protecção.

Provincia do Ceará.
Exemplares.

O Exel. Sr. Presidente Antônio de Sales Nu-
nes Berford • • •••••• ;••'.;

Os lllusts. Sis. José d' Agrella Jardim....
João Tiburcio Pamplona
Eduardo de Castro Silva
Francisco Jo9é da Costa Barros
João Francisco Sampaio
Manoel Gonçalves Valente
Joaquim Lopes d'Abreu
Manoel José Martins
Martinho de Borges
José Antônio Machado
José Ignacio Gomes Parente ••••
Francisco de Paula Pessoa
Vicente Alves da Fonceca
Bernardino Lopes de Sena
José Victoriano Maciel
Reverendo Vigário Miguel Carlos
Gonçalo Luiz Telles.
José Francisco Sampaio •
Manoel Caetano de Gouvêa

(Conlinuar-se-ha.)

I O Brigue f}orVrio da Republica de Buenos
Ayres, denominado Niger, Commandanle Coe, ten-
tando sahir , en. a noite de 28 de Março , para
vir renovar as suas piratarias, foi visto pelo nos-
so Brigue Caboclo, que cerrando-o iinmediatanien.
te de mui perto travarão combate, resultando ficar
o Niger completamente destruído. Esta noticia he
certa, porém ainda não vierâo os Officios , que men-
cionem as particularidades da acção : so consta lia-
lerem chegado á Colônia a gente ferida, tanto do

NOTICIAS ESTRANGEIRAS.

BUENOS AYRES.

Temos visto Gazetas de Buenos Ayres, da.
quaes extrahimos os seguintes artigos.

Hum Decreto de Sucre, Presidente da Repu.
blica Boliviana, regula os uniformes do Vice-Pre-
sidente , dos Ministros de Estado, Prefeitos do»
Departamentos, e Intendentes de Policia ; assim
como dos Ministros de Justiça, Reitores e Lente»

A V



i ~-S )

dis Ualver.ida ls e Collegio., e empregados cwis;
e depois ass;.i,a li) .s o tratamento, a saber " o de
Ex- lleocia (V. E.) ao Vice-l .esidente da Repu-
bica. Pre.iduntes das Câmaras do Congresso , Sa-
premo Tribunal de Justiça , (em corpo) , e Capi-
t.ies (1 ner.es do Exercitu ; de Vusaa Graça (V. ü.)
aos Ministros de Estado, Tiibuili.es Superiores de
Justiça (tu corpo), Conselhos e Tribunaes Mili-
tares, fiitios, Presidente da Corte Suprema,
Ministros Diplomáticos , e Majores Generaes do
Exercito; a de Honoravel (V. 11.) aos Membros
das Câmaras do Corpo Legislativo; de Senhoria
Mostre (V. III ¦»») aos Arcebispos, Bispos, e Ca-
btdos Ecclesiasticos ; de Senhoria aos Generaes de
Brigada e Coronéis , Encarregados de Negócios,
Agentes Diplomáticos , Indententes de Policia, Mi-
nistros de Tribunaes Superiores , Dignidades e Co-
negos d.s Cathedraes, Oltíeiaes Maiores das Se-
cretarias , Contador Geral, Administra,lor Geral de
Correios, Commissario ordenador, Presidente da
Administração Geral dos Correios: o Commissario
Otdenador , o Presidente da Administração Geral
do credito publico , e os Reitores de Universidade*
e Collegios.

A 4 de Março entrou em Buenos Ayres por
via de Ias vacas Lord Paget , Capitão Tenente
da náo de S. M. Ganges, que se achara em Mal-
donado com ofícios para Lord Ponsonby.

A Gazeta Mercantil traz de baixo do Att.
México o seguinte.

" Temos recebido cartas e periódicos dos
Estados Uiidos Mexicanos , que alcanção até prin-
cipios de Novembro passado , e dos quaes iremos
snecessivamente referindo alguns extractos. Entretau-
to temos a dòr de dizer que a situação interior
dvquelU republica está mui longe de ser tão fe-
liz como se creria , e como representara a men-
si)gem do Presidente, que publicámos a tempo oppor-
tun_.

" A conspiração do Padre Arenas tinha ex-
citado huma perseguição furiosa contra ns Hespa-
nhoes": muitos forão lançados fura do território, e
todos despejados dos seus empregos. As duas fac-
çoes nrassonicas de Yorkinos e Escossezas espedaça-
vão o paiz ; e até havia accontecido o triste caso de
correr sangue em Vera Cruz. O ódio entre estas
mias' seitas tinha clifgado a hum gráo lamenta-
yel : ninguém reconhece mérito , aptidão , nem
virtude senão em os indivíduos da sUa. Pcir con-
st-quenera necessária reinava huma desconfiança ge-
ral,-e os capitães se escondião em vez de em-
pregar-se cm emprezas uteis. Parece que a ge-
ração-" ac tirai Americana está conde.unada á dis-
c.Ofdia-, (¦¦ aos desastres ; e que só nossos filhos po-darátv gozar Irutn dia das doçura* da paz e da li-
herdade .,

Debaixo do artigo Chili copia o seguinle í
" O Sr Guilherme Tudor , nomeado En-

carregado de Negócios dos Estados Unidos junto
do Brasil, chegou aqui a II (de Fevereiro) no
Bergantim Ge/irgè Gardner, de Lima, onde tem re-
f! lido ha annos comoConsul Geral dos Estados Uni-
dos, estando agora,de viagem para o Rio deJunei.
ro para tomar posse dó seu emprego. „

Mercúrio dc Vatparaiso.
Pòr hum Regulamento do Governo, datado de

Santiago 8 de Fevereiro, o Congresso Nacional he
transferido da Cidade de Rancagua para Santir.go,
e o prazo da sua installáção marcado para 12 se
p-orogoii para 25 do mesmo mez, devendo os De-
pitados ajuntar-se quatro dia* antes para as dispo-
»rçõesj preparatórias.

Por hum projecto de Decreto os 5 por cento, qng
no transito pela cordilheira se cobra das mercado,
rias estrangeiras sobre o» preços correntes da Pra.
çu , nas espécies estancadas se deduzia sobre a me.' tade do valor dos preços de estanco. Mas este pro.
jecto foi reprovado pela Commissao Nacional.

Sob o artigo Peru lc-3e na Gazeta Mercantil
de 4 de Março o seguinte : —

„ Escrevem de Valparaiso , referindo-8e ás no.
ticias communicadas pelo Bergantim Eduard, vindo
de Calláo , que o Corsário Hespanhol visto na Ilha
de Ia Mocha , appareeeu em Pisco, depois deter
tomado defronte de Valparaiso hum Bergantim Ea.
cana Chileno Auracano , e remettido-o ás Ilhas Ma>
riannas. Lançou alli a tripulação deste, apresou
dois Bergantins Peruanos o Elena e o Mestizo, que
forão resgatados por seus donos em 7,000 pezos, e
continuou sua viagem para o Norte, e com d ire.,
ção, segundo se ciê ao porto de Guayaquil. Cita-
ma-se e Grego , he coinmandado pelo celebre pira.
ta Martelin, conduzido a França o anno anterior
para ser julgado; carrega 18 grandes peças de 12,
com 115 homens de tripulação, e patente, do Go-
verno Hespanhol , recebida em Cadiz ha quatro
mezes,

" Se se ha de dár credito acertos rumores, a
Cidade de Lima foi theatro de hum suecesso o mais
extraordinário. Não vimos cartas, nem papeis pu-
blicos que possão assegurar nos da sua realidade: po.
réu. temos ouvido allirmar a distintos sujeitos, que
o Governo tinha descoberto huma conjuração, que
se tramava, e devia estalar a 25 de Janeiro. O pia-
no era coroar Rei a hum Curonel índio chamado
Liuavilca. Muitos Deputados do Congresso líc.vão
presos , e entre elles os Senhores Vidaurre e Perez
Tudela. A noticia desmerece muito por esta ultima
circunstancia , pois ninguém ignora a valente e qua-
si temerária opposição do Sr. Vidaurre ao General
Bolívar por suspeitas de que e.le aspirava ao dia-
de ni a.

" Também se diz que as tropas nacionaes ti-
nhão sido novamente batidas pelos insurgentes H.s.
panbues. „

A Gazeta dp Buenos Ayres de 3 de Março
transcreve o seguinte ,-

> 'A E-cuna Corsário nacional Caçador, Cominan-
ídante Williams, que sahio deste porto na noite de*Saj)bado 

passado foi perseguida por hum Bergantim
e huma Esctina inimigos chegando aquelle a tiro de
pistola. O Caçador forçou de vela, e soçobrou de.
fronte da Atalaya. Só se salvarão em terra 18 ho-
ruens da i-ua tripulação. O resto com o Coininandaii-
te suppõVíe ter morrido..,

GRAN BRETANHA.

Times 12 de Fevereiro.

Ordem Geral 4 de Fevereiro de 1898.
O Marquei de Anglesea despede-se da Rt'»Í

Artilheria , e do Corpo dos Re.-ies Engenheiros,
com sentimentos da mais alta consideração pelo seu
uniforme bom comportamento, e por seus grau-
des merecimentos, e da mais profunda saudade na
sua separação. Elle está certo que existe a este res-
peito reciproco sentimento , e o que assim breve-
mente expressa será entendido e apreciado. Onde
quer qu« elle esteja — qualquer que seja o seu dei-
tino—elle olhará sempre com sollicilo interesse
para a honra e prosperidade dos distintos corpos.

(Assigiitido) A. Dickson , Coionel e Deputai!»
Ajudante General.
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Dito 13 de Fevereiro.

Dom Miguel e sua companhia depois de haver
estado tanto tempo demorado em Plyuioutn sahio
a final para Lisboa.

Gazela de Londres 15 de Fevereiro.
Secretaria dos Negócios Estrangeiros 12 de Fevereiro.

Sua Magestade o Rei houve por bem benigna,
mente nomear George Jackson , Esq. para ser Com-
niissario Juiz dc Sua Magestade, em lugar de Da-
niel Molley Hamilton, E*q. fallecido, das varias
commissões mixtas estabelecidas em Serra Leoa ,
segundo os tratados e convenções entre Sua Ma-

gestade e o Rei dos Paizes Baixos, Sua Magesta-
de e o Rei Cath ilico , Sua Magestade e Sua Ma.

gestade Fidelissimn, e S. M. e o Imperador do
Brasil , para prevenir o illegal trafico de escrava-
tura, e conforme os ditferentus actos do Puilaineti-
to expedidos para pôr eiu eííaito uqueiles tratados
e convenções.

15 de Fevereiro
O Rei houve pot bem benignamente nomear

Henry Vnwin Ad lingtou , Esq, (que era Secretariei
da Le"_ção de S. M. aos Estados Unidos da Aiiw-
rica , e ultimamente hum dus Plenipotenciati< s cie
Sua Magestade para negociar hum Tr_.la.i <» com us
ditos Estados Unidos) para set Ministro Pieaipo.
lenciario á Dieta de Frankfort.

ALLEMANHA.

Das margens do Danúbio 13 de Janeiro.
. " 

Inlonnão-nos que o grande exercito dos Riu-
sos, que está destinado a abrii.' a campanha, ha
de ser commandado em chefe pelo Feld Marechal
Conde Wittgensteim, e que ha de ser dividido
em tres corpos sob os Gonetaes Puskewitchj Conde
Woronzow e Pedro Puhlen. Qjtfo exercício tio
numeroso como o do BessjMW, esta formado
na retaguarda sob o coumra^Poo Conde d. Sa-
cken, que ainda tem o quartel general -em Mohi-
low, sobre o Onieper, e brevemente se ha de trans-
ferir para Kioff ou Kauiiniec.. He de presumir
que a divisão Polaca forme, parte deste exercito.

A Áustria igualmente está tomando medidas
para se preparar. a qualquer aponteçimeuto, e não
obstante sua. iningoa . de .dinheiro , coutinuão os
movimentos das tropas ao inte. io. da .Monarquia.
Muito tarde já tivprão ordem vatios regimentos
Húngaros e Alemães, para .subir de seus quartéis
na Moraria e Boh emia,. e .mar.bar com hum par-
<l'te considerável de artilharia par» o reino de Gal"
licia, onde parjece que se hão de.distribuir pelas
íronteirus, . ......
1.1 íi : . Vienna 30 de Janeira

(Correspondência particular.)
O Principe Alexandre Ypsilanti suecumbio hon-

tem aos áéus soHYiinorítbs , 
' 

nos braços de seu ir-
mão Constantino. O Principe Rasumofsky , que foi
Embaixador da Rússia , e sua consorte,: não o dei-
xarão hum momento alé a ultima extremidade. Suas
exéquias ib6_i de fazer-se. amanhã sem alguma ce-
rimonia. .-:>

, M.. df. Cata man acaba de tliega-r de Paris.
Agora sabemos que M. de RibeaupUirre I npo vem
aqui. A or .anisação tinal da Administração Tory
en Inglaterra contribue para fazer-nos esperar que
as novas negociações da parte das trez Potências
Jia, de acabar em manter a paz. .... •

Vienna 1 de Fevereiro.
Não temos ainda noticia alguma da chegada de

M. de Ribeaupierre a Trieste.
Ainda se refere que o Principe Philippe de

Desse Hombourg irá a huma missão extraordinária
para S. Petersburgo. A Junta da Dieta Húngara,
que reside eni lJe»t, está agora empenhada em re-
guiar as ultimas resoluções da Dieta. Seus traba-
lhos terminarão brevemente.

Frankfort 8 de Fevereiro.
Cartas de Vienna dizem que vem fazer-se huma

leva de 45:000 para completar o exercito.
O celebre Astrônomo Barão de Zach vai fixar

sua residência na nossa Cidade.

Trieste 22 de Janeiro.

Sabemos de Malta por hum navio que chegou
em 15 dias , que a embarcação com bandeira
Grega, que havia entrado naquelle poito sob pre-
texto de fazer algumas pesquizas a respeito do
Con le Capo dTstria, foi reconhecida pirata, e retido.

O Embaixador da Rusia chegou a Eguia,
mas sahio imuiediat. mente.

Dizem que os Aneiicanos destruirão Casabussa.
As ultimas caitas de Costantinopla de 27 de

Dezembro dizem que aquella Cidade ainda estava
tr nqoilla , apezar de que se fazião grandes ar-
ma,n-nl.is militares. Estavão se preparando immeu-
sas ciidèas para fechar e entrada dos Dardancllos-
Treze náos de linha e algumas fragat. s estavão
aparelhando no Arsenal : duas náos e huma fraga-
ta estão ja no porto entre Tophana e o Serralho,"
e nos Dardanellos está huma esquadra de embar-
caçõens grandes e pequenas. As cargas de trigo
de 88 embarcações Russas , Inglezas e Franceza»
desembarcarão por conta da Porta, que não so
as tomou a preço muito baixo , com grande perda
dos proprietários , mas ainda não marcou nü*
ma breve época para o pagamento , de maneira

que os Capitães forão obrigadoa a contentar-se
com simples recibos. He certo que as embarca-

ções Austriacas e Sardas até agora tem conseguido
passar o Canal de Constantinopla , mas não tem
obtido fiimans sem difficuldade. — A Gaztta de Augs»
burgo.

F R A N Ç A.

Parts- 12 de Fevereiro.
. Huma Carta de Vienna de 2 de Fevereiro

.contém o paragrapho seguinte: — A'a II horas da
manhã , os restos mortues do Principe Ypsilanti ,
furão removidos para a Capella Grega , para se-
rem enterrados confoime sua qualidade. Officiou o
Bi*po de Pharsalia, assistido por quatro Padres.
Durante as encommendações a Princeza RàsUmofs-
ki appareceu com lagrimas nos olhos , para ver pe-
Ia ultima vez o Principe, que estava com farda
Polaca 

', e tinha sobre o peito as ordens Russas ,
e huma grinalda de rosas e Athanasia. Seus dois
irmãos estavão abismados na mais profunda tristeza.

S U J'S'S A. _¦¦'•

i . ¦'. Genebra 5 de Fevereiro.

Carta de M, Ei/gnard contendo as ultimas noticias,
que aquelle activo amigo dos Gregos

recebeu do Oriente : —
"Acabo de recebei noticia dol Conde de Ca-



no «TTotria. Escrêya.ma de Malta, onde cíiegsu a
Wlvsmento a 9 de. Janeiro. Calculava ooder sahir
tklli o mais tardar a 15, a bordo da Náo Ingie*
aa Warspite. Huma Fragata Russa devia accom*

panha-lo , • huma embarcação da Real Marinha
de França havia <âe ajoirtat*se-lbe *.n Egina. D.s-
to o informou o Almirante Codrington.

O Conde, aecoropaahado lão honrosamente ha
de justificar a confiança dos Gregos, e aquella,
com que as Potências Aluadas o honrão. Todos
aquelles que são interessados na causa Grega de*
vem sentir a mais forte esperança de qae a sorte

NOTICIAS

ENTRADAS.

,•540)

daquella Nação vai Usar-se da maneira mais fa.
voravel ao seu futuro p.ogresso.

A harmonia que reina entre os trez Almiian*
tes he conseqüência da boa te, que as Potências
Müsdas inostião para a liberdade du Grécia. Esta
alliança, tão moral, tão justa, tão desinteressada,
prova o alto ponto de civilisação Europea , e de.
ve encher de gratidão todos os espíritos humanos
e religiosos. Recebei , Senhor, a segurança da mi.
nha alta considerarão.

(Assignado)

MARÍTIMAS.

I. G. Eynard.

Dia 12 de Abril.- Monte Video ; 21 dias ; B.
Sueco, Noyaden, M. Carlos Lafstron, equipagem 7,
em lastro : segue para Lisboa. — Antuérpia , pela
Illm de Maio ; 96 dias ; B. Rol. Les Anas , M. F.
Nocton, equipagem 9, carga sul , fazendas , cabos ,
e genebra, a Recâu.— Ambriz ; 36 dias; G. Flor
de lAanda, M. Luiz du Silva Abreu .equipagem 24,
carga 390 escravos, destes niorreiío 5, a José Lou-
ranço Dias— Tamigona, por Gibrailar ; 42 dias ;
B Amer. James Noble, M. Robert Lewis , equipa-
«gem 8, carga vinho, papel, e massas , a Priaux
Tupper: passageiio D. José Fuentes, natural de
Monte Video.

Dia 13 de Abril. — Monte Video; 10 dias; F.
Amer. Mneedonia , Com. o Cap. de Frag. Hqffman.

.Di* o Commandante que o Corsário de Buenos
FAy.es, Niger, foi metido a pique pela Esquadra

\ 
' 

Imperial, por tentar saldr a corso ; e que enenn*
1 tro.i » Corveta Ma.ia Izabel com 7 embarcações.—

Lambes , por Ftdmouth , e Ilha da liou Vista; 90
dias; B Ing. Wilna, M. W. Ti/t , equipagem 9,
Carga sal , fazendas , antenas &c. , a Thomp on .-
p«---83?:ru 1 Inglez.— Ilha Grande; 1 dia; L. S.
Jjiiis , M. Guilherme Pedraso, equipagem 5, carga
caffé, e agoardente, a José Joaquim de Carvalho.—

AVISO.
Plano rio quarta e ultima Loteria da Caza da Santa Misericórdia da Villa dc S. João d'El-Rei, concedi,

da por S. M. 1., a qual prompto se annunciará o dia da sua extracção.

1 Prêmio de
1 Dito  „
1 Dito „
.1 Dito  „

Dito „
Ditos

Dito, dito, L. S. Francisco de Paula, M. Fran.
cisco José Caldeira, equipagem 4, carga dilo , a
Joaquim Antônio Camarinha. — Parati, pela Ilha
Grande ; 4 dias; L. Despique, M. Custodio de Sou-
su Machado, equipagem 5 , carga caffé , e agoarden.
te, a vai ios. — Arribada, L. S. Domingo» Enêas,
M. Joaquim José dos Santos : Bahio para Mangara-
tiba uo dia 12 do corrente.

S A H I D A S.

Dia 12 de Abril. — Porlsmouth ; C. de guerra
Ing. Rangir , Com. o Cap. Thayne. — Parati; Ca-
n.«a Estrala do Sul, M. Manoel José da Rocha,
equipagem 4, en. lastro.— Macahê; L. S. Sebus-
tião, M. José João Gonçalves dos Santos, equipagem
6, em lastro. — Mangaratiba ; L. S. Domingos
Enêas, M. Joaquim José dos Santos, equipagem 4,
carga vinho , e carne. »,

D.a 13 de Abril. — Gambararbelij ; G. Ruma.
na, Finlund , M. P. J. Esekelson , vai por Setúbal,
equipagem 22, carga assucar, caffé, e agoardente t
passageiro o ex-Tenente Adolfo Gustavo Thurezão
Oruficht de Ornas , com Portaria do Quartel Ge-
nernl. —• Ubatuba; Canna Santo Antônio , M. Ma.
noel Franeisco do Nascimento , equipagem 3, carga
sal , e f-rro.

8:OOOTT000
4:OOOUO0O
2-OOOUO00
l:OOOIJ000

500U000 2:OOOUO00
30(1 COPO 1:5OOU000

80 Ditos  „ 100U000 g:OOOUO00
35 Ditos  „ 50U000 l:75OÜO00

1:597 Ditos  „ 12U000 19:164U000
1 Primeira branca 293UO0O
1 Ultima branca 293U000

«oÜl Eremios£ 5:000 Bilhetes a 8Ü400 Rs.
3:333 Brancos (t,

Somma 42:OOOUO00

Os Bilhetes desta Loteria são de 8&400 rs. cada hum; porém também ha meios Bilhetes de
4&200 rs., e com elles se cobra metade do prendo, que sahir ao numero, que elle indicar, como vai
declarado nos mesmos Bilhetes, descontando.se como he costume, 12 por cento, a beneficio da mesma
Santa Caza : achão-se á venda em caza do Sr. Veiga, rua da Quitanda, canto da de S. Pedro; e na
rua dos Pescadores N-° 19; e na caza do Sr. Coronel Faro, rua dos Pescadores N.° 2, na qual
se pagará os prêmios dos Bilhetes, que se venderem nesta, logo que chegue a lista.

RIO os JANEIRO ha IMPRENSA IMPERIAL e NACIONAL. 1828.
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Artigos de Officio.

Repartição dos Negócios da Marinha.
"pEla 

Secretaria d'Estado dos Negócios da Ma-

mha se fàa publico, para conhecimento dos ...te»

rè dos, que por Offlcio recebido de Santa La-

corrente aportara ail. a Somaea - S. Josç — que

. - a-oardente com desuno para esta Cotte, I ul

I JlZt pelo Brigue Corsário - Ni-re* -, tendo
1 'Pc3il8o-d. 

preza da mesma Suu.sea h.do espon-

taneanenteentrega-la naquelle porto. Secre.arn.de

Estado eu. 15 de Abril de 1838. - Joaqu.a. Iran»

cisco Leal.

RIO DE JANEIRO.

A venda das Apólices da divida fundada , que

M ,i„hi. annunciado para amanhã, fica transferida

para 17 do corrente ao meio dia, por cenljiiuar e
e*1" , ,-„ j„ 11 m» ? Kr nm Sr. oll» i<m u«"> v»..-»— - — > --- ¦
impedimento de moléstia do 111. ; e x. nroKxm0- 

_ esta Capital , e nas partes remo
•uLl Caimon du P.n e Alme.da , M.n.slro pros.mos v , 

c^___ _e b_
cretar.o d'Estado dos Negócios du Fazenda , e Fie» esse Um. ü.peo , ^ _ __  ^.__ ^

iriente do Thesouro Nacional , porordem de quem

se faz este Aviso. Thesouro Nacional en, 15 de

Abril de 1828. „ . ,
O Escrivão da Meza do Thesouro Nacional.-

José Procopio de Castro.

ARTIG08 NÃO OFFICIAES.

MINAS GERAES.
Tendo observado ocularn.ente o péssimo es.

tado , en. que ha annos se acbão os cam.nhos das

diversas entradas para esta Capital, e que por ei-

les se não transita sem irmãmente perigo de vida ,
e constando-me tambem que de s.m.lbante forma

existe.,, as Estradas publicas desta Prov.nc.a , ... o

se podendo attribuir esta desordem a outra causa

mais do que ao desleixo, e frousidao , cora que
á face das Authoridades Constituídas se tem deixa.

do depor en, pratica as previdentes «soluções do

Conselho do Governo, que por mais de hn na vez

tem sido eommunicadas ás mesmas Authoridades,
e sendo ...dispensável atalhar o progresso de mal

tão grave, e^e que resulta o n.a.or prejuízo pu-
blico, e particular dos habitantes da Prov.nc.a, e es.

pecialmente aos Tropeiros, que g.rao com saaatro-

pas de humaa para outras Comarcas, e para si orte

do Rio de Janeiro, exportando, c importandj ge*
neroB, que foaeu* huma grande paite do rendimeu*

to da mesma Província , o qual sem duvida soiTre.

rá considerável disfalque, se não houver energia en»

fazer cumprir as ordens, que se tem expedido so*

bre similhante matéria, dite.ni.no a essa Câmara

debaixo de sua imiuedittta responsabilidade que, co-

nieçando agora a estação própria para o concerto

dos Cainiiihos , proceda seu. demora a tactura dei-

les pela maneira ja ordenada pelo Conselho do

Governo em resoluções, que lhe forao tiansimtti-

das: ficando na intelligencia de que no caso de

haver algum propr.eU.in , que se recuse aos seus

deveres, deixando dc concertar o Cau.ir.bo, que
lhe pertencer na conformidade das cláusulas , com

que se concedem as sesmarias , a mesma Cama-

,'a mande fazer a obra, e haja depois a des.

peza do Proprietário, que quanto aos Milícia-

nos,„e Officiaea das Ordenança», que como taes

se onerem considerar isentos do similhante ônusi,

seiáo obrigados somente ás suas testadas ; ficando

essa Can.ara outro sim intelligenciada de que no

fi.» d'Agosto do corrente anno, hei de mandar ob-"erva- 
o estado das estradas pelo Tenente Inspeç.

tor das Obras Publicas, naquelle* D.stnctos ma..-
-. . ...a. ramotaS pOr

erá no
esse om. n».":'" >t"*- >»--  .
cumprimento destas Ordens de maneira tal, que an-

tes me dará oceasião de louvar-lhe o seu zelo e

actividade, do que pôr-me em ™™x™™ ^

fazer subir á Augusta Presença de SM. o Im-

nerador qualquer ommissuo da sua parte, o que
„.e seria em extremo sensível, «isto que todas es-

tas medidas não tem outro fim mais do que o

ineresse publico, e particular dos habitantes da

Província, e o de evitar o r.sco de vida, em que
a cada passo se considerão os que transitao por

Estradas, que se achão no estado acima «fe*'*»*'-

Wrial Cidade do Ouro Preto 89 de Março de

1328. - João José Lopes Mendes Ribeiro- - Srs

Doutor Juiz de Fora Presidente, e Oftc.ae. da

Câmara da Cidade de Marianna.
Forão idênticos a todas as Câmaras.

(Do Universal.)

—-^•¦,er«i'»!-r^!®!'w©!'»«:-***~
NOTICIAS ESTRANGEIRAS.

Extraclo dus folhas Francezas.

HESPANHA.
Cadis 14 de Janeiro.

(Extravio de huma carta particular.)
Nossas estradas estão infestadas de ladrões, e

nossas costas de corsários, que despem os viajan-



tes, ou arruinão o commercio. A impotência do
Governo para reprimir estas desordens tem redu-
zido os nossos negociantes ã triste necessidade de
segurarem as mercadorias , que se expedem por
mar. Se os prêmios devem ser proporcionado^tfaos
perigos, ataixa deverá subir a hum preço exiírbi-
taiite. Quanto aos interesses , que os seguradores
fazem pagar agora pelas meicadorius expedidas pa-
ra as costas de Gulliza , sobem a 21 por cento,
se as embarcações cahem em poder dos piratas, e
ti por cento se chegão felizmente a seu destino;
para as costas de Biseaia , Santander e Asturias ,
os prêmios dos seguros sobem a 25 por cento no
primeiro caso , e a 6 no segundo; e assim eia
dian'c para as costas do Mediterrâneo ; as embar-
cações despachadas para as nossas Colônias pagão
até 40 por cento no primeiro caso, e 10 no se-
gundo. Cala dia ouvimos novos desastres para o
commercio : obrigue Cantabre, Capitão Lopetegui,
partido de Bilbao, e chegado antes de hontem ao
nosso porto, tinha sido perseguido na véspera com
alhnco na altura de Cabo de S. Vicente , por hu-
ma escuna bem armada , com 40 homens de gusir-
nição, que tinha içado bandeira Hespanhola. Hon-
tem entrou em nouso porto o Irrigue Covadenga ,
Capitão Mendezona, vindo de Villa Garcia ; a bor-
do desta embarcação se achava a guarnição do na-
vio Magdalena, Capitão Luziirraga , qne, indo de
Bilbao para Sevilha , foi tomado na distancia de
15 milhas ao Sul do mesm . cabo por hum corsa-
rio Colombiano , que fez passar a guarnição de
Magdídena para bordo do Covadonga , depois de
tirar a este os viveres, e pctile de seu aparelho
e carga.

Cadis 23 de Janeiro.

(Correspondência particular.)
A E-c.,na Hespuiiliola , correio marítimo n.° 2,

Capitão Dou Roque Cabarco, vinda de Havana ,
acaba de áwr fundo no nosso porto. Segundo o que
elle refere, a nau le Guerrero, a fragata Ileria ,
é corveta Arelhtisa , o brigue Hercules, todas da
Marinha, e a galera União sahirão da Havanna ;
a ultima embarcação velejou para Santander, e
no cabo de oito dias de viagem a esquadra que
aproava a Porto Rico , se achava na altura desta
iiha, onde a deixou o Capitão Cobarco. As fraga-
tas Cândida, lealdade, e Sabina, e o brigue Ma.
ria, íicaião na Havanna. Cartas particulares truzi-
dis por est» correi io marítimo, a bardo do qual
se achãn ai ;uns Ofiiciaes em qualidade de prisionei-
ros, fillão da paatida do Almirante Laborde, a
bordo do Guerrero , e que levou 70,000 pezos for.
tes. Presume-se que depois de tocar em Porto Ri.
co, se ha de dirigir á costa firme, onde hum cha-
mado Cisneros jí consegui., reunir tres mil homens
com a esperança de ver engrossar suas forças de
todos os descontentes, qne são em grande numero
en, Cuiuana, na Nova Barcelona , e outros luga-
res. Não he para admirar que em taes circunstan-
cias , o governo Hespanhol procure reduzir estes
paizes ao seu domínio.

Mudrid 28 de Janeiro.

( Correspondência particular )
M. Govcoriotea, director da caixa de amorti-

gação, partio hontem para Bircelona, depois de re-
ceber hum correio de M. Caloinarde. Logo que leu
os despachos , não se demorou mais que o tempo
necessário para fazer apromptar huma sege de posta
e cavallos. Os amigos do Ministro da Fazenda es-

(340 )

tão muito, assustados ,da partida repentina de JJ,
de Coycorroleu, que julgão .-cr ch;.nu,do pura _,,__'_
ceder a Ballesteros, cujos erros a l.ninistrativoS «^
tão grandes, que se pó te dizer que nunca ulgueiu
meneou as nossas finanças com mais ignorância, ba
má fé.

O Conselho de Castella não se limitou u op.
por-se á amnistia; além disto acaba de mandar au
Rei hum memorial , rogando humildemente a S. M.
que se digue restabeler o tribunal da inquisição, co.
mo único meio de destruir em Hespanha a após.
lasia , etoda a espécie de partidos políticos. Este
requerimento despopularisou o Conselho de Custei.
Ia, contra o qual se falia altamente; elle lhe foi
BUggerido pelos Ministros, que estão em Madriil
e que em suas lutas com M. Calomarde, crerão
chegar mais seguramente a derriba-lo , não sómen-
te uppondo-se ás medidas que elle propõe, mas fa.
zendo propor outras todas contrarias , pelo corpo
do estado , que tem mais influencia em todas as
disposições, que directa , ou indirectamente tem ai.
guina relação con, as matérias legislativas.

O Conde de Mury, ex-Coronel do l.e Regi.
mente da Guarda , que pedio ser empregado na Ca.
talunha sob as ordens do Conde de Hespanha, es-
tá nomeado Marechal de Campo , e 

'General 
de

Brigada da Guarda Real , Infantaria; Don Tullio
Üneill, outro General da Guarda , eslá igual-
mente nomeado Marechal de Campo ; mas ambos
ficão á disposição do Conde de Hespanha, quepo.
dera confiar lhes já huma brigada, já outra, con-
forme S. E. o juígar conveniente.

Nossas finanças estão em tão miserável esta-
do, que Im quatorze, ou dezeseis mezes os em.
pregados da Caza Real , cujos salários sobem a
mais de 900:000 reales por mez , apenas tem apa-
nhado alguns pequenos pagamentos por conta ; vai.
se destinar para pagar-lhes huma parte do dinhei-
ro , que trouxe a Fragata Pérola. Hontem che!;n-
rão de Cadis cinco carros daquelle dinheiro, sob
a direcção do Commissario Saltes.

O antigo Seminário dos nobres , que ha mui.
to tempo servia de quartel, foi restituido aos Je-
snitas , que o restabelecerão á sua custa, e que jí
começarão reparações muito importantes; de sorte
que estes Padres terão em Madrid dous Semina-
rios, onde poderio receber quinhentos aluamos.

Vê-se em caza de M. Martinez , Ourives do
Rei , hum tabernaculo de praia, do custo de 110
mil reales; presente que ti z a esposando Infante
D. Carlos ao Convento das Religiosas de S. Fran-
cise*, de Salles , onde vai tomar o véo huma no-
viça , de que a Princeza he Madrinha.

Depois que foi abolido o systema de M. He-
cacho , o numero de ladrões tem auginentado tão
consideravelmente , que só hontem se prenderão
vinte nesta Capital, onde aliás todos os dias se
prendem alguns. O ines.no acontece nas grandes
estradas ; e ainda que se liajão dobrado as escri-
tas das diligencias, as de Valença e de Fiança fo-
rão surpreheudidas ; os viajantes roubados ; c os
piquetes de cavaüana , (1ue as accompanhavão,
obrigados a fugir.

Barcelona 29 de Janeiro.

(Correspondência particular.)
O Rei cahio doente outrt, vez; M. Calomarde

também está indisposto; mas ainda que este Miais-
tro não saia da Camaia ha muitos dias, todavia
não tem cessado de cuidar nos negócios públicos.As cabalas contra elle são mais numerosas que
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nunca, e como, por seu procedimento na Catalu-
nlia, aftastou de si o. homens poderosos do parti-
do apostólico, o» outros Ministros, que ha muito
leiiipo trabaltião para derriba-lo, se reunirão aos
Carlistas , e> provavelmente M. Caloniarde não re-
sistirá á tempestade , que se levanta para fuze.lo
deixar o lugar.

A evacuação de Cadis pelas tropas Francezas
está ajustada entre o nosso governo e o vos=o. Já
hontem sahio desta Praça para Sevilha o 1.° Re-
,'ineii'o de linha , outra columna ha de partir ama-
iiliã , e muitos Batalhões das guarnições de Tar*
-riüjnua, Vigo, e Reuss, hão de seguir o me.rao
destino; de sorte que, quando as vossa3 tropas
despejarem , hão de achar-se 8:000 homens das
nossas nas portas de-~!adi. para1 tomar posse delia.

Trez novos transportes de deportados acubão
de deixar nosso porto debaixo de escolta da Criar-
rua Hercules , todos se de<tinão para as galés de
Ceuta, em África. He o terceiro corub-ii desta es*
pecie ; todos são, peia maior parle, pessoas .edil-
ai Ias ou enganuias. Até o presente , o Marquez
de Ia Torre lie a única personage notável , que
tenha si Jo punido com degredo.

A administração do Conde de Espanha lie sem-
pre a mesma. Falla-.e de hum bando i.oii singular
que se lhe suppõe tenção de fazer publicar, e que
teria por fim prohibir ao9 habitantes desta Cidade
trazerem favoritos , barretes de eeda ou de algodão,
e se embrulharem nas mantas, em que os Cata.
Sães se embrulhão de tempo immeruorial. Perten le*
se que o Conde de Hespanha leu não sei onde que
os favoritos, os barretes e as mantas forão n'.>iuro
tempo outros tantos siguaes adoptado. por diiferen-
tes sociedade, patrióticas.

As Cartas de Ara-jâo ."-''do do huma c;.aspira-
ção descoberta na guarniçao il ¦ ^.lagoç.i, e em
conseqüência da qual quatro Olbcijes e lüim *-<ir*

gento da guurniçáo forão logo fu-ilados ; hu.u Ira-
de, <|ue era o recrutador das trot<us, foi prezo e
po-ito em segurança na prisão civil da CutuJ- .

Muitas Cartas da Andaluzia fillão da leva nc
arredores de M-iIsííi de huma guerriloa muito Con*
sideravel de Carlista., contra a qn.il foi misler
inundar Iíhiiih mui forte cnlumna de Irojia. de li-
nha, tirada da guarniçao de Granada.

Barcelona 30 de Janeira.
O Rei já nao sahe da sua câmara ; entretanto

se dia que a nota , que se havia fixado no qua-
dril , por effeito de hum forte .luapisuio desceu
ao tornozelo, onde se íixou ; desla sort- se acha
S. M. prohibido de to.lo o exercício, t) Medico
Caslillo, qne lambem está seriamente indisposto,
lica de dia ao pé do Monarca; á noite seu filho ,
•que dizem acaba de ser nomeado Cirurgião da Ca-
•niara , vigia env hum quarto contiguo ao do Rei.

Dá se por certa a gravidez da Rainha.

ILHAS JONIAS.

Corfu 14 de Janeiro.
(Exlncto de huma carta particular.)

O Governador tia Grécia J. Capo (1'Istrias ,
tpie havia chegado ao nosso porto , não sahio pa-
ra ver suo familia; ssu irmão Viaro Capo rflstria.
foi procurado á fragata lngleza , e lhe entregou
as cartas, em que o Governo Provisório d;v Gie-
ria o informava do estado das cousas, e !he mos*
trava a necessidade da sua presença; ma. M. C-po
d'lstria havendo encarregado seu irmão de res.,-o.
der da.ua parte, fez se á vela para Malta a encon-
*rat o. Aliuiruales das trez Potências Alliadas. Es-

palhou*se voz que os Almirantes se preparão a fa*
zer-ne á vela para demandar aj paragens do Pelo-
poneso. A eonducta de Ibrahim Pacha necessita ou»
tia vez (dizem) da presença dos trez Almirantes
,. o porto de Nuvarino.

Cartas de Preve.a nos informão que o filho de
Resehid Pacha, chegou a mandar aVeli-Bey, Go-
veraador desta Cidade hum corpo de Albanezes for-
te de mais de 600 homens , destinados a reforçar
as guarnições de Missolonghi e de Anatolicon. Vely»
Bey tinha recebido ordem do Sera.kier para mar»
chur contra" o General Church ; mas quer elle terna
deixar a Cidade de Preve.a, quer não tenha ao pé
de si os homens necessários para emprehender es-
ta derrota , não apparecem ainda os preparativos
de huma expedição.

POLÔNIA.
Varsovia 7 de Janeiro.

O exercito Polaco, organi.adt» em muitas di-
visões, adianta-se para B-ssarabia para formar a
reserva do exercito Russo ás ordens do Grão Du»
que Constantino. S. A. 1. ainda aqui se acha.
mas deve partir immediatamente. Diz-se que o Grão
Duque Miguel também deve achar-se no exercicto
paru cominandar huma parte da guarda Imperial ,
que ja sahio de S. Petesburgo. Todo o exercito
Russo está em movimento , e se forma em echelons
para poder obrar segundo a. circunstancias. O exer»
cito de Lituânia e de Volhinia, debaixo das or-
dens do Tenente General Russo, também se póz era
marcha , e avança .obre a. nossas fronteiras : elle
h i de ter seu Quartel General em Varsovia. A van-
guarda não dita daqui senão alguns dia. de
marcha. Todo. o. Officiaes Polaco, distinto, par-
te o para o Exercito , e reina em nosso, muros
huma muito grande actividade.

T U R Q U 1 A.
Jasstj 10 de Janeiro.

O exercito Russo se encontra insensivelmente
sobre us fronteiras do Império, e os corpos, que es-
tavão em aquartellamentos distantes, devem concha-
gar-se c»>da vez mai. ; o exercito Polaco toca com
o da Bessarabia , e pretende-9e que o Grão Duque
Constantino tomará o commanJo em Chefe, se a
guerra se travar, e se o exercito não ficar debaixo
d»s ordens do Feld Marechal Conde de Wittgens-
tein , como até agora se dizia.

Nossa, auihoridades se metlem cada vez mais
em hum embaraça, do qual só poderão sahir oceu-
pando o exercito Russo o. Principados : ellas se
tem abandonado inteiramente á influencia Russa ,
.em pensar nas conseqüências, que re.ultarião ee a
Porta conservasse a supremazia nesta, provincia..

Diz que M. de Mintziacky deixa Bucharest pa-
ra vir estabelecer-se em Jaesy.

(Gazela de Augsburgo.)

RÚSSIA.
S. Petersburgo 12 tíe Janeiro.

Quando ee soube que M. Ribeaupierre tinha
.ahiíio para o Archipelago, o Imperador dizem que
deu ordem para mandar hum correio a Trieete,
ordenando-lhe iininediatamente que voltasse para
Corfn, unir-se aos Srs. Guilleminot, e Stratford Can-
ning, e em nenhum caso voltaBse para S. Petes-
burgo ante. de se desenvolverem o. acontecimentos
pendentes de questão Grega. Daqui ee infere que
a pielles Ministro, vão fazer declarações conjunetas
a o tes de se porem em effeito as medida, txecu-
tivas. «»
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Nota. Cartas de Vianna de 26 dizem que M.

_e Mnllitz, pertencente á embaixada Russa, sa-

trio daquella Cidade a 23, para Trieste, com des-

pachos de S. Petersburgo para M. de Riheaupterre.—
Da Gazeta de Angsbnrgo. «j

PRÚSSIA.

Berlim 26 de Janeiro.

(Extracto de huma carta particular.)
De Breslau, Capital da Silesia Prussiana , nos

informão que desde o começo da próxima prima-
vera, e mesmo mai» cedo ainda se poder ser , se

ha de formar hum campo de exercício nos arredo-
res de Neisse. Não somente todos os regimentos
da Silesia , á excepção das guarnições necessárias

para a oecupação das fortalezas , se reun.ráõ nes-

te ponto , mas também muitos corpos da Pon.era-
nia, da marcha de Brandehourg e do Reino da Prus-
sia propriamente dito , tem recebido ordem para
ali so acharem. M. o Feld Marechal Conde de

Gneisenati será encarregado do Conluiando em Che-
fe de*te campo de exercito.

Em qualqu-r outro tempo que não fosse a epo-
ca actual , o ajuntamento de huina porção do t;x-

ercilo Prussiano em hum ponto qualquer da Mo-

narquia , a lim de se exercitar nas evoluções mili-
tares, passaria como htmi accontecimenlo qnasi ina-

percebido ; mas no tempo corrente , o facto que
se acaba de amiunciar he próprio a despeitar a
attenção , mormente quando se sabe que os luga-
res, que as tropas yão oecupar, são precisamente
os mesmos , em que se fe-3 a guerra de sete annos,
e que forão muitas vezes illustrados pelos accam-

pamentos do grande Frederico.

ALLEMANI1A.

Vienna 25 de Janeiro.

(Extracto dc huma carta particular.)

Nosso gabinete tendo gasto toda» as molas or-
dinmias ala diplomacia , se vê reduzido a recorrer
á huma ultima tentativa para conju.ar a te.np.g.
tadej que eslá a ponto de rebentar sobre seu» flan-
cos. Pura este effeito o Príncipe Philippe de Hes-
se-Hon.bou.g, o mesmo que ultimamente foi no-
meado Com mandante General da Gallicia , ncaba
de ser enviado em Embaixador Extraordinário jun*
to de S. M. o Imperador Nicoláo.

O objecto desta missão não he hum enigma
difficil de decifrar.

Para explicar os motivos desta nomeação ba«.
Ia lembrar que o Príncipe Philippe de He»ee-Ho_-
bourg foi mandado a Moscou, na coroação do lm-

perador Nicoláo. Depois da sagração, o Príncipe
Bcconipanhou a Corte da Rússia a S. Petersburgo,
e alll como pare,He próximo da Imperatriz Abxan-
dra , foi adinittido ás assenibléas mai. inlin.as da
Família Imperial, e ganhou a afleição , e mesmo a
confiança pessoa! do joven autocrata,

Eis-aqui os tilulós do Príncipe de Hombourg
á missão importante qne lhe foi confiada , e as
razões em que se.fumião as esperanças do gabine-
te de Vienna. Além disto não deve esquecer que
o Prineipe ha de achar em S. Petersburgo Itniia

grande soecorro en, M. o Conde de Zichy . Mi-
nistro Plniipotenciario de Áustria naquella Corte,
ho in eu, ipuito, versado na carreira diplomática , e

que passa mesmo por ser hum dos discípulos mais
manhosos da escola de M. o Prineipe de Metter-
nich.

NOTICIAS MARÍTIMAS.

ENTRADAS.

Dia 14 de Abril.— Gibraltar ; t3 dio» ; B. lng.
Thiphes , M. John Provings , equipagem 8, carga
vinho, a Le Breton , e C. — Anlurrpia , pela Ilha
de Mulo; 100 dias; G-leota [loi. IVillem, M. Jef-
fiou, equipagem fi , carga sal, carvão, alcatrão ,
e pixe-, a W. Piai. — Rio Grande. ; 12 dias ; E.
Chiquinha, M. Manoel Antônio tf Oliveira , equipa-
»en» 8, c ma carne, couros, e sebo, a Manoel
Affonso Guines. — Bahia ; 15 dias ; Patacho S. José
Triunfhnte. M. Munoel Gonçalves d'Araújo, equipa,

gem 10, carga »al, e louça , a Antônio Thomaz de
Soma. Lobo. — Igunpe ; 5 dias ; Pataxo lnvensivel
do Brasil, M. José Gonçalves da Rocha, equipagem
6, carga atrevi, e couros, a vario»: passageiros
Manoel Gonçalves Dias, Francisco José d'Oliveira,
e Antônio Jaques. — Parati; 2 dias; L. Pensamen-

lo Feliz , M. José Joaquim Pereira, equipagem 5 ,
catga caffe , fumo, e aguardente, a vario» : passa,
geira Maria dos Santos , con. 1 filho. — Ilha Gran,
de ,- 2 dias ; L. Urânio , M. Antônio Francisco dei
Silva , equipagem 3, carga caffé, a Joaquim Auto-
nio Cumarinlio.

S A H I D A S.

Dia 14 de Abril. — Buenos Aijres, por Monle
Video ; F. lng. Forte, Com. o Cap. de Frag. Co-
glin. — Dito , dito , P. lng. Kingfisher , Com. o
Ten. Poore.: passageiro» o Inglez Henry Verney , e
o Francez João Manoel Ferreira, com Passaportes
da Secretaria d'Estado dos Negocio» Estrangeiros,
a Ingleza Ms. Caroline Robert, e Bernardo Gala-
pe, com Portaria da dita Secretaria d'E_tado.

AVISO.
Os bilbetea da lO.a Loteria da Santa Caza da Mizericonlia, que ha de andar a roda imprete*

rivelmente no próximo mez de Maio, continuão-se a vender na mesma Santa Caza, na do Proveito'
Antônio José da Cruz Rangel, rua nova de S. Bento N. 65; na do Thesoureiro Antônio da Silva
Costa Pereira, rua detruz do Carmo N. 3; na do Thesoureiro das Loteria» da dita Snnta Caía,
Francisco Lopes de Araújo, rua de S. Pedro N. 23; e na iua Direita N. 20, na Butica de João
Francisco de Pinho.

RIO de JANEIRO na IMPRENSA IMPERIAL e NACIONAL.
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AttTIOOS DR OlFIClO.

Repartição dos Negócios da Fazenda.

T Llustiissimo e Excellentissimo Sr. — Restituin
do a V Ex. "'qui inclusos tanto a repiesentaçiio
da Junta da Fazenda da Província Cisplalina , co.
mo a copia de outra do Commissa.io Pagador da

Repartição dos Negocies da Marinha.
(

Ill.mo e Ex.™ Sr.— Tenho a honra de pôr na

presença de V. Ex. , que o nau Bctuai estudo de
saúde me priva o cumprir com os meus deveres
cmii aquella aclividude e .cr.eigia , que exige o
serviço , em que se acha eiupcnliaila a Marinha
B.asileira. *... ,

He bem notório, que ha quatorre annos tenho
soffrido incoiuniodcs de urinas, e inflamações nn
bexiga, a ponto de Kr estado por duas veses em

perigo de vida , e apezar de me consideisr com
mais" algum vigor na oecasião , em que tomei o
Conluiando desta Corvcta, nfio deixei logo de ser
incoromodado á sahida deste Porto ; e tenho por
experiência conhecido , que os paliativos , de que .
devo usar, são impraticáveis a bordo , dependendo 1
estes de t.anquillidade , e socego de espirito , o

que he incompatível com a responsabilidade , que
me obriga a estar presente a tudo.

Neste estado tenho a rogar a V. Ex. o ser
in.peccionndo por facultativos, e sujeitar-me aojui-
zo que formarem das minhas circunstancias. Deos
Guarde a V. Ex. Bordo da Corveta Maria Isabel
surta no Rio de Janeiro em 14 de Abril de 1828.

Ui.»» e Ex.,u0 Sr. Diogo Jorge de Brito, Mi-
nistro Secretario de Estado des Negócios da Ma.
rinha. — José Thomaz Rodrigues , Capitão de Fra-

gata, e Commandante.

S. M. o Imperador, Aítendendo ao que V.
m. expõem em seo OíTicio de 14 <do corrente, Ha,
por bem dispensa-lo do Cominando dessa Curveta ,\
que entregará a» Capitão da Fragata João Pas-
coe Crenfel, no dia 17 do corrente, a cujo acto
irei assistir , devendo achar-se toda a guarnição a
bordo, para em sua presença publicar, que o mes-
mo Auguslo Senhor ficou plenamente satisfeito pe!
Io modo, por qne V. m. desempenhou a sua com.
missão. , ,, ., ,

Deos Guarde a V. ro. Paço 16 de Abril de
1328. —- Diogo Jorge de Brito. — Sr. José Thomaa
Rodrigues. _

Havendo S. M. o Imperador, em attenção ao
que exposera o Capitão de Fragata José Thomaz

neve re.nouer os u,iniu"i ~ ,,..,.,.- _- «««trio-iies sobre o seu-estado de saúde, Dispensa-
blico, dirigidos ao Desemhargo do Paço• Me« da 

f^^^JZndc da Curveta Maria Isabel;
Consciência, Junta do Co-.mmrf.io, Conselho da do-tora 8e||hor __„„,«,„_ R V-
Fazenda , e «6 Regcdor das Justiças, us Secrela- Mandn M«> ã _f Cx)nuBBDdo, da' -¦¦'" '—«¦""'" ¦¦->»¦•»• 

yBdCve,á tomar entrega no dia 17 dx» corrente;
ficando na intellisencia de que irei nsthtir a **l*
«cio.

Thesoiir«fia dos Tropas daquella Província, Jt-
da Silva Freire, sobre a perplexidade, em que Be
achão relativoment* a quem se deva lazer carga
das quantias deslinadas para pagamento da tropa,
visto que o Thesoureiro Geral Graduado JoSc Joa.

quim Jusliniano, tom chamado, e partir» para o
Exercito ; ctlmpre-me communicar « V. Ex., oe
Ordem Imperial, e em solução ao Aviso de vinte
trez de Fevereiro findo, que não sendo regular,
«orno a mesma Jw.ta pondera, fa*«-«e a contabi-
lirlade da Reparlição em nome do lliesoureiro Ue-
tal auzeivte, 6 J)ão responsável , deve a Paga dor ia
ficar a car--o e responsabilidade do Commissorio la-
g-idor José da Silva Freire , quando a Junta da
Fazenda , julgando-* p»ra isso habilitado, e pelas
suas circunstanciai, devidamente o «uthonse, e no
cose contrario cumpre, qu- nomee pessoa idônea

pari. terer interinamente « Repartição , e de conta

para ulierior decisão de Sua Magestude o Impe-
" °Deos 

Guarde a V. Ex. Psço en. 1 de Março
de 1828. — Bento Barrozo Pereira. — Sr. Miguel
Calmon duPin e Almeida. - Cumpra-se regisle-se,
e expeção-se as ordens necessárias. Rio 4 de JMai-

ço de 1828. —Calmon.

O Administrador do Correio Geral desta Cor-
te, em resposta á sua representação de 4 do pre-
sente , sobre ter observado a pratica de rernetter as
Cartas de Ollicio-, que recebe, nos Tiihunnes respe-
ctivos, e que tendo mandado levar ii Caza da sup-

plicacão, em dia *e Tribunal, buma dir.gida ao
Regedor dVIla, lhe ir.ra reenviada, com a resposta
de que a mandasse a Catumby , aonde o d.to Ke-

gedor morava ; fique na intelligencia de que deve

praticar com os Tribunaes. o mesmo q..e se oh.
serva con. as Secretarias d'Estado; isto he, que
deve rernetter os Ofiicios, e papeis do Serviço t-Nu-
... »-». -~ A*% Paru TVlpya oi

^

Tias
ida, e «O ttegroor un» <•¦—'v—- - -__-"_-_.___

T.a«, ou ás Canna, onde tiverem lugar ns Sesroes
dos mesmos Trihunaes. O que cumprira. Rio deJa-
neiro 6 de Maxça _de_ 1828. - Calmon-
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Deos Guarde a V. S. Paço em 16 de Abril
de 1828. — D.ogo Jorge de Brito. —Sr. João Pas.
coe Grenffel.

Aiinoo. nam Offiwaes.

NOTICIAS ESTRANGEIRAS.

FRANCJA.

Paris 18 de Fevereiro.

Di-rurso pronunciado na Câmara dos Pares por M.
o Conde de Ia Ferronat/s, Ministro dos Negócios
Estrangeiros , na abertura tia discussão sobre o

projiclo ae Resposta, na Sessão de 15 de Fevereiro.

" Nobres Pares, _
" Antes que se irnve a discussão sobre a Res-

posta , que tendes ouvido ler , peço á Câmara li*
cença pan. dar-lhe alguns esclarecimentos sobre os

pontos do discu.so de S. M. , que se referem aos
nossos negócios exteriores. Algumas duvidas me
tem já sido expressas ; ellas poderião reproduzir-se
na d.srus.f.o ; eu ttularei dissipa.Ias poi huma ex-

posição rápida de nossa situação política com as
Nações estrangeiras, A franqueza, que empregare-
mos na narração dos facto» eonsunimados, poderá,
Nobres Pares, ser o penhor das intenções, que
nos hão de _uiar no desenvolvimento de suas con.
seqüências. Mostrar o estado das cousas no tempo
em que acceitamos a responsabilidade do futuro ,
e recolher , para nos guiar com segurança , vossas
luzes e vossos dezejos, he tudo que ainda nos he

permiltido fazer e prometter. Este duplicado de-
ver nós o cumpriremos com igual lealdade.

" Eu nâo abusarei de vossos momentos, Srs.,

procurando desviar sobre mim vossa attenção. No
tempo, em que vivemos, os homens públicos não
se exnlicão bem , não são bem apreciados senão

por suas acçõ.s. Se depois de huma longa ausen-
cia, eu invoco as lembranças benevolas , que eu

por ventura deixei nesta Câmara , he somente com
a esperança de obter alguma indulgência para mi-
nhas intenções, emquanto eu não houver merecido
iilguma confiança para trabalhos , nos quaes serei
constantemente dirigido e sustentado pela ambição
generosa , que deve animai hoje todos os verda-
dei.cs servidores da Coroa , a de provar qne nada
ha mais compatível, que nada ha mais inseparável
d'ora em diante, do que o amor do Rei , e o af-
ferro ás liberdades publicas, a paixão pelo Thro-
no, e a fidelidade ás instituições de que se dig-
nnu confiar-nos o deposito sagrado, Eis-aqui sen-
timenlos , ou antes principies , dos quaes a ex-

pres-ão sincera vos deve provar, que bem que lou-
ee da França, permaneci sempre fiel ás lembra».
ças, e aos exemplos, que havia bebido nesta no-
bre Ca ".ara.-

" A G ceia , a Península , Alger , os Estados
da Ameiica do Sul , e ns relações de nosso com-
niercio cm o Brasil , taes são os pontos indica,
dos á vossa attenção, e sobre os quaes, authori-
. ado pelo Rei , nos empenharemos em dar-vos as
dezeja:!as explicações.

"A origem mesma das desgraças dos Gregos,

que não tinhão começado no solo da Grécia ; a
desuni:)') das primeiras resistências; o abuso que
enfão se fazia do exemplo de huma insurreição,

que a desesperação parecia justificar; todas estas

circunstancias reclamarão so principio , da parte
das Potências, serias meditações. A vontade de pa.
cificar a Grécia deixava prever u necessidade de
obter este resultado pela força, se falhasse a pet.
sua-ão; logo a guerra se tornava huma condição

possível da pacificação dezejada , e esta guerra in.
volvia a questão mais grave dos tempos modernos;

questão, diante da qual parárão o gemo de Calha.
rina a prudência de Alexandre , a político de hum
século inteiro, e a civilisação Européa. Pacificar
a Grécia sem derribat hum edifício , cuja queda
podia abalar a Europa, era o problema que se
havia de resolver. A difficuldade se aggravava pe.
Ia demora; ondas de sangue, sempre engrossadas,
separuvão cada vez mais as partes belligerantes. A

philantropia, a piedade, propozeráo successivamen-
te planos, impraticáveis. A mediação dos Governos
se tornava necessária.

„ No principio de 1826, a Inglaterra e a
Rússia estabelecerão as bases de hum arranjo, que
se havia de propor á Porta para regular suas re.
lações com os Gregos , e garantir de todo o atta-

que sua vida , sua religião , suas propriedades. Tal
foi o object» do protocolo de 4 de Abril , ao qual
as Cortes de França , da Áustria e da Prússia ,
forão convidadas a dar sua adhesão. A França

prestou n sua.
„ Mas este protocolo, anBunciando a mediação

das Cortes, não indicava meio algum de faze-la ad-
mitlir : era huma transacção, que huma simples re-
cusa da Porto podia annullar. A França propoz
converter o protocolo de 4 de Abril em hum tra*
tado formal entre as cinco Cortes , tratado no qual
fosse traçado seu plano de coudueta a respeito da
Porta e dos Gregos , caso recusassem os ajustes,

que se lhes propunha. Esta idéa foi approvada; a
França, a Inglaterra, a Rússia concordarão nas
bases do Tratado, que foi assignado em Londres :
e se a Áustria e a Prússia, differindo em opinião
sobre alguns pontos, se abstiverão de tomar parte
directa nella , ao menos promelterão ajudar separa*
damente os esforços das tres Cortes alliádas para
conseguirem o fim commum. Acconteciruentos de hu-
ma data recente lem provado a sinceridade desta
promessa , e a utilidade, que poderia offerecer este
concurso.

„ Vós conheceis , nobres pares , os accontcci*
mentos que se lem desenvolvido su.cessivamente de*
pois da conclusão do (ratado. A Porta tem rejei*
tadou proposição, que fizeráo as tres Cortes de
adniiltir sua mediação, de consentir a hum armis*
ticio , e de negociar huma composição com os Grc-
gos. O tratado tinha previsto , por hum artigo se*
parado , a serie das medidas, que sc tomarião no
caso , em que não fossem acolhidas as proposições
das Cortes. A Porta foi prevenida , nos termos de»-
te artigo, que, se quizesse continuar as hostilidades,
as potências col.tractantes se esforçarião por todos
os meios , que as circunstancias suggerissem á sua
sabedoria, a obterem os eff.itos in.mediutos doar-
misticio, que elles propunhão, Os almirantes tinhão
recebido instrucções em conseqüência , e os primei*
ros resultados de seus esforços faziáo esperar qu"
ibraliim Pacha , comoiaudante das forças turcas da
terra e de mar na More,. , suspendesse as hostil'*
dades até que recebesse novas ordens do Divan ,
empenhado nas negociações, que Ibrahim não po*
dia ignorar. Bem depressa se desenganarão , e por
huma victoria...

„ As esquadras combinadas tinhão repcllido
para o Porto de Navarino a numerosa frota d<»
Pacha, daqual huma parte, apezar da promessa

I
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deste Chefe, havia sahido para commetter nova»

I oslilidade». Cumpria segurar o» meios de reduzir

Ibiahim á inacção. As esquadras se appresentarão
mesmo porto, mas fazendo se preceder de pa*

larras de paz, e du missão de varios parlamentares,
iii Turcos não comprehenderío , ou fingirão não

comprehender as intenções dos almirantes ; ousarão
sitlacar. O castigo desta audácia foi pronto e terri-
v8. ¦ as tres esquadras rivulisarão em valor e hun-

ra e, vós o sabei», nobres pares, vós sabeis que
.1(Js olhos , e mesmo por confissão de seua dignos
eunilos , o almirante Francez obteve huu.ii das pai-
mus mais brilhantes deste dia...

Era gloria, mas nãa era guerra , porque no
dia seguinte ao do combate, os almirantes tinhão

recobrado sua attitu le pacifica , declararão qua
ji.io se considerováo como en, estado de hostilidade

¦a com a Porta por ter vingado a honra de sua»
bandeiras. Corn effeito, nenhum acto lem dusmeu-
tido depois suas se-uranças; e cumpre que a Por-
ta n,e«,riu lenha reconhecido que os Chefes de sua
esquadra se havião atlrahido sua desgraça, porque
ella não mostrou irritação algum» aos embaixadores,
nenhum resentimento contra os dirimia». Sem em-
burgo ella persistiu eu. sua recusa , porém procu-
.ando pur todos os meios reler os embaixadores ,
que devião finalmente deixar Consta,,,inopla...

" Depois de sua partida, a Porta se encami-
nhou directantente aos trez gabinetes para se re-
servar sempre alguma relação com elles. Demais,
tomou debaixo de sua protecção especial osSubdi-
tos das trez Potências. O interesses dos do Rei
estão além disto confiados momentaneamente ao Mi-
nistro dos Paizes Baixos, que adquire, nesta cir-
cunstancia , direitos uo reconhecimento do Gover-
no de S. M.

" Esta exposição, nobres Pares , vos prova
que as relações com a Porta eslão suspensas, ma»
nào rotas. Òs Embaixadores , que deixarão Cons*
lantinopla', vão reunir-se em Coifu, perto dos oc-
conteciinento», ao alcance de repetir ns negociações

que tinhão encetado, e postos favoravelmente Iam-
ben, para se entenderem com os Almirantes , afim
de destruir a pirataria, que desola o Archipelago,
e cujo escândalo linha sido huma das causas de-
ternunanles da mediação proposta...

11 Para appreciardc» exaclamente n questão da
evacuarão da Hespanha , he necessário iransportar
vosso pensamento ao tratado, .-u, virtude do qual
leve lugar a oecupação. No mez de Fevereiro de
lí-24 se assentou mie a França e a Hespanha,

que huma parte do exercito do Rei ficaria á die-

poíiçâo de S. M. C., a fim de segurar o descanso
de seus calado», de dar lhe tempo de recompensar
seu exercito, de consolidar, seu governo, de manei-
ra que comesse a malevolencia e as facções. Du.
rante os quatro annos que correrão desde a assig*
«atura desta composição, renovada «obre as mes-
mas base*, quando se tratou de diminuir o corpo
de oecupação , o estado interior d» Hespanha não
olTerecia por ventura os melhoramentos , que de*
viãu ser, não digo o alvo da oecupação, mas o
signal do momento, en. que ella podia cessar...

" O termo da oecupação linha sido primeiro
fixado no I.» de Julho ile-1824. Ella foi prolon-
gada alé», delle por comnium acordo. Os dou» So-
beranos se havião reservado a cada hum , pela»
trez convenções assignadas «obre este objecto, o di-
reito igual de faze-là cassar ; bastava qne hum de|.
les o exigisse. As circustancias se oppozerão mui.
to tempo",, «pie a França ou a Hespanha julgasse
conveniente fazer esta requisição. No fim d» I82ÍI

pela primeira vez , S. M. C. testemunhou o desejo
de saber em que época o Rei cria poder retirar sua»
tropas; 8. M. indicou o mez de Abril de 1827 ,
mas os «cnontecimento» , que sobrevierão , nesta
mesma época, eu, outro estado da Península , fi-
zerão aos dois Soberanos hum dever de adiat htt*
ma medida , que a prudência já .não pern.ittia.
Tratava-se co... eff-ito de embaraçar que as rela*
ções, tornadas difficeis entre Hespanhu e Portugal,
degenerassem en. hostilidades, Era pois paia exer-
cer huma mediação pacifica que ns corpos France-
zes prolongarão sua morada na Península. Hoje,
e graças a negociações , em que o Governo do Rei
tomou parte , os perigos que paredão aniuxar-se
ás mudanças operadas eu, Portugal te di.siparao
paru dar lugar ás esperanças fundadas sobre huma
nova transacção entre os direitos e aa formas da
Soberania. Vôs sabeis que as tropas , que se tinhão
posto á disposição deste reino pelo mais antigo de
seus aluados, se retiráo.

„ A attitude da França nos negócios do Oricn*
te e da peninsola pareceria lomar inexplicável a pa*
ciência, que ella tem guardado c;.,» a regência de
Alger , se se podesse confundir nas mesmas regra»
de diplomacia as relações dos Eslados Europeo»
entre si , e as que elles são constrangidos a en-
Ireter ainda com os barbaresco». Cumpre sahir
das regra» ordinárias para avaliar as relações des»
te gênero, e a indulgência do Rei ha mister per-
doar a estes barbutos huma primeira injustiça ,
que explica todos as outra» , a de não c¦>¦ -

prehender a gloria da França. Todas as Po.
tencias tem sido forçadas suecessivamente a não
considerai mais do que debaixo do ponto de vi-ta
do interesse, suas relações com populações, que
estão de continuo ítíra do direito cum.num. São o»
interesses do nosso commereio comp.ometi tos pela
violação dos tratados existentes entre a França e
a Regência de Alger : he também a honra nacio*
oal, que reclama hoje huma satisfarão, que o Rei
exige, e que não exigirá em vão» Esta satisfação,
independente do restabelecimento dos tratados ante-
riores em todo o seu vigor; esta satisfação, o Rei
a proporciona ao paiz <|ue a dá antes que á Po-
tencia que a exige. O Archipelago vos he testemu-
nha, nobres Pares, que o Pavilhão de França
d'ora em diante tem direito de ser indulgente.

" O mesmo desvelo pela prosperidade do com-
mercio Francez ten, procurado ao longe, Nobres
Pares, recursos ao mesmo tempo honrosos e úteis ;
porque não ha vantagens sólidas tora de huma po-
litica leal. T;.l foi a regra natural e necessária de
comportamento observada pela França a respeito des
Estados novos da America Hespanhola. Elle leu.
Bido combinado na justa medida de seus interesses,
e do decoro pslitico. A França tem guardado hu*
ma rigorosa neutralidade entre a Hespanha e sua»
antigas Colônias. Tem formado com estas relaçõe»
proveitosas a seu commereio : e emquanto os Agena
tes Consulares acreditados junto dos novos Gover-
nos vigião por manter estas relações, cruzeiros es*
lahelecidos nos Mares da America são encarregado»
de fazer alli respeitar nossas bandeiras. Tomarão-
se novas medidas para confitnar mais completamen*
te os seus direitos e seguridade.

" Senhores, esta exposição basta sem duvida
para nos fazer avaliar sobre que segurançaa o Rei,
do alto do seuThorno, crê poder lançar por fora da
França suas vistas com satisfação. Folgamos de crer
que estas segurança» não serão vã», eque os acon-
tecimentos virão confirmar a» esperança», qne nos
dão direito de conceber. Ma» sueceda o que sueco?
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der, a França saherá «ornar , e confiar o lugar que
convém a sua honra, ao seu poder, á sua digni-
dade. Sua gloria, de que ninguém se esquece, pro-
tege seu descanso , segura sua independência , econ-
tribue pondetosamei.te para sustentar a -pi.a do
mundo. Bem depressa desemba,açuda de sacr.ticios

que tomara necessários o apoio prestado imbrenien-
te á Hespanha ; livre das ililicialdades , que nova-
mente trouxe ao nosso com.ucrcio o escândalo do
nossos agravos contra Alger, e pela deii.om de
nonas composições coiu alguns estados du America,

o Governo se ha de esmerar em cuirlsr -frisire,,,

le de todos os elementos de huma pas tão favo.
ravel ao desenvolvimento dus instituições e da ,j,
quesa publica. A alliança sincera e «.nerosa doa
moiiarciis lie u melhor garantia ; ella he tombem 0
mais nuhre modelo «fferecido nos homens de bem ,
que o Rei chama a reunir-se francamente á roda
do seu Th,on», união necessária, que a França
deseja , e de que a Cantara dos Pares se apprcsa.
rá a dar-lhe o primeiro exemplo. ,,

( Cotistitulionml.)

NOTICIAS MARÍTIMA S.

ENTRADAS.

Dia 15 de Abril.- Santa Catharina; 12 dias;
C. Maria Izabel, Com. o Cap. de Frag. José lho-
mus Rodrigues : passageiros o Excel. Oemil Ho-
ttiem da Câmara de S. M. José de Castro Canto e
Mello, con. 3 criados, eõ escravos, oViadorCo-
rontl de Cavailaria Fernando Telles da Silva ,
com 1 Sargento do Batalhão de Milicias N. •" 43,
3 criados , e 1 escavo, o Chefe de Divisão e lu-
tendente da Marinha de Santa Catharina Miguel
de Souza M.llo Alvini , com sua mulher , 5 íi-
lhos 2 criados, f U escravos, o Coronel dt F.n-

genheiros Antônio Elei-iario de Miranda Brito, o
Cad.te do |.° Regimento de Cavallaiia Feliciano
Jii^é Travassos, com I criado, o Major do 3.°
Regimento de Cavailaria de Milicias Joáo Frederi*
co Caldwel , cnm 16 Soldados de Cavailaria , o
Deputado po. Santa Calhai ma Diogo Duarte e Sil-
va com I escravo , o Tenente de Engenhe.roB
Schemidle , prezo remeltido á Secretaria ,1'Estado
dos Negocies da Guerra, 4 praças de huma pre-
2a que se entregou em Santa Catharina, 1 Fran-
cez desertor da Marinha Fniuceiia , 2 Sargentos,
2 Cabos, e 16 Soldados dos tlifierentes corpos re-
mettidus po, inválidos , a mulher de hum Cabo ,
José Pereira da Cosia, com sua mulher, 1 filho,
e 5 escravos , Antônio Pereira Guimarães, con, 1
escravo , Marcos Antônio da Silva , com 1 escra*
vo , Jo?é da Cosia Bastos, com l escovo, e Ma-
l.oel Vieira da Cunha. — Dito, dito, B. Nacional
e Imperial Alcides, Com. oi?.0 Ten. Joaquim Ro.
drigues du Silva : passageiros José Antônio Pinto
do Couto , José Muria de Souza , Jrão Antônio
Bitaticourt, o 2.= Sargento do 5.° Batalhão de
Caçadores da I» Linha Oomiciano Antônio dos
Santos , p 6 escravos. — Dün , dito , B. Sociedade
Feliz . M. Jcaquim José, de Sanla Arma, equipa-
gem 13, caiga caine, couros, e sebo, ao M. :
passageiros Viclorino José Vitto, e 1 Francez, cou,
sua mulher, e 4 filhos., e 2 escravos. — Dilo, di*
to, S. Santo Antônio dos Anjos , M. José Luiz Pe-
reira, equipagem 12, carga liiiinha , ao Caixa;
passageiro José Francisco da Silva.— Dilo, dilo,
S. Vencedora, M. Agostinho Rodrigues Garcia, equi*
pagem 11, carga farinha, fejão , arroz, e couros,
a Joaquim Luiz da Silva. — Dito, dito, L. S. Jow

quim, M. Bernnrdino Jacinto d'Assumpção , equipa,

ge.n 6, caiga farinha , tejõo , e uni/,, ho Coisa.
_ Dilo, dilo, L. Coficctção, M. Antônio de ísonza
Lobo, equipagem 5, raiga dito . e louça, no M.
— Dilo, «ü.o , 13. Tuscano , S. Fernando, M. Nico.
láo Cuçurctn , equipagem 13, carga labuado , aoM.:

passageiro* ~ Franceses , e 1 Inglez.— Rio Gran-
dc i 13 dias; E. Constância, M, Itliriano José da
Siira , equipagem 9 , cerga carne, «ruins, graixa ,
e sebo, a Gemida José dn Cunha : passageiros Fran.
cisco Antônio deStlva, José Manoel da Cosia Bra*
ga , e Fruncisco Pereira Nunes; os prisioneiros re.
mettidus á Marinha , João JnH' Rnty ; e Francis*
co Aguierre. — Ariiluida , Chih... t.strilla do Sul,
M. Maniiel José da Rocha, sahio para Paiatí em 12
do corrente.

S A II 1 D A S.

Dia 15 de Abril.— índia,' V. Ing. Viidminleà,
Com. o Cap. de Frag. Clijonl : transporta o Go.
veriiridor de Calcula Beiitinrk , com 7 pessoas de
sua familia. — Londres ; B. Ing. Velociti/ , M. Sa.
muel Broock, equipagem 10, carga algodão, e ta,
baco ; passageiios João de Santiago F< ghoum. cora
sua familia , com Passaporte da Secretaria d'E"la.
do dos Negócios Esliangeiros.— Moçambique ; G.
Conde de ttouzel, Com. o 2.° Teu. Mathias José
da Silva, equipagem 75, carga fazendas, e aguar*
dente: passageiro Domingos Henrique Nunes, com
Passaporte da Secielaria ,1'Estadu dos Negócios Es-
trangeirof*. — Dito , G. Arot'0 Comnitriinnte , Coia.
o 2. c Ten. João Militão llenriqaes, equipagem 25,
carga dito. — Cubinda ; G. Trinta de Março, M.
José Leite da Silva , equipagem 27 , carga dito. —
Angola, e Cabo Verde : Cuter Arrilcile, M. José
Jacinto de Abreu, equipagem 12, carga dito : pas*
sageiro Marcelino Joaquim Felipe, com Passapor*
te da Secretaria d'Eslado dos Negócios Estrangei*
ros. *— Maiigtiratiba ,- L. S. Domingos Enéus , M.
Joaquim José dos Santos , equipagem 4 , carga car-
ne, e vinho.— Parati; Ia. Santos Mártires, M.
Francisco José Pereira, equipagem 4, carga sal:
passageiro José Manoel de Souza, Sargento de Ve-
teranos, por ordem do Quartel General. — Sepeti-
ba,- S. Nacional e Imperial Conceição, M. Joaquim
de Souza. — Lbatiiba ,- Saveiro Prozidencia , M. An-
tonto José Duarte , equipagem 5 , carga sal.

AVISO.
Na Botica da rur. de S. Pedro próxima á da Quitanda , ha huns pós antiscorbuticos , uteis á*

conservação dns dentes; os quaes alimpão-os perfeitamente, que os põe n'hu.ua côr mui alva. Vende-s»
em vidros, ou em quulquer uutia porção menor.

RIO bb JANEIRO ha IMFRENSA IMPERIAL í, NACiüNAU 181.8.
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Artigos de Officio.

Repartição dos Negócios da Fazenda.

I Llust. e Exel. Sr. — Remc-tto a V. Ex. o inclu-
.„ Officio do Vice-P.esidente dessa Província, N." 2
He 29 Ue Janeiro ultimo acerca ila armiuatação da
obra da reediiicaçâo da Igreja Parochial da Cida-
de com as condições declaradu-s no auto junto ,
paia o Conselho da mesma Piovincia intervir nes-
te negocio, em conformidade do par rafo 5.° doar-
tigo 21, da Carta de Lei de 20 de Outubro de
1823, e S. M. o Imperador Resolver definitivameti-
te como for ju-to.

Deos Guarde a V. Ex. Palácio do Rio de Ja.
neiro em 15 de Março de 1828. — Miguel Calmon
du Pin e Almeida. — Sr. Presidente da Província
du Sergipe.

-mvm-mmm «
lllust. e Exel Sr.— Em resposta ao Oflicio

rio Vice-Presideiite dessa Provincia, de 23 de Agos.
to do anno antecedente , acconipanhndo do reque-
riinento de Raimundo José de Almeida, e João
Manoel Botelho de Magalhães , Escrivão e Theaou-
reiro do Sello dos papeis, em que tupplicâo hu.
ma gratificação animal , contada de 23 de Abril
de 1825, que por Portaria da Junta da Fazenda
respectiva, se lhes uugmentou o trabalho, e rçs-
ponsabilidiide, pelos motivo* que referem: partici-
po a V. Ex. que S. M. o Imperador Houve por
bem Resolver, que devem os Supplicantes espe-
rar pela reorganisação geral das Estações da Fa-
zenda.

Deos Guarde a V. Ex. Palácio do Rio deja.
neiro en, 20 de Março de 1828. — Miguel Calmon
du Pin e Almeida. — Sr. Presidente da Provincia
do Maranhão.

Illustrissimo e Excellentissimo Sr.— Em res»
posta ao Officio de V. Ex. de 4 de Fevereiro an-
tecedente dirigido da Cidade da Bahia, accoiupa-
nliado da copia das Instrucções provisórias, que
de accordo com o Presidente daquella Provincia,
furão formalisiidas , para se regularem os trabalhos
d' Administração e Arrecadação das Rendas Nacio-
naes dessa Provincia , do caso de merecerem ap-
provação : rometto a V. Ex. as inclusas Instruções ,
assignadas pelo Contador Geral respectivo, bem
como as copias daa ordens, a que as mesmas se
referem , á excepção das Leis, que existem impres-
sas nas colleções, que já se remetterão para serem
religiosamente observadas; e quanto ao mais de que

trata o dito Oilicio , estão dadas as providencias ao
referido Presidente da Bahia, como a V. Ex. se-
rá presente-

Deos Guarde a V. Ex. Palácio do Rio de Ja-
neiro em 26 de Março de 1828. — Miguel Calmon
<;u Pin e Almeida. — Sr. Presidente da Piovincia
de Sergipe.

Artigos náo Officiaes.

NOTICIAS ESTRANGEIRAS.

FRANÇA.

Perpignan 5 de Fevereiro.

(Extracto de huma carta particular.)

Bosoms (Jep de G. Estanys) , este grande
instrumento da revolta da Catalunha , cahio nas
mãos do General Mooet, no momento, em que
reunia todos os seus amigos , e em que se dis-
punha a pôr-se á frente de li uma nova insurrei-
ção.' Domingo passado 3 , ás oito horas da manhã ,
foi conduzido amarrado, e garroteado a Campre-
don, debaixo de boa e seguia escolta. Foi metti-
do em prizão , guardado por doze sentinellas. Fi-
serão-o partir á meia noite para Olot e Vigo,
a fim de por este meio rouba-lo aos disvelos da
seus amigos.

Desde que Bosoms partio de Perpignan pa-'
ra entrar na Hespanha , o General Monet tinha
posto en. movimento tocas as suas tropas na alta
Catalunha, que percorrido em diversos sentidos to-
da esla parte da Província. Bosoms, que náo sa
queria arriscar , se havia refugiado no território
Francez, na extrema fronteira, em huma fazenda,
entre a Villa Franceza de Ia Manere e Campre-
don; donde expedia es suas ordens. Ciê-se que
foi entregue por hum falso amigo, que o levou a
passear sobre o outeiro de Malren, que separa a
França da Hespanha ; onde Soldados da Policia
Hespanhoes disfarçados em paisanos , o prenderão;
outros dizem que foi prezo no território Francez.
Não he para admirar que o Conde dEspanha te-
nha empregado toda a qualidade de meios paralançar mão desta personagem, poi quanto elle poc
varias vezes tinha mandado pedir a Perpignan sua
entrega , na qual iusistio sempre , ainda que se
lhe tivesse negado muitas vezes.

Bosoms tinha com sigo muitas peças impor*
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Ues, que tinhão a a.signatur. do muitas perso.

n^i:^Z o movimente**«*«»%£?£

** V^CoS de Sua Magestade CbrUrismWj»

.em a honra de prevenir 
aos da sua N-ca. »J«.

Fe achão nesta Cidade, que lhes P^ 
^

tar-se ao Consulado de trança , p

??"" J-V-Tí: apuarão ^^'imeiro/dias
S;l,!! 

'da* 
Z hora, da manhã até o meio

dia e a tarde das trez as cinco.
'«Barcelona 3 de Fevereiro de 1828.-O Mar

quez de Ia Roche Faude. portaíial e do

v::^^eV(mud:ldetrnge^»ubdiioS'doRe,
da Grã Bretanha.

Perís 6 de Fevereiro.

...»v.ífíA.-.í^
Brasil , teve audiência do liei.

Perpignan 12 de Fevereiro.

(Exlracto de huma carta particular.)

Já vos annunciei a noticia da P"<f J»e.Je£

rU pescas particularmente comissionadas pe o

£j.' a. ni,;., y Jgsjj*,-- -

«Mem. tinlta sabido d. França, e demandado a
i .souis t.nn „roplinha 

passar a Valcebra.
Le'dFl 

t ;.a- o o Rei', fofermaÜ. de ledas estas

eont, í ieeíàd , « do malogro da. operações com-
eotitianeelajes, Hespanh» , se dec.dio a

ríút Sintão'particular ao donde de Mira-

1.1 otdínando-Hie que se correspondesse d.tec.a-
', ,.,m K M O Conde teve huma entrevista

r: CaCarde ; affirma-se que este ministro to-

::raq f C 
"'liar 

dePN„c. Bosoms atravessou ef-

Eamente a Cerdagne Franeeza fo, o qmnt. de

Nouri,* descendo o oute.ro de Prad.n«, toi

dormir a Campo de Vanos, e no outro dia dev.a

ícnm-..o emCaslellar de Nuc .quando seus amigo,

o avisarão que o Ceu.de dc Mirasol , depois de
Lc«r oooteiro do Maysn , Unha marchado sobro
Rihellas e hia entrar em Campo de Vanos. Bo-

sois, qu'e nâo tinha outro partido que tomar se-

S entrar em Frauça, repassa a fronteira, chega
os banhos de Aries, e vai esconder-se n huma fa-

Tenda, «o território de Reynes. Sua retirada nao

Toa muito tempo ignorada das «f ™<^ 
J^'

cezas ; teme ser ali prezo ; e vai a Ia Maneie ,
disfarçado em marujo Catalão. AH. he de novo re.

conhecido, eseguido pelos agentes do Conde deMi.

wS que .visão a esto Official. Bosom., que quer
absolutamente .nbtr.bir.se a todas as pesquizas ,
que se dirigem contra elle, quer em França quer
2m Hespanha, se relira ao mo.nl.o de Ia Mouga

situado sobre ò rio deste nome , que separa os dou,

Reinos, do lado de S. Lourenço de Cerdans, lu-

gar inteiramente isolado.b 
Na noite de 2 do corrente, as 10 horas datar.

de quando Bosoms lal.ia do moinho com sua equi.

pagem e seus amigos para se refugiar em buma

pequena caza ainda mais isolada , os Soldados do
Conde de Miiasol o aga.rarão no momento, em que
elle peneirava sobre o temtor.o Hespanhol em hum
lugar, onde rochedo, escarpado» tornão a margem
esquerda do Ia Mouga impraticável sobre o terr,
tono Francez. Sete moços de Ia esquadra cominaii.
dados por hum Cubo, fizerão esta pnsao, que sem
duvida não terião podido guardar, se o Conde do
Mirasol não houvesse tido cuidado de os lazer sus-
tentar por bum destacamento do regimento de Sa.
ra»oca , infantaria.

Desde que Bosoms appareceu em Ia Manere,
o Conde de Mirasol Unha feito o bioac nos
matos, e no meio de rochedos, a huma pequena dis.
taucia de Bosoms , ao alcance de reconhecer e ds

ver todo* os seus movimentos. ^
O chefe da ultima insurreição da Catalunha,

com alguns da sua confiança, e todoB os documen-
tos que estavão em seu poder , entrou em Rarcelo.
na. Sua carteira foi entregue no Re. pelo Conda
de Mirasol. S. M. dá-lhe a maior importância. Uo-
soro. havia .(firmado em Perpignan , que as ordens

quo elle trazia, eião as-ignadas pelo punho de b,
M e conl.assignadas pelo seu Ministro Calomar-
de.' Não se duvida que S. M. tenha o fio desta in-

tri«-a que poz em insurreição toda huma Provin-
cia", e ameaçou de huma total subversão hum grau-

Nesta circunstancia , o Conde de Mirasol deu

provas de grande denodo, de grande intelligencia,
e de rara actividade. Affirma-se que S. M. o xecc
beta com grande benevolência, e que o mesmo tf
«era o Ministro Caloma.de, que tinha insistido ca.»
S. M. para a prisão deste chefe de revoltados.

Purís 14 de Fevereiro.

Affirma-se que segundo o que se ajustou en-
tte os Governos France» e Hespanhol , a Cor
de Madrid deve dar as ordens para fornecer eis»

pes e o transporte da bagage das tropas Francas"
da Navurra até A fronteira de França. Quanto »

tropas que oecupão Cadis e a Andaluzia, o^«
verno Francez queria que a evacuação tivesse
frar por terra, atravessando toda a Hespanha. «
vendo-se suscitado alsruraas dificuldade» a este r

peito , conveio.se que as tropas Franceeas estsc
nadas na Andalueia , embarcarão em Cadis, ev
taríiõ á França por mar.
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Paris 15 de Fevereiro.

Por Ordenança de 13, M. BeHOist, Conselhei-

,1 iro ,je Estado, Director Geral da Administra-
' 

dis contribuições indirecta. , he nomeado Mi-
^Utro de Estado, e Membro do Conselho Priva-
"l 

• o Sr. Barão Bacot de Romans , Membro da

finara do» Deputados, he nomeado Director Ge.

I da Administração das ciwitribuiçõis indirectas
r 

!„„„• de M. de Benoi.t. M. o Bi rão de Vil.

1 eure Prefeito do Departamento de Saone e Loi.

e Membro da Camura dos Deputados, he no-
**eàdo 

Director Geral da Administração das Al-

rkndega. , cm lugar de M. o Visconde de Castel-
Ljac nomeado Par de Françi. , e Mr. Bourdean ,

Membro da Câmara dos Deputados, he nomeado

Director Geral da Administração do registo e do.

domínios.
Paris 18 dc Fevereiro.

Hoje depois dn missa, o Rei estando na salla

do Conselho , rodeado de seus grandes OfHciaes , re.

cebeu a grande deputaçã» da Câmara dos Pares,

encarregada de entregar a S. M. a Rssposia daquel-

Ia Câmara ao Discurso do Rei. O Sr. Chanceller

fez a leitura da Resposta, que he cuiiccbida nes-

tes termos :
„ Senhor „...•.

Depois que vossos fieis subditos , os pares
de Franra, ouvirão as palavras solemne» de V.

M somente as formas legislativas retardarão o mo-

mento desejado de appresentar-vos o tributo do seu

respeito e do seu reconhecimento; nunca sentirão

«nais viramente a felicidade destus communicações,
oue revelando ao povo, sem intermédio, o pensa-
mento do Soberano , o segurão e animão.

„ O tratado, que V. M. assignou com duas

grandes potência. , proroette á França , que a pa.
de que ella tem a fortuna de gozar, nao será

muito tempo ameaçada no Oriente.
Illustrado em fim pelo exemplo de muitos

Prendei estados , que depois de lutas menos sa...

Lainolenlas, .em em diversas épocas , consentido

em maiores sacrificios , a Porta Otton.au* nao re-

sistirá á mediação de ires Soberanos pacíficos e des-

interessados. Suas bandeira, unidas debaixo dosei-

Io de huma gloria mim adquirida no combate

de Navarino, reunir,- os cestos de hum povo .n-

feliz, instruído por generosos soecorro. a mostrar-

se digno do lugar, que lhe he destinado, e que
para elle reclamao a justiça e a humanidade, tjaer

V M receba de hum Estado Afrwi.no sat.sUçties

de quê he o próprio juiz, quer em outro heu.il-

pherio exija reparações , sua providencia, protegeu-
do o coiiunercio contra todas as aggi-esioe. , pre-

para á navegação em tolos o. mares huma inteira

segurança. .. ,
„ Senhor, nós tomámos parle nos sentimento,

de que vosso coração eslava aifectado quando fal-

lou da península. Os sacriiicios, que ella tem cau-

«ado serão menos sensíveis, se a clemência e a jus-
«iça illustrados pelos exemplos dado. por vosso au.

«usto filho, deverem alli suilocar essas d.scord.as

funestas, a.,s mesmos estado, vutnhos. No próximo
«hamamento de vossos soldados ao seio de sua pa.
tria a Câmara dos Pares vê com Msconheciroeiwu
a paterna! intenção de S. M. de allivíar seus pro-
prios subditos dos peno-os encargos de huma oceu-

pação distante, e sustar o incremento de huma di-

vida , da qual a honra Hespanhola deve tomar o

*>ezo temporário. ,
„ Se as cüiurounicações de V. M. acerca das

relações exteriores são animadoras, suas palavra,
«obre o estado do interior encherão nossos corações
das mais vivas esperanças.

„ A. causas que fazem variar em todo. o. es-
tndos os produetos de certas contribuições , são ra-
ras vezes capazes de fazer temer que a diminuição
sobrevinda seja indicio da alteração das fontes da
riqueza publica.

„ Nós examinaremos , Senhor , com a mais es-
crupulosa attenção os documentos que serão posto.
debaixo de nossas vistas. Depois de pezar as cir-
cunstaucias , a que be devido hum excedente de
despezas , esperaremos as communicaçÕes, que se nos
hão de fazer para conhecermos os recursos, que
não houver podido forneeer a severa e prudente
economia recoramendada por V. M.

„ O exercito , ufano de ter colhido louros
debaixo das ordens do vosso amadt) filho , vê com
plena confiança hum Príncipe, tão prudente uo
Conselho como valente no combate, cuidar especial-
mente de seus primeiros interesses.

„ A criação de hum novo ministério, ordenado

por V. M. manifesta sua vontade de proteger de
mais perto a industria e o commercio, de que a
agricultura tem cada dia mais interesse em ver es-
tender os progressos.

„ Reconhecendo a alta sabedoria que induzio
a V. M., a confiar a instrucção publica e os nego-
cios ecclesiastico. a direcções separadas, a Câmara
dos Pares se fará sempre hum dever de segendar
oa votos do Rei pela constante e doce influencia
da religião sobre a educação da mocidade.

„ Profundamente convencido. , Senhor, de vos-
sa vontade de manter o grande acto proclamado
por vosso augusto irmão , vossos fieis subditos os

pares de França se feticitão de serem os primei-
ros interpretes da geral alegria que causou a pro-
«nessa de pôr nossas leis cada vez em mais har-
nionia com a Carta Constitucional.

„ A solução das altas questões assignaladas
i sollicitude de V. M., ficará por isso mais fácil ;
á vóz de hum Príncipe que invoca a verdade,
como huma necessidade, as leis como o mais segu-
ro apoio dos thronos , depois de Deos, qual he o
Francez , que com a alma transbordando de con-
fiança e de Amor , náo se appressasse a respon-
der dignamente a tão magnimo convite!

Vivamente toca Ia desta real confiança , Sr. ,
a Câmara dos Pares persistirá sempre animada de
zelo mais puro em ajudar os generosos projectos
de V. M. ; conservar a authoridade da Coroa,
tutelar das mesmas leis, e primeira guarda das
liberdades publicas ; firmar sobre bases mais fixas
os poderes políticos, considerar todas as nossas
instituições ; aptrtar os laços , que unem o povo
Francez ao seu Rei por huma confiança recipro-
ca e por huma comnium segurança ; tal tem sido ,
Senhor, tal será o alvo dos nossos trabalhos.
Parem nosso mais ciwi«tante pensamento será fa-
¦tc-r prezar tedos o. dias mais , e tornar-se desta
arte mais feliz hum Príncipe , que tem consagrado
sua viila á felicida "e da França.

Senhor, vossos fieis H.bditos, os Pares de
França unanimes neste, sentimentos, ahi achaulo
o penhor da uii+üo c da felicidade , de que aspi-
rão a dnr exemplo a todo» os Francenei. „

t) Rei deu a seguinte resposta.
" Recebo com verdadeiro prazer a expressão

dos sentimentos e dos votos da Câmara dos Pares.
" Vejo com satisfação que as minhas palavra»

forão ouvidas e entendida. , e arceito de bom gra«
do a segurança, de que o primeiro corpo do E.r



( 352 )

I

>

tade dará a todos os Franrears o exemplo de res-
peito á nossa Santa religião , de fidelidade á mi*
nha pessoa, e de inabalável adhenão a nossas ins-
tiluições actuaes.

„ Tendes razão, Senhores, en não posso ser
feliz senão pela felicidade de meus Subditos , e to.
fios os sentimentos que vós expriinis acerca de hum
filho , que muito estimo, me dão a doce e como-
liidora ceiteza de que no dia em qne approuver
a Oi os ti ii a r miul.a existência , nada poderá aliciar
a gloria e a felicidade da França. „

HESPANHA.

Madrid 31 de Janeiro.

(Correspondência particular.)

A causa da partida de M. Goicorroetea , di-
redor da caiu. de an.orti-ação já não he mais hum
initterio; sua viagem a Barcellona foi resolvida em
conseqüência de huma longa conferência com o Mi-
nislro da Fazenda , que Hcabava de ouvir que a
casa Balguerie, de Bordeaux, á qual o governo
deve huma somma considerável , tinha embargado
nus mãos do nosso banqueiro em Paris os fundos
destino-los ao pagamento dos juros fio em pies ti mo
real. Bem se rê o prejuízo que este accontecimen-
to po eria cau<ar ao nosso credito ; a menor de-
mora será considerada como o complemento do ne-
gocio das apólices das Cortes; portanto o governo
mostra-se decidido a fazer todos os sacrifícios pos-íiveis para prevenir consequen. ias tão tn*tes. Di*
sem qiis o embargo da casa Balguerie não he va-
lido , mas contestar a sua validade IBra expor a
hum escsn <a!o , que t.ão seria menos funesto ao
nosso credito.

Ha dous dias corre fama qne apezar da oppo*
sição que o Conselho de Caslella tem mostrado á
amnistia, esta medida foi adoptadn pelo Rei, e queella chegou ante-hontem ao Conselho de estado, não
como huma consulta, mas com ordem de revestir
da sua Sancção aquella medida tal qual se lhe.ha-
via enviado; ella não contém (segundo conlão) mais
de vinte e.xcepções non.inaes.

Saragoça 2 de Fevereiro.

A 21 de Janeiro fotão aqui fusilados cinco

indivíduos dor, que tomarão ptirfo no levantamento,
do 7.° regiiiieii.ii de cavallaria , quando se achava
na hos-pedaria de Cindíamos nesta Província. <JBrigadeiro Villagrana, principal motor, e hum fra.fb. fio convento dos religiosos capuchinhos desta*
Cidade , entrarão no numero dos condemnados oresto se compunha de Olficiaes illiinitadoe, que ou-Irora figurarão nus fileiras das guerrilhas. Toda a
gnarnição esteve aquelle dia debaixo d'ariiias, nosdiversos «inarteis tia Cidade, para evitar hiimasuh.
levaçáo. O Capitão General da nossa Província
linha consultado mais de huma vez o Ministro so-
bre a sorte destes indivíduos ; em fim recebeu hu-
ma ordem assignada pelo punho do Mini,tro uni.
versai Calomartle; que rezava que " S. jyj, linha
sabido com o mais ».vo desprazi-r eslas consultas
e estas demoras , e que exigia que se desenvolves-
se contra os culpados todo o rigor dos decretos ens
vigor. „ Em conuequeuci» , o Capitão General or-
denou que o.s mel tecem .... oratório para proceder im-
mediatamente a sua execução. Mas o que ha de mnist
revoltante nesta medula, o que tem despertado a indig.
nação geral, he que todos estes indivíduos, sem ex. ep-
ção, estavão munidos de sua cédula de amnistia, que,lhes linha sido dada pelo Governo; e como e9tes docu-
ineutos não lhe servirão de algum proveito, se lançarão
ao* mais violento,, transportes do furor e da de.
sesperação. No oratório vomitavão imprecações e>
injurias contra os frades e os clérigos, queixan-do-se amargamente de haverem sido comproinettidos
e arrastados á sua mina pela fraude e pela seducção.
Os cariistas, irritados de simiibante accontecimento'
não disfarçáo sen rancor, e lanção gritos de vin-
gança contra aquelles, que acconselharão ao Rei
hum tal abandono dos chefes dos facciosos : o Rei
linha feito aos revoltados hun. favorável gasalha-do, tinha-lhes dirigido palavras de clemência , ti-
nha proclamado perdão e esquecimento do passado
por huma amnistia geral, e entretanto, hião en-
trega-los a huma morte ignon.ii.iosa.

Reunirão-se en. Tudela as tropas destinadas a
ocrupHr Pamplonn , quando os Frar.cezes evacua-
ren. esta praça. Pretende-se que tropas da Catalu-
nha estão igualmente destinadas a guarnecer Cadis,
quando os Frii.icezes sahirem desta praça. S« as
tiopas da Catalunha se semearem uas outras Pro-
vindas, he provável qne tornemos a ver appare«
certo, os Catalães sobre a scena.

NOTICIAS MARÍTIMAS.

ENTRADAS.

Dia 16 dp Abril. — Rio Grande; 15 dias; S.
Tentativa, M, José Alves fiamos, quipagem 8 , car-
ga cari.e , couros, e Sebo , a João José da. Cunha-
— Dito, dito, S. Generosa, M. Joaquim José de
Santa Anna, equipagem 9, carga dito, e chifres, a
Franchco Ferreira de Assis : passageiro o marinhei-
ro Hollandez João Brun , reniettido com 1 Officio
ao Excel. Sr. Ministro da Marinha. — Dito , dito,
S. Eufrazia, M. Manoel des Santos, equipagem 12,
carga dito, a Joaquim Anionio Pinheiro: passageirosSilvestre da Silva Paranhos, e Domingos da Silva
Paianhns; os prisioneiros Evaristo Benite, e Vi-
ctorino José Aiupa, reniettido á Repartição da Ma-

rinha.— Moçambique,- 48 dias; Barca Zephiro, M.Antônio Maurício de Mendonça , equipagem 86, car-
ga 591 escravos , destes morrerão 96 , a João Alvesda Silva Porto.

S A II 1 D A S.

Dia 16 de Abril. — Ilha Grande ,- L. Espirito
Santo, M. Antônio de Azívedo, equipagem 5, carga
farinha de trii/o , vinho, e telha. — Parati; L. Bom
Jesus e Passos , M. Roque José da Silva , equipa-
gem 4 , carga fazendas. — Dito, Canoa Estreita do
Sul, M. Manoel José da Rocha , equipagem 3, car-
ga sal.

R1Q ps JANEIRO na IMPRENSA IMPERIAL ts NACIONAL.
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Ahtigos de Officio.

Repartido dos Negócios da Fazenda,

1 Llust. e Excel. Sr. — Com data de hoje se ex*

pede Provisão á Junta da Fazenda de-sa Provin*
cia CispUtina , a lim de que seja fixado o pra-
zo «le trez mezes contados da mesma data para
dentro delle continuarem a permanecer como eui
deposito na Alfândega respectiva e Porto as mer-
cadorias , e Navios estrangeiros em geral destina*
dos para Buenos Ayres; visto que as circunstancias

ponderadas pela dita Junla em seus Officios de

quatro e vinte trez de Fevereiro passado assim
urgiâo ; devendo-se porém haver, na conformidade
do Foral e Lei da dita Alfândega, áquelles di*
reitos de armazém, a que forem obrigados as mer*
cadorias depositadas. O que igualmente de ordem
de S. M. Imperial participo a V. Ex. para sua
intelligencia, e assim o cumprir.

Deos Guarde a V. Ex. Palácio do Rio de
Janeiro em 27 de Março de 1828. — Miguel Cal-
mon du Pin e Almeida. — Sr. Tiioniaz Garcia de
Zuniga.

Miguel Calmon du Pin e Almeida , do Con*
selho de Sua Magestade Imperial , Ministro e Se*
cretario de Estado dos Negócios da Fazenda , Pie-
sidente do Thesouro Nacional &c. Faço saber á
Junta da Fazenda da Provincia Cisplatina ; que
levando ao alto Conhecimento de Sua Magestade o
Imperador a sua conta de quatro do mez próximo
passado , em que pede , não só declaração sobre
a época em que deve principiar a liquidar se o di-
vida activa , e passiva da Provincia nos termos das

IProvisões de dezesele, e dezenove de Dezembro'do anno passado, mas lambem ofiiciaes para coad*
juvarem o referido trabalho , pelos meios indicados
na dita conta : Houve o Mesmo Augusto Senhor
por bem Determinar quanto á primeira parte, que
se respondesse n e9sa Junto , que faça proceder á
liquidação de toda a divida , que se achar legiti-
timunieiite contrahida , quer pelo Governo da Me-
tropole, quer pelas Authoridades Publicas, ou Go-
vernos, que succeJetão á aquelle: e quanto á se-
gunda , que apenas forem recebidas no Thesou-
ro as informações, que se exigirão do Presidente
dessa Provincia, e de D. Nicoláo Herrera sobre estes
e outros objectos importantíssimos, em virtude dos
Avisos, que se lhes expedirão em doze de Feverei-
io ultimo, Deferirá como for justo. Pedro Affonso
de Ca.valho a fez no Rio dè Janeiro em 28 de

Março de 1828. —João Joaé Rodrigues Vareiro
a fez escrever. — Miguel Calmou du Pin e Al-
nítida.

Ahtigos náo Officiaes.

RIO DE JANEIRO.

Continuação da Lista dos Assignaníes, que tem co»-
corrido para subscripção do llelmlo de S. M. o
Imperador , o qual manda abrir em França o Pin-
tor da Imperial Câmara, Henrique José da SiU
va , lendo obtido para isso licença do Mesmo Au*
gasto Senhor, que se Dignou também de honrar es-
tu empreza com a Sua Protecçao,

Proviticia de Minas Geraes.

Villa de Minas Novas,
Exemplares

Os Illust. Srs.—José Felizardo da Costa.... 1
Francisco Lourenço de Freitas... i.
Braz Volentim Dias 1
Manoel Fraucisco de Oliveira I
Vicente Ferreira Pau li no v... 1
José Rodrigues da Malta 1
Bento Barboza da Cunha 1
Feliciano José de Castro 1
João Alves de Araújo 1
Bernardo José de Oliveira 1
Francisco Pereira Guimarães 1
Francisco de Paula Campos 1
Agostinho Lopes Torres 1
João Antônio Machado 1
Bernardino José Barboza I
José Pinto de Magalhães l
Rafael Corrêa da Silva  .... I
Caetano de Sales Pereira.... 1'
José da Silva Mariz I
Vigário Geral, Francisco Manoel da Silva.... 1

( Continuar-se-ha.)

—«si«4»i*l®!«^t>|®:«»l«<a---—

NOTICIAS ESTRANGEIRAS.

POLÔNIA. j

Varsovia 22 de Janeiro.

Ainda que dos últimos movimentos dás nossas
tropas se deva concluir qoe o gabinete de S. Pe-
Ursburgo está empenhado unicamente am planos
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de guerra, pessoa, que sao bem informada, do fio

rias negócios , pretendem sabes que Iodos aquelles

preparativo, são somente, para hum certo caso , e

que não ha nem desejo, nem necessidade rie entrar

em campo , se se sustentar o systema político das trez

Potências aluadas pelo tratado de Londres. Llle,

fundão suas opiniões nos seguintes argumentos: —

A Porta, dizem elles, duvidou que a partida dos

Embaixadores fosse approvada por seus Soberanos.'

e portanto pensou que podia seu, perigo , nao so

recusar as concessões exigidas , tuas ainda queixar-
se dos Embaixadores. Huma declaração, que se ha

de appresentar á Porta conforme huma convenção

fe,ta em Londres, claramente explicara as inteii*

ções dos trez gabinetes, e convencera a Porta de

que os Embaixadores naj conferências em Comiam
tiiiopla , obrarão conforme os sentimentos de Beu

governo, eque sua partida foi o resultado de or*
dens superiores. .

Esla declararão ha de induzir a Porta a res*

ponder aos desejos das trez Potências , e mandar
;, hum porto do Mediteiranee , onde os trez Em*

baixadores ultimamente acreditados en, Constanti*
nopla se hão de encontrar, deputados para tcniii*
liarem as negociações sobre a questão ventilada.

A, conferências de Akerman provarão que quan*
do se adoptão medidas mais enérgicas cem cs ne*
«cociadores Oliomanos , se removem logo as riilli-

cuidadas , e consegue-se feliz resultado. A língua-

gem que os Aluados ogota intoutão usar , e com
a qual se ha de lixar hum prazo á Porta, não só

para a chegada de seus Deputados, mas para se
concluir as negociações, affastara delia toda a idéa
rie fazer objecções contra mandar Plenipotenciario,
como se exigio', e porá termo a todos os escru-

pulos, que ella «té agora tem manifestado, logo

que se souber que, se o ptotocolo não for assigna-
do em certo dia, seguir-se-ha declaração de guer*
ra das trez Potências, Emquanto reinar a união
entre as trez Cortes, estamos cerlos que, a des-

peito de todos os preparativos militares, não ha
de ser interrompida a paz.

(Gazela ele Ailgsburgo.)

F R A N q A.

Paris 10 de Fevereiro.

O Chefe d'E,auadra Bsrgeret chegou ás An-
filhas uo principio de Novembro passado; levava
tvez-fragatas debaixo das suai» ordens. Desembar-
cou 700 homens na Martinica , onde por varias
outras embarcações já tinhão chegado mais Solda,
dos Hum regimento devia sahir da Martinica pa-
ra voltar á Fiança. A esquadra s»b o commando
ile M. Bergeret compõe-se de quatro fragatas e a!>

gamas embarcações pequenas.

Paris- 11 de Fecerciro.

Ordenança do Rei.

" Carlos ífec.
" Considerando a Ordenança de 26 de Agosto

de 1824, que creou huma repartição ministerial pa-
ra negócios Ecclesiaslicos e Instrucção Publica;

'^Considerando o art. 2.° da nossa Ordenança
de 4 de Janeiro passado , que decreta que d'ali
em diante a Instrucção Publica não formará parte
do Ministério Jo» Negócios Ecclesiastic.s ;

. " Havemos ordenado .
". Art. 1. A lnstiiicçiío Publica será dirigida

por bum Ministro Secretario d'Estudo.
" 2. Nobso Guarda dos Sellu, he encarrega.

do da execução desta Ordenança.
" Dada no nosso Palácio rias Tuiüffiies a 10

de Fevereiro de 1828, quinto anno do nosso rei.
nado. „" lluiiia segunda Ordenança da mesma data tio.
mea a M. de Vatisníenil , Ministro d'Eslado, Grão
Mestre da Universidade, e Membro do Conselho
dos Ministros, paia Ministro Secretário d'E,tado
ria Repartição da Instrucção Publica.

" Estas duas Ordenança, são ns-igiiarias pelo
Rei, e coutrassignadas pelo Conde Poitalis. „

(Do Monittur.)

RUSSIA.

Odcssa 15 de Janeiro.

Huma embarcação Russa, que chegou em 11.
dias de Constantiiiupla, trouxe as seguintes uovi-
dades: —O Bosphoro está fechado áa bandeiras ri--
todas as naçõss, e annunciou-se aos subditas oa«

tres Potências que depois de expirar certo tempo,
rievião considera-los como Rayas , ou sahirem ria Ci-

pitai , porque alli não se. reconhecia mais o direito
da protecção estrangeira. Aquellas medida, torão
tomarias a despeito das representações do corpo di-

plomatico em Pera.

ALLEMANHA.

Vienna 6 de Fevereiro.

( Correspondência particular.)

São passados 26 dias (circunstancia sem exem*

pio) depois que partio o correio de Constanlinopla,

que geralmente vem em 17 dias, quando muilo, e
ainda não chegou.

A nova nota circular do Conde de Nesselrode ,
datada a 9 de Janeiro, relativamente á partida dü,
tres Ministro, de Constantinopla , anda nas mãos
rie todos. Espetamos pode-la transcrever brevemeu*
te. Ella repete a segurança que a Russia não se
ha de desviar da convenção rie 6 de Julho de 1827,
e em que em caso rie ulteriores medidas, ella mau*
lera, com seus nllindos , a paz geral da Europa.
Também he sabido que o nosso Soberano rece*
heo hum authographo rio Imperador Nicolau, con*
tendo os mesmos protestos.

Nuremberg 9 dc Fevereiro.

O Correspondente desta data contem o artigo
seguinte da Russia: —

,, Deve ter huma imperfeita idéa da nossa po-
litica o da nossa inilicia quem crer que na cariei'
ra politica até agora trilhada pelo nosso governo,
esle tem somente em vistas conquistar sob pretex-
to de salvar a nação Gregu cie certa destruição.
Porque , como podemos nós , sem tal supposi.çao
conciliar este dezejo tle conquista com extraordino-
ria moderação ; emquanto se emprega muitas vezes
o objecto mais impopular , para chegar ás vistas

políticas, que setião ns ninis fuceis para rós, por
que nio somente a Nação Russa, mas toda a gen*
te civilisaria, olha com impaciência pura a murcha
do nosso exerciln , e ainda I ratados ajudão a Coroa
Russa cm operações militares í

Aquelles, une tem algum conhecimento e\o .nu-
nejo .de nossas relações estrangeiras e de nu&.sits
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ll.a

.«•as militares, se convenceiáo, que nem falta de
r to neai de poder tem produzido huma modera-

'- "nV 
a"ora sem igual, mas que outras vistas mais

Vvirlás 
"estão 

connexas com ella, c que hum sen-

nlo mais nobre que o dezejo de conquista cha-

o exercito Russo ao campo, logo que o requer cretario da
,,¦> da nação , e os interesses da humanidade t: '•¦¦

.oriunda. Se depois da luta memorável de 1812 a
"''!¦;,, 

Russa rivalisou com Iodas as outras e.n la-

!',,• Biicrilicios para derriilar a tyrannia Fcanc.eza ,
não tinha mais razão de temer , —se, volta...'" 
Janoleão de Elba, ella se vio outra vez ap-

a ajudar as nações em pe.igo, — se .ma
elo desinteressado desvelo riu im-

ry Stephen Fox , Esq. (ora Secretario de Lega-
çüo de S. M. ... Nápoles) para Secretario de Em-
baixada de S. \l. na Corte de Vienoa.

O Rei tambem houve por bem nomear o Hon.
William Tho.i.as llomer Fox-Sttatigvays (ora Sc

Legação de S. M. em Florença) paia
Secretario da Legação de S. M. em Nap.de,

O Rei se dignou de nomear Lord Albert Co-
nvngham (algum (empo addido á Embaixada de S.
Al, na Corte de Vieu.ia. pira Secretario da Le-
liarão de S. M. en. Florença.

do N»P"
p.eaar-se
últimos tempos, p
mortal Alexandre, 100,000 homens estavão prontos
a manter o descanso da Europa, — finalmente quan-
lio vemos o actual Augusto Imperador , adornado

virtudes dtí seu Augusto predecessor , custar-
nos a dcrribar todos aquel-

Londres 18 de Fevereiro.

das
nos-hii muilo a reso ¦ . ,

,aumentos de gloria, e elevado espirito Ua nales mo
rão Russa, para soltarmos a imaginação de que he

aconselhado pela rapacidade. Se foi licito a hum

ministro Inglez gabar-se .lo desinteresse da sua ..a-

cão — se elle podia observar, sobre a expedição

íòrra Portugal, qne todo o poder que a In__Uler-

ver.
na
mai
fi-icas

m-
\>

tio
ti ir

|,e

í,i pnBsue o emprega pura bem do mi.nct ', e nao pa-
ra iirar proveito delle; po lemos seguramente achar a

Ia le ri-sla doutrina npplicada , e posta em acção

politica do Gabinete Russo. Devemos admirar o
alto grão «le própria abnegação , onde forças

oraes estão prontas para secundar todas
npresas ; mas veremos com menos desgosto os

a meessarios para a pacificação do Oriente em-
arlos p.da Rússia, e nos convenceremos que nel-

|..s não influem planos de conquista , que devem
rico reverter em nosso proveito, quanto se-
compatíveis com a balan a da Europa — que

,„ .,..„o não concòrdão com os dezejo* da Nação U..s-
sa, -que pod-m nella excitar os mesmos escru-

pulos, que pro.lu.iio a creação do Reino de Polônia,
... r.e oó.le interromper nossas relações amigáveis
cj.ii os estado- visinli.js , e prejudicar considerável-
meiue ao commereio. Podemos convencer nos que
inda se ha de lazer (eaiquanto f>r possível evita-
lo) que rir oceasiã. > a desconfianças rie algum gene-
ro; mas se as circunstancias o exigirem, e se a
Rus<ia for obrigai., a entrar em hunia contenda ,
podemos estar certos qo- -Ua -ha de terminar con-
forme os interesses do» EstaJos da Europa em geral.

.. GRAN BRETANHA.

Londres.

Secretaria tios Negócios Estrangeiros 12 ile Fevereiro.

O Rei houve por bem nomear o R. H. .lohn
Lord Ponsoiuby « ora Enviado Extraordinário e

Ministro Pleoipotenciíoio de S. IM. ás Províncias
Unidas rio Rio da Prata) para Enviado Extraor-
dinario e Mii''cl"n Pleuinutenciario. uo Imperador
do Brasil.

O Rei ho
ge Williain C
de S M no
_rr.rirdi<.iBrio e
á

Huma Gazeta da tarde publicou a seguinte car-
ta de Lr.rd Cocl.rane : —

" Senhor ,—Tenho observado nos periódicos
varias conjecturas sem fundamento , a respeito dos
motivos ria minha chegada n este Paiz , julguei
conveniente, visto que não pôde fazer mal a causa
ria humanidade , declarar para informação do pu-
blico, que hu.n ancioso dezejo de alcançar os meios
rie si.oprimir a pnatana, commettida por numero-
sos barcos de remos que infestão o Archipelago ,
he agora o principal objecto da Grécia , e.n pa-
ga dos bons officio» fritos pelas Potências neutras,
serviço que não pó le bem fazer-se pot embarca-

ções de vela de qualquer espécie. Com eff.ito,
nas actuaes circunstancias, a Grécia não pôde l
tar ..Iguma outra en preza naval. Porém *e
o-randes Po eucias pacificadores adoptarem aquelles
meios , todos os males existentes terminar >õ de hu.
ma vez para complemento de sua gloriosa empre-
za. — Sou , Senhor , &c.

" Londres 16 de Fevereiro de 1818. ,,
" Cocl.rane. „

n-
as

\\.

ve outro sim por bem nomear Geor-
..d, E^q. (Ministro Plenipotenciario
lei de üSaxoní») para Enviado Ex-
Ministro Plenipotenciario de S. M.

ca de Crdu.nbia.
houve por bem noinear Edward M.chnel

,. i ;•..,, i ,.., y,,cretario ria Embaixada de S.
na'C_.it.'> ¦<'¦ Viennti) para Ministro Pienipo-
iai-io <le u. M. na Corte da Saxonia.
O Rei houve por bem igualmente nomear Hen-

I T A L I A.

Liorne 20 de Janeiro.
DeZuite noa iuforuiSo que parte das embar-

can.es Egípcias, que ficarão em Navarino , sahi-
rão a 20 de Janeiro para Alexandria com grande
numero de famílias Grega... Ibrahim Pacl.a fica na
Morea com a maior parte das suas tropas , espe-
rando as ordens de seu pai. Accrescenta-se que
buma divisão, qne voltava de Alexandria, foi attaca-
da uo caminho por huma esquadra Grega , mas

que a repellio. Lord Cochrane está se preparando
para bloquear Pairas. O Capitão Hastiogs bloquêa
Missolonghi. Dizem que elle tomou posse da ilha
de Vassifadi , e ali po/ huma guarnição tirada das
tropas rio General Church , que ha de manobrar
contra Missolonghi por parte de terra. Os Turcos

já não tem força naval ua Morea , e por esta ra-
zão os Gregos esperão que a= fortalezas, que elles
ainda defendem , hão de capitular suecessivamente

,„„• falta de mantimentos. M. de Ribeaupierre es-

perava-se em Trieste e em Ancona. Agora se sabe

que foi a Malta conferir con. o Almnante Hayden.
' 

Mr. Stratford Canning, depois de fazer qua-
rentena em Corfu, foi residir eom sua familia pa-
ra caza do Lord G.ande Commissario.

ãep.ií
O P.

Liorne 22 de Janeiro.
í

Os Almirantes, que se achão estacionados em
Malta , receberão ordem para organisar communi-
cações rrgula.es com Ancona. Nesta Cidade ha va-
rios correios Inglezas e Russos, sempre prontos a
receber oa despachos que vem de Malta , e leva-
los ao seu destino.
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Liorne I de Fevereiro.

Sabemos por huma embarcação de guerra In-
gleza que chegou a Nápoles , e que sábio de Mal-
Ia a 13 que a mesma embarcação levou o Conde
Capo (1'Isl.in aquella Ilha , e devia f.zer-seá vela a 16
de Janeiro para a Grécia escoltada por huma uao
Franceza e huma lngleza.

TURQUIA.

Constantinopla 10 de Fevereiro.

A moderação , que a Porta prometteo obser*
var , e que mesmo havia dado grandes razões de
esperar que ella dezejasse efieituar a pacificação
por suas próprias providencias, se desvanecei) intei-
samente , ou antes eia somente huma mascara , que
servia para esconder seus verdadeiros projeclos.

Huma procl-i.i.ação dirigida a todos os func*
cionarios do Império , e concebida nos termos mais
ofin-nsivos aos Gabinetes de toda a Christandade,
declarava que era hum dever sagrado combate-los ;
chamou os Musulmanos ás armas, e alé declara
abertamente que a Porta precisava ganhar tempo
afim de .-.repara.-se para huma sanguinária luta, e
que havendo obtido aquelle objeto, arrostará todo
o perigo, e mais depressa seria destiuido do que
consenti tia em reconher a independência dos Gre-
gos na Moréa e nas Ilhas , que animaria os ou*
tros Rayas a revoltarem-se , e brevemente reduzi-
ria o islmnismo ao rioiniiiio dos infiéis. A Porta
não se cr.ntPi.tou com esta proclamnção, mas tam-
liem formou hum li-ta de proscripções , que iuclue
1500 subditos Frai.cezes, Inglezes eRussos, e faz
recear a mesma ou peior sorte a todos os individuos
das trez Nações que restão aqui Esles passos obriga-
rão os Encarregados de Negócios das Potências neu*

Mappa das pessoas vaccinadas na caza da Câmara da Filia de S. Salvador dos Campos no anno de 1827.
Mezes Branc. Pard. Ind. Pret. hom.
Janeiro 4 32 24
Fevereiro 6 40 26
Junho 3 33 23
Julho 12 108 9S
Agosto 17 20 106 72
Setembro 5 45 28
Totaes 42 39 364 265

mtilh.
14
20
16
35
72
26

183

6
12
16
22
34
5

95
Observações. — Nada de novo.
Evaristo José Pereira da Silva e Abreu

nesta Villa e seu Termo por S. M. o Imperador.

fals. não comparecerão n.° dos vae. de cada
,, 32 38
,, 34 46

21 S8
106 128
110 J54
49 54

352 448

, Cirurgião Director do Estabelecimento Vaccinico

NOTICIAS MARÍTIMAS.

ENTRADAS.

Dia 17 de Abril.— Londres, pela Madeira; 68
dias, e do 2. ° purto 41 ; B. Ing. E/tna, M. John
Tailor , equipagem 13, carga fazendas, vinho, cer*
veja, e outros gêneros, ao M..- passageiros 10 In*
glezes , inclusas 3 mulheres ; segue para a Nova
Hollanda. Diz o Mestre que o Sereníssimo Senhor

.Infante D. Miguel chegou a Lisboa em 20 de Fe-
vereiro.— Gibrallar y 49 dias; B. Ing. Nanei/, M.

Hilário Marquand, equipagem 10, carga vinho'
agoardente, &c., a Le Breton , e C. — Marselha ;75 dias ; B. Franc. Lucile , M. Le Maitre, equipa*
gem 8, carga vinho, agoardente, azeite, e outros
gêneros , ao M. segue para o Rio Grande.

S A H 1 D A S.

Dia 17 de Abril.—Mangaratiba; L. Feliz Ven-
tura, M.João Rodrigues, equipagem 5, em lastro.

RIO us JANEIRO sa IMPRENSA IMPERIAL > NACIONAL.

trás a interceder, e observar á Porta que este pr(,cediuienlo nâo era conforme á promessa, que \,^'fez de tomar debaixo da sua protecção todos os Frai..cos que não tivessem Represenlante iinmedieto 
'

que, ella esta.a unicumente preparando para sja mais terrível cfitastrophe ; que nté u.eiiiio ia <ielrente ao tratado de Alkermiin , e que iu pôr eu,rebate toda a Europa. Estas representações pare.cem não ter feito impressão, e a despeito delia,"
se executarão as ordens de proscripções, sob pre.texto que os individuos da lista não podião darconta dos seus meios de subsistência , ainda q„ea maior parte delles pertencião ás mais respeitáveis
cazas de commercio. A má disposição, que parece
guiar os conselhos da Porta, e que, como terri.
vel fatalidade , extingue toda a esperança favora-
vel nos seus negócios , se tem augmentado peloespirito da perseguição, e tem descarregado hum.
golpe contra todos os Armênios unides. A Purla
parece offender.se em particular das provas de aff<j.
cto, que o povo desla nação na Geórgia ena Per.
sia, tem mostrado á Rússia, e pretende desterra-
los sem distinção de idade, nem de sexo. Já se de.
rão ordens na Capital , intimando-lhes que sa-
hissem do paiz imniediatainente, e teme-se quase mande ás Províncias huma ordem similhante.
Também se crê que os Francezes serão posta fora,
não só da capital, mas de todas ns outras cidades. O
Bosforo eslá fechado. Nenhuma emburcação com
bandeira estrangeira pode sahir do porto com car-
ga, mas deve descarregar na Alfândega grande.Tem havido muitas mudanças na Administração. Na*
hir Effendi, Chancelier da Câmara do Con.mer-
cio, foi dimittido e Tahir Pacha desterrado. Affir-
mão algumas pessoas que este ultimo foi decaui-
tado.

(Gazela de Augsburgo.)
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Artigos de Officio.

Repartição dos Negócios da Fazenda.

JVJL Iguel Calmou du Pin e Almeida, do Con.
selho du Su.. Mageslade Imperial , Ministro e Se-
cretario de Estado tios Negocio, da Fazenda, Pre.
sidente do Thesouro Nacional iSrc. Faço saber á
Junta da Fu/.enda e\,\ Província da, liabia -. que
recebct.do-se neste Thesouro, hnns autos, remet-
tidos por Jn-i: dos Santos Ro.liigues, que serve
de Guarda Mór da Caza da S.pplicação, acerca
dos embargos que ahi houve.ão á Provisão de 16
de Jullui do anno antecedente, emanada da lui-
periai Resolução de 5 do referido mez, tomada
en. Consulta do Conselho da Fazenda, sobre a
r.integraçâo dc Antônio José de Lima , no seu
Ofücio de Administrador da Mesa da Estiva i.'AI.
fandega d'essa Cidade: Manda S. M. o Imperador,
em quanto não lie seivido Dar ulle.iores provi-
dencius, segundo a gravidade do caso, que essa
Junta passe logo a cumprir a referida Provisão ,
ficando ás partes o direito salvo , par» reclamarem
o que lhes convier. O que a*sim prontamente cuin-
pri lá, sem duvida, ou tergiversação alguma. João
lgnacio Pereira Cabral a fôz no Rio de Janeiro
em 11 d'Abril de IS28. — Marcellino Antônio de
Souza a fez escrever. — Miguel Calmon du Pin e
Almeida.

Repartição dos Negócios da Justiça.

lilustrissiuio e Reverentlissimo Sr.— Sua Ma-
gestade o Imperador, Ha por bem, que V. Illus-
trissin.a remetia immedintnmente a esta Secretaria.
d'Estado a Bulia original de;19.de Setembro de
1826, que começa Canciis ubique pattut , a fim de-
ser presente, e obter tf Assembléa Geral Legisla-
tiva na próxima Sessão a sua approvação, como
be indispensável , por conter a refe.ida Bulia di*-
posição geral , e que emquanto se não verificar
aquella approvação, V. lllu-lrissima suspenda a exe-
cnçãu d.lla, (ungindo paia ess. <ffe ;to, ns ordens
aos seus Delegadns , qu.ndo ja teuhão sido expe-
ilidas pare o seu cun.pt imeotu.

Der.s Guarde a V. Illustrissima. Paço em 17
de Abril de 182S. — Lúcio Soares Teixeira de
Gouvêa. — Sr. Antônio José da Cunha Gusmão
e Vasconcellos.

Repartição dos Negócios da Marinha.
Havendo o Cirurgião prisioneiro de guerra Ra.

mon Ellanry , a quem se refere o Oflicio de V. S.'
datado de hontem , prestado fiança na conforinida»
de do disposto em o Aviso de 20 de Fevereiro ul-
timo; Determina S. M. o Imperador que V. S. o
mande pôr eu. liberdade ; fazendo-lhe intimar que
deve comparecer nesse Arsenal em os dias designa-
dos no citado Aviso para se verificar a revista pe-
Io mesmo exigida : o que participo a V. S. par.
sua iutellígeiicía e execução.

Deos Guarde a V. S. Paço em 19 de Abril
de Í8-2S. — Diogo Jorge de Brito.— Sr. Luiz da
Cunha Moreira.

Pela Secretaria d_>tado dos Negócios da Ma»
rinha se faz publico, que os Negociantes, que ti«
verem prontos os seus navios para largarem no dia
U2 do corrente mez com o coujboi, que eslá annun-
ciado desde o principio do mesmo , dever.5 compa-
recer na referida Secretaria ri'Estado no dia 21. Se-
cretaria d'Estado 19 de Abril de 1828.—Joaquim
Francisco Leal.

-»-^«^tfl©!«ç^'i®l-«HSs»---

Artigos na:.i Ofjficiae..

NOTICIAS ESTRANGEIRAS.

v7

TURQUIA.

Manifesto da Porta Ottomana.

Por pouca intelltgencia que se tenha, se sabe
que se todos os Musulmanos aborrecem natural-
mente os infiéis, os infiéis da sua parte são ini-
migos dos Musulmanos ; que a Rússia , sobre tu-
do , tem hum ódio particular ao islnmismo , e que
he u principal inimiga da Sublime Porta.

Ha cincoenta para sessenta annos , ciosa do
pôr em execução seus criminosos projectos contra
a Nação Musuimana, e o Império Ottomano, apro-
veitou.se sempre do menor pretexto para declarar
a guerra ; as desordens comineitidas pelos Janisa-
ir.s, qsie graças a Deos estão anniquilados , fà«
vorecião .seus progressos; pouco a pouco ella in-
radio nossas Províncias ; sua arrogância e sua.
pretenções tem augmentado , e julgou achar hum
meio fácil de executar seu antigo plano contra a
Sublime Porta-, sublevando os Gregos seus correu»
gionarios. Estes, reunidos ao nome da religião, se
revoltarão simultaneamente; fizerão ao. Mnsulma.
nos todo o mal possivel ; e de mãos dadas coní
oa Russos, que pelo seu lado attacavão o Império
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Oltomano, conspirarão o exterminio de todos os
fieis, e a ruína da Sublime Poita (de que Deos
nos defenda).

Graças ao auxilio Divino, e á protecção do
nosso Santo Profeta , este pérfido colloio foi des-
coberto pouco tempo antes de ser posto em exe-
cução ; as medidas, que forão tomadas na Capital
sem perda de tempo , atalharão desde o principio
os culposos projectos, que tinhão parecido tilo fa-
ceis de completar : a espada fez justiça de bom
numero de rebeldes da Moréa , do Negroponto,
da Acarnania, de Missilonghi , e de Alhenas, e
de outras parles do continente. Os rebeldes da Mo»
réa e das Ilhas ousarão, desde o principio das
revoltas , coinbatter os Musulmanos , e matarão
muitos , reduzirão á escravidão as mulheres e os
meninos , e sob o nome de Governo da Grécia se
arrojarão a excessos inauditos.

Ha muitos annos, exércitos consideráveis de
terra e de mar se tem mandado contra elles; mas
nostas tropas de terra , desanimadas pela falto de
soldo , não mostrarão o ardor necessário ; nossa
esquadra igualmente não pôde ter vantagens em
razão da antiga desorganisação do Arsenal. Demo-
randose assim a contenda , outros Europeos , ani»
mados pela ambição , fornecerão secretamente todas
as espécies de socorros aos rebeldes , quer por pro-
messas , quer de facto, e se tornarão a cansa prin-
cipal da prolongação das desordens. Em fim arras-
tados pelos Russos , e pelas insinuações da Rus-
sia , a Inglaterra e a França se unirão a ella, e
sob pretexto que seu commercio soffria da longa
duração das perturbações , fizerão inteiramente re-
nunciar aos Gregos aos seus deveres de royas por
toda a casta de artifícios.

Em diversas épocas se propoz á Sublime Por-
ta não se embaraçar com os negócios des Gregos,
dando-lhes huma fórma de governo independente,
e separa-los totalmente dos Musulmanos , estabele-
cer entre elle» hum Chefe como na Valaquia e
Moldaria, e conceder.lhes sua liberdade, inedian-
te hum tributo annual ; taes forão pouco mais ou
menos as vãs propostas , que se lhes fizerão. Co-
mo he evidente que esta pertenção de liberdade
não tendia a nada menos (o Ceo o defenda) do
que fazer cahir nas mãos dos infiéis todos os pai-
zes da Europa e da Ásia , em que os Gregos se
achão misturados com os Musulmanos, e pôr sen-
sivelmente os Rayas em lugar dos Ottomanos , e
os Ottomanos no lugar dos Rayas , a converter
talvez nossas Mesquitas em Igrejas , e fazer alli
soar o sino, em huma palavra a anniquillar fácil e
prontamente o islamismo ; nem a razão, nem a lei,
nem a politica , nem a religião pern.itlerão accei-
tar similhantes propostas. A Sublime Porta deu
muitas vezes, já por escrito, já de viva voz, as
respostas necessárias com todas as fôrmas officiaes,
e segundo o teor dos tratados. Ainda que o fito
dos Francos foi presenlido desde o principio, e
que tudo annunciava que em difinilivo só a espa-
da devia responder ás suas proposições , todavia pa-
ra nâo perturbar o descanso dos Musulmanos , e
por outra parte para ganhar o tempo necessário
aos prepaiatiu.s da guerra, a Sublime Poria se
esforçou em teniporisar quanto fosse possível com
respostas salisfactorias , e conferências t.fficiaes so-
bre a desbonra e o prejuízo, que as trez Poten-
cias causarião ao Império, e á Nnção.

Cumpre observar aqui que ainda que as re».
qnisições feitas pelos Russos o anno passado em
Akerman , acerca das indeinnidades , e mormente
a respeito dos serviços, não fossem igualmente

susceptíveis de admiltir-se , todavia sendo urgentes
as circunstancias , se annuio a ellas de bom gra-
do e por necessidade , a fim de aproveitar a ocea-
sião de concluir hum tratado para salvação da na.
ção Mohometana. Alé agora a maior parte dos
artigos tinhão sido executados , e igualmente g0
havião encetado as conferências relativas ás indem,
nidades e á Servia; e ainda que e-tes dous nego.
cios não se podessem regular de bom animo, seni
embargo forão tomadas em consideração com actos
de violência.

A Rússia não parou aqui. As reformas mili.
tares adoptadas pela Sublime Porta lhe fizerão ciu-
me : sentio que hum dia esla resignação poderia
faser cahir sobre ella mesma o mal que havia pre-
parado ao islamismo. Desde então ella resolveu não
deixar mais fôlego aos Musulmanos. A Rússia , a
Inglaterra , e a França convierão entre si e6tabe-
beler formalmente a liberdade de que acima se
tratou.

Ha hum anno , as trez Potências pedirão si-
multaneamente a liberdade Grega , por intervenção
de seus Embaixadores, official e abertamente como
huma concessão simples. A Sublime Porta não po-
dia subscrever , nem segundo a razão, nem segun-
do a politica , nem segundo a religião; a nação
Musul.nana se indignou, e he ahsoltamente impôs-
sivel que jornais cot.sinta. O Governo Oltomano 6e
esforçou a (ase los renunciar as suas pretenções por
toda a sorte de argumentos e de respostas, mas
sua linguagem não produzio nellas effeito algum :
orgulhosos da sua força , persistirão teimosa e ri-
gorosamente a fazer acceitar sua proposta,, e aca.
barão por mandar esquadras ao Mediterrâneo, im*
pedirão abertamente as esquadras Ottomanas, e
Egipcias destinadas a punir os rebeldes , de atta-
car as ilhas. Estas duas esquadras, havendo entra-
do por necessidade no porto de Navarino, espera-
vão tranquillainente as ordens da Sublime Porta ,
quando as esquadras Russa, Ingleza, e Franceza,
entrarão inopinadamente como amigas no mesmo por.
to , começarão o fogo todas juntas, e todos sabem
a calastrophe que daqui resultou á armada Imperial.

As trez Potências tendo assim quebrado aber-
tamente os tratados , e declarado a guerra , a Su.
blime Porta tinha pleno direito de usar de repre-
salias, e de obrar mui diferentemente primeiro com
os Embaixadores, os nacionaes e as embarcações,
que se achavão aqui ; mus os Ministros destas Ires
Cortes , tendo procurado justiGcar-se , declarando
que forão os Commandantes da esquadra Imperial
qne tinhão dado lugar ao combate, a Sublime Por»
Ia, intendendo ás circunstancias, guardou sempre
silencio ; e usando de politica para o ultimo esfor-
ço , convidou ao mesmo tempo os trez Embaixa-
dores a desistirem da causa dos Gregos. Surdos á
voz da equidade , esles infiéis não cessarão de exi-
gir que a sua proposta fosse admittida tal qual ,
relativamente á liberdade dos Gregos ; até se pôde
dizer que suas instâncias tornarão-se cada vez mais
urgentes, em fim as vislns hostis dos Francos con»
Ira o Islai.iisno apparecerão sen. mascara, Entretnn-
to a fim de ganhar tempo , ao menos até o ve-
rão, empregarão-se todos os manejos possíveis nas
conferências e entievistas que tiverão lugar ha ai-
gumiis semanas.

Notificou 3e aos Embaixadores por differentes ve-
zes que logo que os Gregos pedissem perdão de seus
crimes serião inteiramente esquecidos ; que seus
bens, suas pessoas , suas terras lhes seriãu dadas ;
que gozarião da mais perfeita segurança e tranqui-
lidade ; que se lhes perdoaria a capitação e outros
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t iboto" , que devem desde a insurreição , que não

sé trataria mais de outros impostos ; que além dis-

para agradar as tres Potências , seríio isentos

do'tributo, durante hum anno: que em luiiiia pa-
lBvra , todos os privilégios, que são compatíveis com

a qualidade de rayas, lhes serião franqueados, mas

não se lhes concederia nada além deste limite.
Durante as conferências , a Sublime Porta

lhes rogou instantemente que traiismittissem ás suas

Coites estas declaraçales amigáveis e estis explica-

cães sinceras com promessa que o armistício parei-
les exigido se observaria emijuanto se nao recebesse

a resposta. Este convite servio somente de angmen-

tar seu orgulho , e suas pretenções. Finalmente de-

clararão que não consentirião a nada , emquanto se

não concedessem os privilégios de que se tratava aos
Gregos que habitão a antiga (irecia , isto he , a

Moréa, a Attica , as ilhas do Archipelago, e en-

nunciüião que parlião todos tre?,.
Os negócios chegarão a este ponto. Se agora

(Deos nos defenda) depois de ter visto similhaiite

comportamento e huma similhante coalizão , nos fos-
se necessário batter em retirada , e ceder á propôs-
Ia em questão, isto he, á da independência dos
Gregos , bem depressa a conlagião ganharia todos

os Gregos estabelecidos na Romelia e na Anatolia,
sem pu"ler estancar o mal ; pretenderão todos a
mesma independência , renuuciarião a seus deveres
de rayas, e chegando no espaço de hum ou dous

annos a triunfar da generosa nação musulmana ,
acabarião hum dia por ditar-nos a lei, e (o Ceo nos
defenda) resultaria daqui evidentemente a ruma da

nossa religião, c do nosso Império. Emquanto (gra-

ças a Deos) as numerosas províncias de Europa e
de Ásia estão cheias de huma immensa população
musulmana, o livro sagrado e a lei , não nos per-
mittem deixar por medo da guerra calcar aos pés
nossa religião , entregar-nos aos inlieis , de mão a
mão, nosso paiz, nossas mulheres, nossos filhos,
nossos bens, e nossas propriedades.

Ainda que no principio o mundo todo estava
em poder dos infiéis, todavia quando appareceu a
verdadeira religião, Deos ajudando os fieis , os
musulmanos nossos irmãos, que tem npparec.do e
deeapparecido desde o tempo feliz do nosso grande
propheta até hoje, nunca em guerra alguma , pe-
Io effeito de sua sincera devoção e de seu inabala-
vel valor ' fizerâo caso do numero dos infiéis ; mas
unidos todos de coração pela defeza da religião,

quantos milhares de vezes não passarão ao do da
espada milhares de infiéis ? Quantas não conquista-
rão estados e pruvincius com o alfange na mão ;
Tcidas as vezes que nos unirmos como elles , e
aflVontarmos os combates para gloria de Deos^ o
Altíssimo nos ha de alluiuiur com suas in-pirnções,
e nosso santo legislador nos ha de cobrir de sun
égide tutelar: seus companheiros ausentes nos ser-
viráõ de guias , e sem duvida debaixo dos seus
auspícios alcançaremos brilhantes victorias.

Se as trez Potências , vendo nos decidi..ou a
rejeitar como até agora todas a? vãs pretenções ,
adinitlirein nossas respostas e nossas explicações , e
desistirem da causa dos Giegos, bem; se ao con-
trario persistirem em querer fazer aceitar por for-

ça sua preterição , hindu quando Oçj.mdo a tradi-

ção de que todos os infiéis fazem huma só n.içao)
se ligassem todos contra nós , nos recomeadariamos
a Deos , nos poríamos debaixo da protecção do
nosso santo propheta , e unidos para a defeza da
religião e do império, todos os Visirs , Ulemas ,
Redjals , talvez todos os Musulmanos não farião

caiais que hum cqrpo.

Esta guerra não he como ás precedentes
huma guerra politica para fronteiras: o fim dos
infiéis be anniquilar o idainismo, e calcar aos pés
a nação Mahou eiana , esta guerra deve ser coa-
siderada puramente como huma guerra religiosa e
nacional. Todos os fieis , ricos ou pobres, gran-
des ou pequenos , saibão que o combate he hum
dever para nós : guardem-se pois bem de esperar
hum soldo mensal : enehamos com zelo os deve-
res que nos impõem o honra do islamismo, una-
mos nossos esforços , trabalhemos de coração e de
alma para manier a religião alé o dia de juizo.
Os Musulmanos não tem outro meio de alcançar
a salvação neste mundo e no outro. Esperamos que
o Altinsimo Se Digne confundir e dispensar por
toda a parte os infiéis, inimigos de nossa religião
• do nosso Império, e qne em todo o tempo , em
todos os lugares, em todos os casos, ha de con-
ce ler aos fieis a victoria , e o triunfo. Nossa
verdadeira posição sendo assim conhecida de todos
os Musulmanos , pode-se duvidar por pouca fé e
piedade que se tenha , não reconheção seu dever ;
não se unío de coração e de alma para manter
nossa religião e nosso Império, assim como para
sua própria salvação neste mundo e no outro;
que sendo necessário não concordem todos em exe-
cutar com valor e zelo as diversas funeções da guer-
ra , e encher exactamente os deveres que nos impõe
nossa santa lei r ü Soccorro vem de Deos.

ESTADOS UNIDOS DA AMERICA.

Nova Yorck 24 de Janeiro.

Huma carta de Havana aos editores de Balti-
more Americano, em data de 2 do corrente diz ,
" A nova pauta se poz em vigor hontem , mas
não se fez alteração nos direitos de importação e
exportação, em que são interessados os negocian-
tes dos Estado» Unidos. Frutas verdes, e çumo de
limão são livres de direitos de exportação.

" A alfândega de Havana acaba de declarar

que o rendimento do anno de 1828 he 5,250,000
dolbirs. A receita sobre a farinha d« trigo he me-
nos 300,000 dollars do que no ultimo anno 1826,
em conseqüência das grandes receitas daquelle ar-
tio-o de San Andero. Espera-se que esta consequen-
cia induzirá o Intendente aqui a impor hum direi-
to sobre farinha de Hespanha, que habilite Balti-
more e Philadelphia a entrarem em competência ,
aliás este mercado ficará virtualmente fechado ao
nosso commercio. Este mercado está agora tão
constantemente embotado a respeito de preços ,
que não vos poderião ser úteis os que eu vos no-
ticiasse.

De Vera Cruz temos noticia até 28 do passa,
do. A expulsão dos antigos Hespanhoes tem crea-
do alarma e confusão , e huma suspensão geral de
commercio.

FRANCA.

Paris 19 de Fevereiro.

Cartas de Constantinopla de 9 e 11 de Ja-
neiro coniirmão as noticias, «|ue a Gazeta deAogs-
burg publicou. A Porta mudou subitamente de
linguagem , e de atitude.

A 5 de Janeiro opparecerão trea listas de

proscripções ; a primeira contendo os nomes de 102
Francezes; a segunda os de 120 Inglezes: e a
terceira os de 85 Russos. Todas as representações

#*
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dirigidas á Porta de diferentes parages forão inu-
teis. A medido he executada com rigor. Os ir.«li-
viduos referidos nesta lista devem sahir dos dominios
do Sultão em trez dias. A espécie de manifesto ,
•que a Porta publicou «o mesmo tempo conda os .
infiéis , e particularmente contra os Russos , he
hum appello ao, fanatismo religioso; e esta cirtuns-
tancia deve ter feito os Ministros, que intercede-
râo a favor dos desterrados pensarem que talvez
não he paia lamentar para diante , que se não
alcançasse a permissão de persistir por mais tem-
po, que muitos delles pedião.

Também tem tido lugar perseguições contra
-os Armênios -Catholicos. A maior parte dos ban-
queiros forão mandados exabrupto paru Angora com
suas fan.iliiis.

O Ministro da Prússia recebeu inst.ucções da
sua Corte , ordenanuo-lbe que obrasse perie.tamen-
te de accordo com o Ministro d'Austria , na sup-
posição muito natural que as negociações contt-
nuavão , para effeifuar a pacificação du Grécia por
meios da intervenção.

Com effeito he d.íl.cil explicar com. a Porta,
sem alguma provoc.ção dos Aluados, re esqueceu
de repente (ie suas obrigações , c das promessas
que espontânea e voluntariamente fez de proteger
os Subdilos das trez P< tencias. Mus nenhum ho-
mem de senso duvida em Constantinopla , e uin-
guem na Europa pôde duvidar que aquellas cir-
cunstancias hão de contribuir para apertar ainda
mais a alliança.

A imprudência da Porta he effeito rio antigo
erro de sua .diplomscia , que sempre especula so.
bre as differenças das Potências humas com as ou-
tra». O recurso desta illusão não ha de durar mui-
to, e quando ella for obrigada a.abrir mão deste
erro, sem duvida ha de ceder.

O tratado de 6 de Julho tem providenciado
todos os meios do coereção, assim como todos os
meios de accom.uodação. A mesma concórdia en-

tre as Potências , qne sc manifestou durpnfe n«
negociações, ha de existir nas medidas , que 0 __0
dos acconteci.nentos tornar necessárias para con.
seguir o objeclo do tratado , que nunco foi i.eln
será outro, que pacificar u Grécia, extinguir a pi-
rataria no Archipelsgo, e manter o equilíbrio <|a
Europa. E, sueceda o que succedtr , disse o Mi.
nistro que he depositário dos nossos interesses ex.
teriorn.ente, ha poucos dias , a França tomará _
conservará o lugar que compele á sua honra , ao seu
poder , e á sua dignidade.

(Do Monileur.)

PRÚSSIA.

Berlim 13 de Fevereiro.

Em Agosto do anno passado , chegou á Ilha
de Barbadas, nas índias Occidentaes Inglezas o p.i-
ineiro navio Prussiano de Da.itzic , carregado cota
í.,600 barriz de farinha , e 500 barriz de bolacha,
e foi itdmittido conforme o acto do Parlamento queabre os portos das Índias Occidentaes Inglezas a
todos os navios Europeus.

REINO DOS PAIZES BAIXOS.

Bruxelhis 16 de Fevereiro.
A Gazeta dos Paizes Baixos publica em hum

supplemento de 12 paginas os estatutos da socieda-
de de Luxen.biug authorisados por hum Real De-
creto de 21 de Janeiro. O principal objeclo he tra*
baihar as ricas ininris do Grão Ducado.

17 de Ftvereiro.

Ouvimos que o Governo tem rejeitado o re-
querimento dos Tahelliães de Bruxeilas' para lhes
ser per.nittido publicar seus editaes de leilões pu-blicos em Francez como em lloiland.z.

NOTICIAS MARÍTIMAS.

ENTRADAS.
Dia 18 de Abril.— Jersey ; 65 dias ; B. E.

lng. Anley, M. John Telly , equipagem (j, carga
genebra, queijos, &e. , a Vibert. — New Castle ;
81 dia»; B. lng. Ilarbeinger, M. Wm. llarrisson,
equipagem 12, carga fazendas, vinho, agoarden-
te, carvão, «te. , a Gould: passageiros. 1 Inglez,
e huma Ingleza. — Angola; 38 dias; B. De/fina de
A/rica, M. Antônio Francisco d Oliveira, equipagem
26, carga cera, azeite, e 487 escravos , destes mor-
rerão32, a Joaquim Antônio Ferreira: passageiros
Antônio Joaquim Tavares Rodovalho , e Clemente
.Villa Cova. — Rio Zaire ; 28 dias ; B. Novo Jupi.
ter, M. Antônio Manoel Affonso , equipagem 18, car-
pa 420 escravos, destes morrerão 18, a Domingos
Carvalho da Silva.

S A H I D A S.
Dia 18 de Abril.— Rio Grande; B.Amer.Cin.

thya, M. B. Shillaber , equip.gem 7, carga farinha,
sabão , e outros gêneros. — Havre de Grace; G.
Frinic. Anfonin, M. Hnrricis , equipagem 22, carga
caffé : passageiros os Francezes João Baptista Bom-
pard , e D. Angélica Marechal, com 1 filho, coro
Passaportes do Secretaria d'Estado dos Negócios
Estrangeiros. — Rio de S. João; S. Conceição Fio-
ra , M. Joaquim Pereira da Silva, equipagem 5, em
lastro: passageiros o Francez Marques 

'Augusto,

e o Pertuguez Manoel Alves d'01iveiro , com Pas-
saportes da Policia. — Macahé; S. S. José Triun-
fante, M. Francisco José da Conceição, equipagem
i) , em lastro: passageiros 3 escravos, com Passa-
porte da Policia. — Dito , L. S. José Flor da Ver-
dade, M. Joaquim Luiz Gonçalves, equipagem 5,
carga fazendas , carne , p vinho : passageiros o Sol-
dado di.nittido do Batalhão de Caçadores N. ° 20,
Francisco de Castro, por ordem do Quartel Gene-
ral , e 3 escravos , com Pasraportes da Policia.

AVISO.Os bilhetes da 10.» Loteria da Santa Caza da Misericórdia, que ha de andar a roda imprete-j-.velmente no prox.mo mez de Maio , conl.nu5o.se a vender na mesma Santa Caza , na do ProvedorAntônio José da Cruz Rangel , rua nova de S. Bento N. 65; na do Thesoureiro Antônio da SilvaCosta Pereira, rua delraz do Carmo. N. 8- na do Thesoureiro das Loterias da dita S. nla Ca.a,.Francisco Lopw de Araújo, rua de S. Pedro N. 23; e na rua Direita N. 20, aa Botica de João

RIO de JANEIRO na IMPRENSA IMPERIAL _ NACIONAL
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Artigos de Officio.

Repartição dos Negócios da Fazenda.

.y. Irruel Calmon du Pin e Almeida , do Conse

íKVsoe Magestade Imperial , Min...o e >e;

cretario de Estado dos Negocio» da **™*%™
¦idente do Theworo Nacional &c. Faço saber a

Junta da Fazenda da Provincia da Parahiba do

Norte: que requerendo ^^\tuaél
Pereira, arrematante dos Diurno, da Ribeira de

SabugidVssa Província, tjrio tr.e,n.o de 1SS1 a

J82_; e no seguinte de 1824 a 1826 , a G açde
so lhe Mandar iob_e.tar 

'. no pr.igrasso da execu

ção, em que se acha -peruar*. -_*_¦» Junta , m
¦ó pelo ultimo pagamento, do próximo tr.enn.o,
como pelo primeiro pagamento do segundo co,.-

cedendo se-lhe solver o seu debito por prestações
annuaos, como refere uo incluso requerimento, que» •«
lhe remette por copia , ussignada pelo Contador
Geral respectivo: Ordena Sua Magestade o Impe-
rador que o Supplicante requeira a mesma Junta ,
visto estar determinada por Lei, a forma do paga-
mento da divida activa, e outro »..n, que «l»; a
razão por que o Suplicante arrematou o teguodo
t.iennio, contra a Lei, achando-se ainda devedor,
á Fazenda Nacional. O que assim prontamen e
cumprirá. Alexandre José Ferreira Braga a fe no
Rio'de Janeiro em 11 d'Abr.1 de 1828. - Mareei-
lino Antônio de Souza a fez escrever. - Miguel
Calmon du Pin e Almeida.

/. ' Repartição dos Negócios da Marinha.

( Ilustríssimo e Excellentissimo Sr. - S. M* o

Imperador, Attendendo ao quft Lhe .eprweot«.p
;^latheus Dupio. Francisco fourniantin , e _»d_ar-

/'do Fosier, Officiaes Franceses , prisioneiros da
I Esquadra, e ora postos em liberdade sob fiança
, Ha'por b-.n n«e aos mesmos »e abon^q^trocen-
' tos réis diários para sua sustentação. O que par-

ticipo n V. Ex. para sua inteiligencia , e «xecocao.
, Deo» Guarde a V. Ex. Paço em 9 de Abril de
__«.-- Diogo Jorgeje «riu S«___l» Mana
de Almeida._^__--— "

a*i-_íi->!«#'l®,.»'*1«ie

Artigos s_o Officiaes.

NOTICIAS ESTRANGEIRAS,

GRAN BRETANHA.

Londres 2 de Fevereiro.

Tratado de. amizade , commercio e navegação entre

Sua Magestade, e os Estados lumes do México,
com dons artizos addicionaes annexos.Assignaao
em Londres a 26 de Dezembro de 1820.

Em Nome da Santíssima Trindade.
Havendo.se estabelecido, por algum tempo ex

tensa communicação entre os domínios de S>. J».

Britannica, e os Estados Unidos do México, parece
conveniente á segurança, e acoroçoamento da At»

«minuiiicaçâo cooin.ercial , e para ¦<•*>'" V™"
inteiligencia entre Sua dita Magestade Br anr ca,

e os ditos Estados, que a» relações ora 
^ten

tes entre elle» »ejão regvtlarmenle reconl.ec.das, e

confirmadas pela assignalora de hum Tiatado
Amizade, Commercio e Navegação. pl

Para este li... nomearão seus respectivos rie

nipoteuciarios , a saber : ., . r; -P 
Sua Magestade o Rei do Re.no Unido da G,a

Bretanha e Irlanda, o 11. H. Wil ... «^..son,

Membro do Muito Illustre Conselho P«™aop™
Sua dita Magestade, Membro ^V*^**™
sidente da Junta do Conselho Privado, do. Nego

cio» do Commercio, e Plantações^,StraCstade -
Thesoureiro da Marinha de Sua dita Magestade ,

e Jame» Morier, Escudeiro: TMado.
ESua Excellencia o Presidente dos Estado.

Unido» do México, a SEx. o Sr. **"*»%C£
macho, seu Primeiro Ministro de Estado, e a*

Repartição dos Negócios Est.angeiros : -

Os aiuaes, depois de se cominunicarem mutua-

mente serplènosPpoderes , achado, em boa e de

vida fôrma, concordarão, e concluirão os seguia

USSaTI: 
haverá perpetua amizade entreis do-

mini.,» e Subditos de Sua Magestade o Re. de

Reino Unido da Grã Bretanha c Irlanda , e o.

Estado» Unidos do México . seus Cidadãos
Art 11 Haverá entre todos o. territórios de

Sua Magestade Britannica na Europa, e os ter-

ritorios do México huma reciproca franqueza de

conimercio. Os habitantes dos dou» Paizes respe.

Sente terão liberdade de franca . separada-
mente chegarem com suas embarcações e cargas,

a todos o7luga.es, porto, e _i*s do. dito. ter».
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tonos , excepto somente aquelles portos partícula-
re-, en que não se penniltir chegar, entrar nos
i-..-iii,s, e permanecer e residir em qualquer par.te aos ditos territórios respectivamente ; e igual*
m '-ri te ou i-ai-, e occupai cazas e armazéns para ob.
ji-cios de -eu commercio; e em geral, os merca,
dor ¦. e» negociantes de cada Nação respectivamen-
te ínzaiaõ a mais completa protecção, e segurança
pai o o sen counuercio.

Siniiiliauteniente , as respectivas embarcações de
guerra, e paquetes dos dous Paizes terão liberda.
de de franca e seguramente entrarem t-ni todos os
portos, rios e praças, salvo somente o. portos
particulares (se os houver) , a que se não perniil-ta cb<-eir alguma embarcação de guerra estrangei-
ra nu paquetes, entrar nos mesmos, dar fundo,
e alli persi-tir e concertar ; sujeitos porém ás leis
e estatutos dos dous Paine.» reciprocamente.

Pelo direito de entrar nas praças, portos, e
rios mencionados neste artigo, não se entende o
privilegio de fazer o commercio costeiro, que so*
mente he periniltido ás embarcações nacionaes.

Art. 111. Sua Magestade o Rei do Reino Un •
do du Grã Bertanha e Irlanda se obriga outro
sim a que os habitantes do México tenhão li.
herdade de counuercio e navegação estipulada no
artigo precedente em todos os seus domínios situa-
das na Europa , na plena exte.ição, em que a
mesma he permitlida ao presente, ou for permetti-da para o futuro a alguma outra Nação.

Art IV. Não se imporão direitos mais altos,
nem differentes sobre a importação nos domínio,
de Sua Magestade Britanuica de algum artigo de
nascimento, producção, ou manufactura dos donii-
nio< de Sua Magestade Britannica do que pagão,ou houverem de pagar os artigos similhante. .en-
do nascidos , produzidos , ou maniifactiirados em
a'gum outro Paiz estrangeiro; nem se imporão ai-
guns outros ou mais altos direitos ou pensões nos
territórios ou domínios de qualquer das Partes Cou-
tractantes, por exportaçiío de artigo algum paraos territórios da outra do que aquelles que se
pagão ou houverem de pagar na exportação de ar-
figos similbantes para algum outro paiz estrangei.
ro ; nem se imporá alguma prohibição e:n exporta,
ção de artigo algum de nascimento, producção,ou manufactura dos domínios de Sua Magestade Bri.
tanuica, ou rios dilos territórios do México, paraou dos ditos domínios de Sua Magestade Briltmni-
ca?, ou para os dos ditos território, do México,
que se não estendão igualmente a todas as outras
Nações.

Ari. V. Não se imporáõ mais altos ou difFe-
rentes direitos ou pensões por conta de tonelada
farol, ou direitos de porto pilolage, salvação em caso
de avaria, ou de naufrágio, ou alguns outros encar-
gos locaes, em porto algum do México aos navios In-
gU-7.es do que os que pagão as embarcações Mexicanas
nos mesmos portos; neni no. portos dos territórios
de Sua Magestade Britânica, aos navios Mexica-
ii s do que 0s que nos mesmos portos pagarem as
embarcações Inglezas.

Art. VI. Os mesmos direitos sr- pa-ratãõ na
importação nn. territórios do México de qualquerartigo nascido , produzido , ou inanuf.cturado nos
domínios de Sua Magestade Britannica , quer a di-
ti importação seja em embarcações Mexicanas, querem Inglezas ; e se pagarão os mesmos direitos na
importação nos domínios de Sua Magestade Britun.
nica de qualquer arligo de nascimento, producção
ou manufactura do México, quer tal importação
«»ja feita em Navios Inglezes , quer eiu Navios

Mexicano». Pagar-se-hão o. mesmos direitos e «.concederão os mesmo, prêmios e descontos (drtn
backs) ua exportação para o México de quacequejartigos de nascimento, producção, ou manufactura il(,
domínio. deS. M. Britannica, quer a dita exportara
seja em embarcações Mexicanas, quer Inglezas • |>a
gar-se-hão os mesmo, direitos, e conceder.se,hão (>j
mesmos prêmios e drtiwbacks ua exportação de quaes
quer artigos, de nascimento, producção ou n,a.
nufactura do México, para os domínios de Syu
Magestade Britannica , seja tal exportação em na.
rios Inglezes , seja em Mexicanos.

Art. Vil. Para evitar qualquer desintelligen.
cia acerca dos regulamentos, que constituão re.pec.
tivamente hum navio Inglez ou Mexicano, con*
veio-se que todas as embarcações construídas non
domínios de Sua Magestade Britânica, ou embar-
cações , que tenhão siilo tomada, ao inimigo pe.los navios da Guerra de Sua Mage«tade Britam,
ca, ou pelos subditos de sua dila Magestade for.
necidoscom cartas de marca pelus Lords Coininissarios
do Almirantado, e regularmente condemnado. em ai.
gurn Tribunal competente por quebra das leis fei-
tas para prevenir o Indico de escravatura, e per.tencentes , navegados e registados segundo as leis
da Grã Bretanha , serão consideradas como embar-
cações Inglezas : e que todas an embarcações cons.
truirlas nos territórios do México , ou tomadas ao
inimigo pelos navios do México , e condemnadas
em siinilliantes circunstancias, e que foiem perten-centes a algum Cidadão, ou Cidadãos do mesmo
e das quaes o Mestre e trez quartos dos marinhei!
ros forem Cidadãos do México , excepto onde as
leis providenciarem alguns caso. extremos, serão
considerada, ccnio embarcações Mexicanas.

E convem-se outro sim que todo o navio qua-lificado para commerciar como fica dito , sob us
determinações deste Tratado, será fornecido de hum
registo, passaporte, ou carta marítima, assignada
pela própria pessoa authorisuda a concede-la, se-
guiido as leis dos respectivos paizes (cuja tbrma
será corumunicada) certificando o nome, oecupação
e residência do proprietário, ou proprietários, nos
domínios de S. M. B. , ou nos territórios do Me.
xico , como o caso pedir ; e que elle , ou elles ,he ou são, o único proprietário on proprietários,na proporção, que se ha de. especificar; juntamen-te com o nome , carga, ou descripção do navio,
como construcção e dimensões , e as diílerentes par-licularidades, que constituem o caracter nacional da
einbiircrção, segundo o caso pedir.

Ait. VIII. Todos os negociantes , comman-
dantes dena/ios, e outro., Subditos de S. M. B. ,terão plena liberdade, ei!, todos os territórios do
México, para manejarem os seus negocio, por si
mesmos, ou conimette-lo. para os dirigirem aquém
lhes agradar, como corretor, feitor, agente ou
interprete ; e não serão obrigados a empregar ;¦!¦
guina, outras pessoas para aquelles fins tio que ns
empregados por Mexicanos , nem a paga».lhes ai*
guni outro salário ou remuneração do oue os quipagão em bí mi lha ri le. casos os Cidadãos Mexicanos;
e conceder-se-ba absoluta liberdade , em todus os
casos, ao comprador ou vendedor, de aju«lar e fi.
xar o preço de quae.quer gêneros , fazendas , ou
mercadorias importadas no,' ou exportadas do Me-
xico, como bem lhes parecer, observando as leis
e costumes estabelecidos do paiz, Dus mesmos pri-vilegios gozaráõ nos domínios de S. M B. os Ci-
dadiios do México , debaixo das mesmas condições.

Os Cidadãos e Subditos das Partes Contractan-
tes, nos território, huns dos outros, receberão e

I
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gozaráií plena e perfeita protecção para suas pes-
soas e bens , e terão livre e aberto acces.io aos
Tribunaes de Justiça dos ditos paizes , respectiva-
meilte para procurarem , e defenderem «eus justos
direitos , e teráõ liberdade de empregar em todas as
causas, os advogados, procuradores ou soiíicitadu-
rt.g du qualquer espécie , que julgarem convenien-
te • e a este respeito gozarão dos mesmos direitos
e privilégios que os Cidadãos nascidos no paiz.

Art. IX. Polo quo diz respeito á sticcsssno
de estado» pessoaes, oor testamento, ou por outra
maneira , e á disposiçãu da propriedade pessoal de
qualquer sorte e denominação , por compra , doa*
ção, troca, ou herança, ou de qualquer outra
maneira, como tambem a administração da justiça ,
os Subdilos e Cidadãos das duas Partes Contratai!-
tes gozarão , em seus respectivos domínio» e terri-
totios, os mesmo» privilégios, liberdades , o direi-
tos que oa Subidos nattiraes ; e uão serso cairo-
gados , em algum daquelles respeitos com alguns
imposto.] ou direitos mais altos do que aquelles
que pagão, ou houverem de pagar os Subditos ou
os Cididãos du Potência , em cujos domínios ou
territórios forem residentes.

Art. X, Ent tudo que diz respeito á policia
dos portos, á carga e descarga de embarcações, á
segurança das mercadorias , gêneros e effeito. , os
Subditos de S. IM. B. , e os Cidadãos do México,
respectivamente , serão sujeitos ás leis locaes , e
regulamentos dos deminios e territórios, em que re-
sidirem. Serão isentos de todo o serviço militar
compulsório, quer por mar, quer por terra. Não
se lhes imporão empréstimos forçados; nem a sua
propriedade será sujeita a alguns outros encargos,
requiíiiçõeu ou tributos do que os que pi^it» os
Cidadãos nativos ou Cidadãos das Partos Contra-
tantes, nos seus respectivos domínios.

Art. XI. Será livre a cada huma das duas
Partes Cootractantes nomear Cônsules para a pro-
tecção do commercio, qne residirá nos domínios e
territórios da outra parte, porém primeiro que o
Cônsul exerça as -ua3 funeçõe» , será , na forma
costumada, approvado , e admittido pelo Governo,
a que he m. ndado ; e iieiiMuma das Partes Con-
tractantes pôde exceptuar da residência de Cônsules
aquellas piaças individuaes, que qualquer dellas juI-
gue conveniente exceptuar. Os Agentes Diplomati-
cos e Cônsules Mexicanos gozuráõ nus domínios de.
S. M. B., quaesquer privilégios, exeepções, e im-
mtinidades, que são ou houverem de ser concedidas
a Agentes da mesma classe pertencentes á nação
niiiis favorecida ; e simübanteineiite , os Agentes Di-
plomatiços e Cônsules de S. M. B. nos territórios
Mexicanos gozarão , segundo a mais estricta reci-
procidade todus o.s privilégios , exeepções e iminu-
nidades, qup são ou forem concedidas aos Agentes
Diplomáticos e Cônsules Mexicanos nos domínios
de S. M. R.

Art. X|I, Para npclhor segurança' docommer-
cio entre ns Sub.lifos de S. M. R. e os .Cidadãos
dus Estudos Mexicanos , conveio-se que .se em ai-
gnin tempo tiver lugar alguma interrupção de ami-
gavel cuinmuuicação, ou algum rompimento entre
as duas Parles Contractantes , os negociantes resi-
dentes sobre as costas poderão dentro em ».ois me-
zes, e os do interior dentro cm hum anuo , arran-
jar as su?.s contas , e dispor da sua propriedade ;
e que se lhes dará hum salvo coudueto para em-
barcarem ni» potto que escolherem. Todos aquelles
que estão estabelecido» nos respectivos domínio» e
territórios das duas Partes Contractantes , no exer-
cicio de e.lguai cuuimerciu, ou emprego especial,

terão o privilegio de permanecer, e continuar o di*
to coiouiercio ou emprego alli , sem alguma manei-
ra de interrupção, uo pleno gozo de sua liberdade
e propriedade, enquanto se portarem pacificanien-te, e não commelterem offensa contra as leis; o
os seus bens e effeitos , de qualquer natureza que
sejão, não serio sujeitos a apprehensão, ou seque»-
tro , ou alguns outros encargos ou requisições do
que os que se fizerem sobre similhante» effeitos ou
propriedada pettenc.er.tes aos Subditos naturaes ,
oa Cididãos dos respectivos do iiinio» uu terrilo-
rius , e,u que residiu laes subditos , ou Cida-
dãos. No mesmo caso as dividas entre indivi-
duos , fundes públicos , e as apólices das Com-
panhias , nunca serão confiscadas , seqüestradas, nem
delidas.

Art. XIII. Os Subditos de Sua Magestade Bri-
tannica , lesidentes nos territórios Mexicanos, go-
zarã<> em suas rasas, pe-» nas , e propriedades, a
protecção do Governo; e continuando na posse dc
que ora gozão , não serão perturbados, molesta-
dos, ou incuuimoda los de alguma maneira, por mo-
tivo de sua religião, com tanto que respeitem a
da Nação em que residirem, assim como a Cons-
tituição, Lei», e costumes do paiz. Continuarão a
gozar, plenamente do privilegio, já concedido aos
mesmos de enterrarem, nos lugares assignados para
este fim, os Subditos de Sua Magestade Biitanni-
ca, que morrerem dentro dos territórios Mexicanos;
nem o» funerues e sepulcros dos morto» serão per-
turbados por alguma maneira , ou por algum res-
peito. Os Cidadãos di» México gozarão , em todos
os domínios de Sua Magestade Britannica , a mes-
ma protecção , e lhes será permittido o livre exer-
cino de sua religião, em publico, ou em particu-
lar, quer dentro de sua» cazas, quer na» Capei-
Ias e lugares do culto destinados para este fim.

Art. XIV. Os Subditos de Sua Magestade Bri-
tannica por nenhum motivo ou pretexto serão per-
turbados , nem molestados na posse pacifica e no
exercício de quaesquer direitos, privilegio» e im-
mtini.Iades qne hajão em algum tempo gozado den*
lio dos limite» descritos, e assentados em huma
Convenção , assignada entre Sua dita Magestade e
o Rei de Hespanha, a 14 de Julho de 1786; quer
taes direitos, privilégios, e inimunidades sejão de-
rivadas das estipulações da dita Convenção, quec
de alguma outra concessão que em algum tempo
lenha sido feita pelo Rei de Hespanha , ou por seus
predecessores ou Subditos lnglezes, e domiciliados
residentes, e qne seguem sua» legitimas oecupacões
dentro do» limites sobreditos: as duas Partes Cun-
tractantes reservando porém para mais conveniente
opportuiiidade a ullerior composição sobre este
artigo.

,-*rt. XV. O Governo do México se obriga a
cooperar com Sua Magestade Britannica para a to-
tal abolição do trafico de escravatura, e prohibir to-
das as pessoas, que habitão nos territórios do Me-
xico , da maneira mais .-fficaz , de tomar parte em
lui Coiuiiifcicio.

Art. XVI. As dnas Partes Coutractantes re-
servãu para si o direito de tratar, e concordar de-
p.is, de tempos a tempos, sobre quaesquer outro»
artigos, que lhes paicçãu Contribuir ainda maia par*
melhoramento de sua mutua cnininunicação, e o
adiantamento dos geraes interesse» de seus respecti.
vos Subditos e Cidadão» ; e taes artigos, que assim
forem ajustados, huma vez devidamente ratificados,
serão cunsiderados como formando parte do presen-
te Tratado , e leráo a mesma foiça como se fessem
contidos neste.
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Ari. XVII. O presente Tratado será ratilica-
do, e as ratificações serão trocadas em Luudres
dentro do espaço de seis mezes, ou mais cedo, sen-
do possível.

Em testemunho do que os respectivos Pleni-

potenciariot. assignarao o mesmo , e lhe aflixuiâo
seus respectivos Sellos.

Feito em Londres, aos vinte e seis dias de
Dezembro do anno de Nosso Senhor mil oitucen-
tus e vinte e seis.

([.. s.) William Uuskisson.
(|_. y.) James J. Morier,

Artigos uddicmnaes.

Ari. 1. Porquanto, no presente estado da
Marinha Mexicana , não seria possível ao México
receber completa vantagem da reciprocidade es-
tabelecida pelos Artigos V. , VI. , e VII. do trata-
do iissignaJo boje, se aquella pacte do Artigo VII.,

que estipula que a fim de se considerar como em-
biircação Mexicana, a dita terá actualniente sido
construída no México, fosse observada estricta e
lilteralmentci, e immediatamente posta cm exercício,
conveio-se que no espaço de dez annos , conta-
dos da data da troca dus ratilicaçãcs deste Trata.
do, qualquer Navio , onde quer que seja construi-
do, que for bonu fiàe propriedade, e inteiramente

peitencente a hum ou mais Cidadãos do México,
<* da qual o Mestre e tres quartos de marinheiros,
ao menos forem também cidadãos natos du México ,
ou pessoas domiciliadas nu México , por Decreto
do Governo, como legítimos eubdilos do México,
0 ^,,e se deverá provai segundo aa Leis daquelle
Paiz, seião consideradas como Embarcações Me-
Xicana«, re."rvando para si Sua Magestade o Rei
do Rnno Unido da Grã Bretanha e lilauda o
direito, no fim do dito prazo de dez annos , de
reclamar o principio da reciproca restricção no
Artigo VH. acima leferido , se os interesses da

navegação Brítannica se acharem prejudicados pel»
presente excepçío a aquella reciprocidade a favut
da Marinha Mexicana.

Art. II. Outro sim conveio-se que pelo dito
termo de dez annos as e»tipula(;ões conluias non
Artigos V. e VI. do presente Tratado seião sus-
pen. as ; e em lugar dellas, conveio-se que, euiquun.
to não expirar o dito termo de dez annos, as cm.
batcações Inglesas , que entrarem nos Portos do
México , du Reino Unido da Grã Bretanha e
Irlanda , ou de cpiaesquer outroB domínios de
Sua Magestade Biitaniiica, e todo9 os Artigos
de nascimento, producção, ou luaiiufactura do
Reino Unido, ou de algum do? ditos domínios,
importados em taes embarcações, não paguem outros
nem mais altos direitos do que os que pagão, ou
para o futuro pagarem, nos ditos portos as embarca-

ções e gêneros similhantes de nascimento, producção,
ou manufactura da Nação mais favorecida; e que
não se pagará mais altos ditos, nem gratificações,
nem (dreavbacks) . sobre a exportação de atti.

go algum , de nascimento , producção ou manufac*
tiura dos domínios de qualquer dos Paizes nas
embarcações de algum outro Paiz estrangeiro.

Bem entendido que no fim do dito prazo de
dez annos, as estipulações dos ditos Artigos V;
e VI. ficarão dalli em diante em pleno vigor en-
tre os dous Pai. es.

Os presentes Artigos addicionaes terão a mes-
ma força e validade como se fossem inseridos,

palavra por palavra , no Tratado assignudo hoje.
Serão ratificados, e as ratificações trocadas ao

mesmo tempo.
Em testemunho do que os repectivos Plenipo-

tenciarios os assignarâo , e aflixaráo seus respec-
tivos sellos.

Feito em Londres aos vinte e seis de De-
zembro do anno de Nosso Senhor de 1826.

(L. S.) William lluslrisson.
(L. S.) James J. Morier.

1

NOTICIAS MARÍTIMAS.

ENTRADAS.

Dii 19 de Abril. — Cabinda ; 48 dias ; B. Ju-

piter, M José Lourença de. Brito, equipagem 21,
ca-ga 136 escravos , destes inorreião 4 , a José
Jorge da Silva. — Macahè ; 12 dias ; Penque Bom
Jesus d1 Além , M. .Mathias Brilha da Fonte, equipa,
gem 7 , carga assucar , caffé , e madeira , a José
Francisco Diogo: passageiro •Antônio José da Mot-
tu.-^~ Cabo Frio; 2 dias; L. S. Francisco Voador,
M. Manoel Ferreira dos Santos, equipagem 5, car-
ga aguardente, farinha, e milho, a vários: passa-
geiros o Cabo dn Batalhão de Milícias N. ° 15,
Manoel Fernandes da Silva , cnm 5 Soldados que
conduzem os desertores do Batalhão N. ° 12 da
l.a Linha, Joaquim Ramos, Joaquim Loiola Cou-
linho, Joaquim José Ribeiro, Joaquim José de
Santa Anna , e Felix dos Reis do Nascimento,
remettidos ao Quartel General. — Ubaluba ; 10 dias ;
Canoa Santa Anna, M.Manoel Francisco Leite, equi-

pagem 4 , carga caffé , e fumo , a vários. — Dito ,
12 dias; dita Conceição dos Anjos, M. João Corrêa

Leite, equipagem 4, carga dito, e fejão, a vários.
—Parati; 8 dias; Canoa Nova Aurora, M. Manoel
dos Suntos, equipagem 4, carga caffé, ao M.

SAHIDAS.

Dia 19 de Abril.— Antuérpia ; B. Hol Wellem
de Eetstee , M. Jaeob Langhelee , equipagem 10,
carga caffé, e couros: passageiros o Hoilandez \V.
John Brinder, aprendiz ; os'lnglezes Craig Archi-
bald Mathia, Carlos Lintrou, e Gazina Dcuglee,
com 1 filho , com Passaportes da Secretaria d'Esta«
do dos Negócios Estrangeiros. — Ubutuba ; L. Au-
rora, M. João Corrêa do Prado, equipagem4, csr«

ga sal , fazendas , e vinho : passageiros o Francez
João Agostinho Setevanin, os Portugtiezes Josü
Maria Vianna, Pedro Paulo, e 20 escravos, com
Passaportes da Secretaria d'Estado dos Negócios «Ia
Marinha. — S. Sebastião,- L. Boa Viagem, M. Ma-
noel José Pinto, equipagem 8, carga sal: passa-
geiro 1 Sargento dimiltido do 5. c Batalhão de Cs-

çadores, com Portaria do Quartel General.
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Artigos de Officio.

Repartição dos Negócios da Fazenda.

Iguel Calmon du Pin e Almeida , do Con-
selho de Sua Magestade Imperial , Ministro e Se*
Cietario d'Estado dos Negócios da Fazenda, Pre.
sidente do Thesouro Nacional &c. Faço saber á
Juntada Fazenda da Provincia de Pernambuco:
que, recebendo se o seu oflicio N.° trez, de 15
de Fevereiro ultimo, informando conto se lhe Deter-
Uiinou , a respeito, do requerimento de Domingos
Gon.es Bello , em que pede a restituição doe Di-
reitos, que pagou nessa Alfândega, de varias fa-
zendss de sua conta, e de manufactura Portugue-
za, que já havia pago na Bahia: Houve Sua Ma-
gestade o Imperador por bem indeferir a pertençãodo Supplicante, á vista da disposição do Decreto
de 12 Novembro de 1822. O que se participa á
Junta para sua intelligencia e governo. João lgna-
cio Pereira Cabral a fez no Rio «Jo Janeiro en.
12 deAb.il de 1828. — Mareellino Antônio de Souza
a fèz escrever. — Miguel Calmon du Pin e Almeida.

o-
manobra por trez differentes vezes , conservandoBeinpre sobre elle hum fogo aclivissimo de artilhe.'na e espingsrdaria ; e á terceira vez se rendeu ,ficando nós ambos encalhados coiitado para contado,
porém o Brigue do lítcujconi.iiando safou em pou-co tempo.

Quando V. S. fez signal para eu tomar contado Brigue muni,;.., já Ia se achava hum dos meusOfficiaes , que cu tinha mandado para bordo nomomento de elle se render, e logo que puz o Bri-
gue rio meu commando a salvo, fui a bordo do Brigueapresado paia tratar de sufaj.o ; porém quando lá che.
guii, já achei ouirosOtüciaes mais antigos doque aquel-
leque eu tinha mandado, praticando cousas que nãoerão do meu agrado. A enibaicação tomada he oBrigue de Guerra denominado Nigtr pertencente aBuenos Ayres, donde sahio esta manhã com 108
praçasj de guaruição , sendo a maior parte 

"estran.
geiros! Consta-me que apparecerão a bordo 88 prisio- °*.
neiros, a saber: Comuiandante , 6 Officiaes, 6 Ca- ')'i

le?%

1Jh

p.tães rie Pie/os e 75 Marinheiros e Soldados, e
que destes 75 doze estavão lendos ; que se acha-rão 5 mortos; e que alguns da Goarnição tinhãofugido para lerra tn. hum escaler no momento era
que o Brigue se rendeu. Achei-lhe a bordo as seguintes
avarias, o mastro do traquete, e grande, o mas-taréo, e verga de gavia gravemente offendidos porbalas , o panno muito crivado , e o apparelho todocortado pela n.etralho.

Dou muitas graças á Providencia pelo combata
deste dia, pois não tive nenhum morto nem fe.idoa pouco tem- só sim algum estrago no apparelho e panno, are--Af-JL^.^ tranca, nnastaréo de gavia, e mastro do traquete
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111.°" Sr.— Dando cumprimento á ordem de V.
5. para cruzar a E. ; esta manhã ás 8 horas 45'
estando a alhn.oíphea muito nevoada, ouvi dous ti-
ros de peça ao S. O , cm conseqüência do que me
dirigi para oS (o vento 0 4 NO>, e
po ouvi alguns tiros mais.

A's 9 horas SO' avistei o Brigue 29_de 'tAj-õsTo*^ levemente ofiendidos
e alguns navios mais da nossa Esquadra dando cas-
sa a hum Brigue, que hia fugindo para o S E., e
tazia de quando em quando alguns tiros pura as
nossas embarcações. Sem mais demora fiz Ioda a
força de vela sobre elle, e ás 10 horas e 13' lho
vi claramente a bandeira de Buenos Ayres içada
na carangueja. A's 11 horas 20' reparei que elle
trazia huma bandeira branca içada no lope de proa ;
porém eu conhecendo ser aquillo estratagema paramelhor poder fugir, mandei içar no tope de proahuma bandeira encarnada , a firmei com hum tiro
de baila , e me atravessei ua proa delle pura rece-
her a bordagem.

A's 11 horas 30' acliaiido-ine á falia com ei-', lhe ordenei que se rendesse , porém elle ten-
do recusado obedecer , mandei romper o fogo, eelle fez o mesmo , arribando para me passar pela

i
Recomuieiiso a V. S. o meuimmediato Thomaz Craig, e todos os meus Ofli.ciaes, que nos sej_s_cc_rrd2at__E*deste anno se tem com-

portado muito a iniiibn sánsfaçãix —.
Deos Guarde a V. S. Boido do Brigue Ca- tboclo surto em frente Ponta de Colar,çS3 de Mar- A

ço de 1828.—Illust. Sr. João Francisco de Oliveira '*"*'*
Bottas, Capitão de Mar e Guerra, Commandanta '^-*4'
ria g.a Divisão. — Guilherme Jauaes lnglis , Capi- *-"!"
tão Tenente e Comuiandante, W

Artigos ham Officiae». ^^h&^n/rtL

MINAS GERAES

Officio ao Excel.

"-ii'b£u.y

Sr. José Clemente Pereira sobre
estradas.

["-*;

poupa , visto o que, arribei também, e fiquei pro-longado com elle a meio tiro de pistola; fiz esta
Illust. e Excel. Sr. — Lembrado estará V. Eu

do que tratou comigo, quando me achata na Cor*
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, • .... msneccáo da» estrada» desta Provincia

qUe se communicassem des,,,para .Je 
^ ^ ,,,,««*. ao meu ante.que 8e conimunicassem nmmm r-- rf

ae Minas Geraes. Recorder-se- a V. k*^ 
^

timentos recíprocos, que na mesm

manifestei; e certo 
f 

queJ.JWE„prego me
itltervalo de menos trabalho' 

J° 
»•» 

f0 , _tó
escreveria sobre aquella niater.a ,oa ^

agora recebido not»... de V. 
g^ ^

acho á de posse da 1 resiue t do de.
desde 18 de Dezembro pro.im P-J e gej5o
corrido mais do hum mez n te ,. 

^^ 
J

exuberantissimos meu» d *ej 
eu we

ra a prosperidade da mesma e () „___.
adianto a escrever a V. Ex. , « ie

priment, da promessa , que a»e 
J« 

, ^

íação para a abertura das 
J"»*»^, . vi$.....as,

nbeeessein proaicuas; nao so asar ^ q
mM ainda ás de maiores d stanc.es^ IN

em mostrar a utilidade , que se » gu ( ^

ÍÍM„.8 ^.«SÍV -a, .enioV-loqueeuosa-
Estradas, porque V r,xiiunt)a m,u ar do
.)e , e alem disto eu aou matéria na

a v Pv exoendeo sonre e»..« _
quanto V. Ex. exp.nt (( qne V.
Câmara dos Sr. Depuuuu-, _.„_,„ ,„.
Ex. tem de ver prosperar °J"P^ 

c' e COmo
to huma verdade, como S»^ 

^J.em outro
g.bem todos os que o ouviao, ^ 

y Ex
motivo.porque me antecipo .^ differentes
para ratificado «quen Império, e'sentimentos dos de V. Ex.a bem i» 

^
desta Província eu. 

^'^"^^"é se lhe offe-
aproveitai.se a primeira oce is.ao, qu ^ ^
recesse, de eom-unicarme o acc,,rd «!__ 

^
tá sobre este objecto. Neste curi Mineiros

corrido do meu, Go, arao , ] 
^ ^^

me tem faltado na ctur ^ Hespanha,
segue para essa t.oite Ve,u . di __ia vfli
or.de já existe hum Registo ,ue d e ^

crescendo em rendimento. »P«*r™ 
picada, e se-

ia Estrada , por assim dizei hume ^

gundo ouço con, muitas diíbt¦«>£{"• r

:» ^írffo' VatW,' ?. os Viandl
agoa»; mas ne __..-„ ..«.u diminuição do

„lí
d
lM , . Trope.ro» encontro P^^^E que
caminho, que se aniaiao a 

^P0^,, de_a.

neiro , e para os 
|oria ,Bmbem

se fiw«« «rt .« que a promovessem ate se
para as Autho.idades, que cu|_com,gsem
""ro 'qu6- Tsua K permiltirem . Confesso
com o qu- as su.. , expressão o
. V. Ex. que he supe.io. - toda - P

dezejo, que possuo d a ^ 
^

porque a amo e 11 soa gr 
^ ^^ >

"V,ô 
le ar-se ao augmento , de que he suscept,.

SCQ cr3; poi V/Ex. declarar-.ne seus senti-

,.„« na mesin«"eè'"acli." actualmente. Do
s, que na ... dirigio 

ao meu ante.
Officio , que aquelle Ofcci.l O "fe gobre

cessor, observam V- t^x. o K

!ü"SÍtUde ' ' 
ríenêfo..'t'JScI Officio , por-

itinerário , que mençioi 0 
a

que pern.itt.ndo-?e.lhe 
a mipnn«o o|_ciai

niü conseguio a , a. Co p«e drâo al|i
"," 

^ído éa lh ê-ctêvo agora, pedindo-lhe que
destacado , eu ine ^...^e hlim. c.rcuns*
8e apnresente a V. üa. P 

obaervaçõe» , e minis*
tancidda infori.eç.w de sua tanbem

l^ "£. 
^r^ndo' eC necessário p... progredir

a V. tx. que , se.. uratica 
, que tem da-

e„, novos exame atte.it ' 'Jiu 
lo a S.

r"'".» ie"dor' s/rim parecer' acertado a V.
>1. o «niperaa ^^^ 

fazct . J( ,„. da .

•passo muito «»".l°s0 P"' e talllbein conviria

:=t:,^™o«;'Ef.s.«r,,-;
í^l.S^t^rar3 ^ie depois de
litos o x me» necessários se podesse levantar

Parta Topográfica, que designasse o lugar,
huma Carta l^( '' 'Me 

a e.trada. Eu estou
P°r "ípa^d 

nteU nela con, V. Ex. praticar

üúaZ for nteressante ao Império, e bem dos Po*
q 1 des.a Província , e de todo» os outro. , que

A 2 tira qualquer utilidade. Devo por ultimo

F , bl-a a V Ex que tendo eu de partir para a

Co m princípios 
'de 

Abril futuro , como Depu-

tadò da Assembléa Legislativa , e sendo pequeno o

nterválo , que decorre té então , bom será que V.

È ao menos tome as informações necessárias,

%}&li :«,v:^'/rr|ar'i:""K.t.;^pv'ír,,:r.?ci='.,o«™

Me'1£á,co^.me.-Luiz Maria da Silva Pinto.

Resposta ao Officio precedente.

Illustrissimo e Excellentissimo Sr. - Accuso a

recepção do Officio , que V. Ex. me d.rig.o com

dat. de 30 de Janeiro, solicitando o cumprimento

das minhas processas relativamente ao melhoramen-

fô d», è iradas de Minas , e propondo como niais

1, os» a q„e passa pelo Registo do mar de He»*

naoha apenas aberta por huma picada. O objecto

SÓ meiho a,n, n.o das estradas oecupa mu, seriam *

í 
™ 

minhas seções, e principio de prova 
£

7 OueTa poisV. Ex.deriarar.-me seus senti- te as 
^» 

a9 
^- ès, atía deS. Paulo, e Mi

„,entos a este respmu , h-h-- d 
9eu

que já me msn.hstn., como ha to-^ 
;f 

d^^

inaUer.,el «™c^;e_^rn'tante. en. «planar as
\mZ££T£ ™%XJÜZ ;tx¦-tV^rH-.tt-.'^ ;.•¦".'"«%»
P'S ¦OÍ,S ' 

1 
' 

. Ca ni ¦ I a essa Corte dezoito legoas
duuinue desta Capital a e»s

i:,Sfbt;,di«crl* 
'SAI-, -.». r-

,„. vai n ,r Tagunhi , nos últimos dias de

rUiro Ce-, d até a Ponte do Ribeirão das

tZ 
'e 

descendo por hun. novo caminho, que

^s mesma Ponte se .epa.a daquelle , e vem Sen *
"re 

seguindo pela margem direta do referido Ri-

beira até entrar n„ rio de S. Anna em Belém

oaminho que quando acabado, será de sege, emas

curto 5 a1 6 lagoas na distancia de 20 , que daquel*

Ur Ponte fazem a esta Corte. Já mande, fazer dua
'pontes 

neste novo caminho, o vou mandar faz

algumas derrubadas de hum , e outro lado ,

com estes beneficio» ficará muito praticaval. Vindo
.. .,« de Minas: por toda a Quaresma proje-

r Lê; a sal visita', principiando pela e»Uada
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,ha.nada da Policia ute a Ponte da Parahiba , e
?alVez o Rio Preto , e fazendo o regresso pela es-

irada da Junta do Commercio: esião abertas, he

necessário conserva-las. Respeito á nova estrada ,
fIB V. Ex. propõe , convencido da sua importai.-

cia pelo que me informou o Tenente Daniel Au-

xeliano Bar.icho , que do Ordem de V. Ex. me

procurou , vou tratar de a mandar examinar : e pe-
lürei ao Governo o mesmo Tenente, para que co-

mo conhecedor do terreno pns-a abrir as picadas de

algumas emendas , <pe segundo elle diz, he neces-

sario ainda fazer para melhorar, e incurtai a es-

irada , e todas as despezas serão por mim manda-

dás abonar. Agora cumpre satisfazer ao reparo, que
o meu silencio passa ter causado a V. Ex.: e do

que levo exposto deverá concluir que eu queria pri-
meiro terminar oa meus exames para depois poder
.escrever a V. Ex. com pleno conhecimento de cau*

Za e assim o farei com effeito no ..ifi.i regresso,
reservando para á vista os arranjos definitivos deste

negocio, na certeza de que por todos os meios ao

mèu alcance hei de promover sempre os mellioramen-
tos das estradas em geral , e com muita especiali-
oade as de Minai, Provincia, a qne não posso
deixar de me confessar obrigado, pois que me hon-
iou com a nomeação de seu Representante. Deos
Guarde a V. Ex. Rio 10 de Fevereiro de 1828.
— lllustrissinio e Excellentissimo Sr. João José
Lopes Mendes Ribeiro. — José Clemente Pereira.

(Do Universal.)

NOTICIAS ESTRANGEIRAS.

TURQUIA.

Conslantinopla 11 de Fevereiro.

(Comspondencia particular.)
Hontem circulou hum boato que o Con le Ca.

po d'lstria chegou áMorea, e fui proclamado Che*
Ce do Governo Grego, e além disto, que huma
nova esquadra combinada, c.omprehenilen Io alguns

navios pertencentes aos Paizes Baixos , linha che*

gado ao Atcl.ipelago , e seguia para os Dardanel-
los. Esta noticia , que se náo confirmou ate este
momento, iuduzio a Porta a abandonar huma at-
titude bonançosa, c adoptar medidas em hum espi-
rito diametralmente opposto. Derãose ordens para
fechar o Bospl.nro, e chegarão alguns navios de

guerra para reforçar os que já estavão fundiados
l.o canal. , , , . ~

Os navios mercantes debaixo de bande.ras Lu-
iriio poderão alcançar licença para partir,

de abandonarem a enrga. O
a começar , e se di-

r.ge principalmente contra os Armênios Catholicos,
aos quaes o patriarca daquella nação, que reside
em Censtantinopla , recusou sua protecçao, porque
os considerai, como Ereges. Também se suppoem

qne foi elle que... os tornou suspeitos á Porta ,
oiferecet.do.se uo mesmo tempo para fornecer pro-
vas de que elles estavão e.n cuiimniiucaçuo com os
Francos , e especialmente com os Ru-sos.

A nova moeda, que tem descido de 20 a 2o por
cento, consiste em peças de 10, 20, e 25 para*-
ti tributo da
Império.

O bani|iieiio Grego,
ordem do (irão Senhor.
iitlsa.

Hu.ua proclamação do Sultão dirigida a todos
pi agentes c funeciona rios públicos, ordena hum
aifiiamento geral. Fazem-se preparativos para hu-
mu vigorosa resistência. Cem mil Kourds já estão
em movimento , e chegarão á Europa no fim de
Março. Também se pensa que o Pacha do Egip-
to ha de obedecer á ordem , que lhe foi enviada
de pôr em pé huma grande força, e que ha de
ajudar a Porta com todo o seu poder. — (Gazeta
de Altgtbnrgn.)

A 88 do Dezembro o Grão Senhor mandou
prender muitos *jreg03 de Seio , entre os quaes
era o rico Really , accusado de ter communicação
com os insurgentes , e lançou-o* nas prisões de Bos.
tandji Boschi. Atterrarão se os mais ricos mercado-
res Gregos , que se pozerão em fuga ; e hjm dei-
les foi Danes. , banqueiro do Embaixada Russa,
que já foi desterra lo huma vez da Ásia. Derão-se
ordens para obrigar todos os subditos Francezes,
Ingleses e iiusso» a sahire.u para o Archipelago.
O Governo não lhes permitte mais que se demorem.
Ficão só alguns dos mais oonsideraveis , que estão
debaixo da immediata protecçao da Porta, para li-

quidar as reclamações sobre os outros. Para oe mais
não ha excepção — não se reconhece protecçao es-
trangeira.

Também se tem estendido a suspeita aos Ar-
menios ; milhares tem sido removidos ela Ásia. To-
da a intercessão — todos os meios empregados pe-
los Enviados das Potências neutras, e ainda por
M. d'Ottenfels, tem sido inúteis. Conslantinopla of-
ferece agora o aspecto de hum vasto campo.

Não se trata absolutamente de commercio.
Todas as cargas de grão forão seqüestradas

para sustento da Capital. Deos sabe se algum dia
serão pagas.

Emprega-se a força para fxecutar as ordens,

que mandão sahir da Capital os subditos das tres
nações. Imagina-se o effeito, que produzirá simi-
lhante ordem, sobre gente , que tem residido" aqui,
alguas mais de 30 anno9. Somente se concede que
fiquem dez ou doze quando muito daquelles per-
tencentes ás cazas coin.nerciaes , para ajustarem
suas contai.

GRAN BRETANHA.

Londres 22 de Fevereiro.

Copia do ultimo relatório do estabelecimento nacional
ila Vaccina ao Secretario da Repartição do Interior.

ropeas
senão cum condição
si-temn de perseguição tomou

cripitação foi cobrado por todo

Realli, foi executado por
Foi accusado de moeda

Re par

(Appresenlado em conseqüência de huma Proposta da
Câmara dos Commtins em data dc 13 de

Fevereiro de 1828.;

11 de Fevereiro 1828, Percy strect.
Ao R. H. Robert Pael , Secretario d'Estado

da Repartição do Interior.
Senhor, Temos a honra de informar-vos que

o resultado dn experiência do ultimo anno he mui-
to favorável á vaccina , o que ouvimos com a maior
satisfação, nio só a sua protectora influencia, mas
sua mais vasta diffusão.

lie verdade qne se nos referem casos muitas
vezes de oceorrere... as bexigas depois da vaccina ;
...as temos razão para crer que o numero daquel-
les que tiverão esta doença sem perigo , ainda

que algumas vezes grave, depois de vaccinados ,
não he" maior do que o daquelles qu? dantes mor-
rião por inoculação , emquanto prevalecia aquella

pratica.
-k -IE
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Acerca da difusão deste beneficio , quer juL
guemos pela extenção das encommendas , que^se
tem leito á meza de lympha authentica no discuVío
do annt, passado , ou concluamos das noticias reco-
bidas da pratica da vacina nos novos paizes, temos
a satisfação de ver que os prejuízos contra elles
são menos pertinazes do que outr'ora forão ; e se. se
não ten, recorrido a ella con, aquella pressa e gra-
tidão , que tal beneficio pode justamente exigir, es-
ta falia deve attribuir-se mais' a huma propensão da
natureza humana para não fazer caso do perigo re-
moto, e esperar que o mal bala á porta, antes do

que se tomem medidas para preveni Io , de que a
huma desconfiança de sua salutar influencia.

Em prova desta mais vasta difusão , sabemos

qne ella se pratica actualmeiite, não só na Moréa
e nos paizes habitados pelos Gregos, mas que foi
admittida em ronstantinopla , e no Palácio do Sul-
tão, a despeito dos prejuízos, que a religião dos
Mahometanos oppõe a qualquer medida, que tende
a embaraçar-se com os destinos da.-vida. De ma-

íiaira que as vantagens, que este paiz derivou do
Oriente no século passado , pela acquisição da i„0,
culaçâo dalli, agora pagou abundantemente enviur,.
do á mesma região a mais segura pratica da vae.
cina , pela qual as bexigas, siniilliantes á sua pM.
te na gravidade dc seus altaques , ficou inteira.
mente desarmada de seus terrores , e eiu alguns
pode talvez extinguir-se inteiramente.

Temos &c.
(Assignados) Henry Halford , Presidente

do Real Coliigio dos Médicos.
Thomaz Turner) Censores do Real Collegio de
James Tatlersall <j Médicos.

Aslley Pastou Cooper, Pre.
sidenle do Collegio Real dos
Cirurgiões.
Anthony Carlisle, Vice-Pre-

sideute do Real Collegio dos
Cirurgiões.

Clemeut Une, M. D. Secre-
tano.

AT O T 1 C I A S M A R 1 T 1 M A S.

ENTRADAS.
Dia 20 de Abril — Giternesey ; 62 dias ; B.

Ií?°* Vintu, M. John Torod, equipagem 8, carga
tiigo, agoardente, e sabão, a Vibert : passageiros

1 Inglez, com sua mulher. ¦— Rio <fe S. João,- 8
dias; L Senhora du Lapa, M. Joaquim Barboza,
equipvgem 7 , carga madeira , e arroz , a Anlonio
^Oliveira Bastos. — Mangiiraliba ; 3 dias ; Canoa
Santo Antônio e. Almas, M.José Francisco, equipa,

gen. 3, carga calTé , a José ,(/n Silva Carvalho— Uba-
Iliba; 10 dias-,; Canoa Senhora da Guia, M. Manoel
Lourenço d'Oliveira, equipagem 5, carga caffé, e
fumo , a vários. — Liorne ,* 54 dias; B. de guerra
Duqueza de Goijaz , Com. o Cap. Ten. Thomaz
Ilaijden: passageiros o Cav. Luiz Del Hoste, Co-
ronel do 2.° Batalhão de Granadeiros, José Pa-
chinger , musico do dito Batalhão, com sua mu-
ll,er. — Cabo Frio; 3 dias: L. Espirito Santo, AL
José Corrêa de Barcellos, equipagem 5, carga mi-
lho. farinha, e assucar, a vários. — Dito, dito,
L. Senhora da Piedade, M. Ignacio Gonçahes Car-
resso , equipagem 5, carga milho, e assucar, a va-
rios, — Macahé; 3 dias; L. Alleluia, M.José Fran-
cisco Martins, equipagem 3, carga caífé , a vários.

Dia 21 de Abril. — Buenos Ayres, por Monte
Video ; 14 dias; P. lng. Emulous , Com. o Ten.
Croli: passageiros o Tenente Coronel Caetano Pm-
to da Miranda Montenegro, com 1 camarada, e 1
escravo , o Cap. Ten. João Baptista de Souza , o
l.c Ten. Luiz Clemente Putiers , o Comniissario
Joaquim Ignacio Soares, Francisco Peixoto Gui-

niarães , João Domingos Carreras , Calisto Ferrei,
ra da Guerra , com sua mulher , huma filha , e 1
criado, 5 Inglezes, e a familia de lium desditos,
e 2 marinheiros Americanos. —¦ Ilha Gmnde ; lã
dias ; L. Santo Anlonio Flor do Mar , M. Manoel
Antônio dc. Queiroz, equipageni 10, carga caffé, a
João Anlonio.— Mangornlibu; 2 dias ; L. Senhora
da Penha, M. José du Silveira, equipagem 7, carga
calVc , a Manoel José d'Andrade.

S A H I D A S.

Dia 20 de Abril. — Falmnulh , pela Bahia, e
Pernambuco ; P. lng. Plover. Com. o Ten. Jennings:
passageiros Firmino Pereira Monteiro , Manoel l)o.
mingos Lopes , com Passaportes da Secretaria de
Estado dos Negócios da Marinha , João Maria da
Costa, e o Inglez Jeremias Naylor, com Passa,
portes da dos Negócios Estrangeiros. — Londres;
G. lng. Harmoni/ , M. R. D. Mcdelliton , equipa-
gem 21 , carga madeira, e estopa : passrgeiros os
Inglezes Margarita llalmif, com huma filha, W.™
Watson , e James King , com Passaportes da Se»
cretaria d'Estado dos Negócios Estrangeiros. — Ri-
ga; G. Sueca, 31inerva, M. V. J. Oden, equipa-
gem 13, carga assucar, ecallé : passageiro o Sue-
co Gustavo Malmgren , com Passaporte da Secre»
taria (fEstado dos Negócios Estrangeiros. — V//«i
Grande; L. Grania , M. Anlonio Francisco da Silva,
equipagGtn 3, carga carne seca.

Dia 21 de Abril. — Nenhuma sahida.

I

AVISO.

Os bilhetes da 10.a Loteria da Santa Caza da Mizericordia, que ha de andar a roda imprete»
rivelmente no próximo mez de Maio, continuão-se a vender na mesma Santa Caza, na do Provedor
Antônio José da Cruz Rangel, ruu nova de S. Bento N. 65; na do Thesoureiro Antônio da Silva
Costa Pereira, rua detraz do Carmo N. 3; nu do Thesoureiro das Loterias da djta S.-.nta Cazj>,
Francisco Lopes de Araújo, rua
Francisco de Pinho.

de S. Pedro N. 23; e na ina Direita N. 20, na Botica de Joi?

RIO DE JANEIRO ha IMPRENSA IMPERIAL £ NACIONAL
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Amigos de Officio.

RIO DE JANEIRO.

E DITA L

W_ Aço saber a todos os Srs. Juizes de Facto
Eleitos, que no dia 28 do corrente mez de Abril

pelas 10 horas da manhã devem compa,ecer na Ca-
sa da Camada , para apura,-se o 1.°, e 2. c Con-
selho, que ha de julgar huns processos de abuso
da liberdade da Imprensa, sendo castigados os que
faltarem com a pena da Lei. E paia que se não

possa allegar ignorância , se fe. passar , e r,fiixar
o presente. Rio de Janeiro 19 de Abril de IS28.
Eu José Joaquim deGouvèa, Escrivão o sobsce-
vi. — O Dezembargador Corregedor do Crime da
Corte e Caza , e Juiz de Direito , Manoel Pinto
Ribeiro Pereira de Sampaio.

" 14í»:_09 acçües não satisfeitas ainda, lhe remet.
" lão, querendo, ou entreguem a«>9 cobradores a
" importância das mesmas ucçÕes , dentro do pra-
" zo de 4 mezes, a contar do 1. ° de F.vereiio
" próximo futuro.

" 4.° Qge findo este prnzo v. m. fechará a
'¦ conta da mencionada sulis»_iipçiTo dando por con-
•• cluida a sua comn.issáo , e publicando pela lm-
** prenda a lista de todos os Subscriptores- com
¦' declaii ção do numero de acçõew , que cada l.uiu
" assignou , e dns que eílectivaniente pagou.,,

Rio de Janeiro 22 de Abril 1828. — Fian.
cisco José da llocha, Thesoureiro Geral.

AnTiGos não Officiaes.

MONTE VÍDEO.

F.xlracto do Semanário Mercantil de 15 de Março{

Decit: r itção.
7

' O Thesoureiro Geral da Subscripçào mensal pa-
ra augmento da Marinha de Guerra, julga do seu
dever publicar novamente para conhecimento daa
pessoas a quem possa interessar , o extrueto de
huma Portaria, que lhe foi dirigida em 30 de Ja-
neiro próximo passado pelo Excel. Sr. Miguel Cal-
mon du Pu, e Almeida, Ministro e Secretario (lo
Estado dos Negócios da Fazenda , declarando bo
mesmo tempo que se acha pronto no seu escrip-
torio, rua da Quitanda n. ° 233, a toda a hora
do dia, para rec.ber qualquer quantia que alli se
mande entregar , e igualmente a verificar ns con-
tas dos Srs. arrecadadores , de quem espera reco-
ber os cadernos das cobranças, e conta fina! dns
mesmas , não só pnra ficarem desonerados , como
para desonerarem seus fiadores.

A referida Portaria, que já so publicou no
Diário Fluminense, Jornal do Commercio , e Dia-
rio do Rio de Janeiro, ordena o seguinte:

" 1.° Que á vista do Decreto de 24 de Ja-
-• neiro de 1823 se acha linda, e não deve cnnti-
" ntiar por mais tempo a referida subscripçào.

"2.° Que os SubscViptores, que deixarão de
'' satisfazer as acções , a que, se comprometteião,
" não podem ser compelidos a paga-las, na con-
** formidade do art. 1. -> das lnstrucções approva-
" das pelo citado Decreto.

" 3. ° Que todavia v. m. faça annunciar pe-
-' Ia Imprensa (pondo ao mesmo tempo em activida-
*' de os. arrecadadores ) que os Subscriptores das

CtmimumcaifiQ do Excellentissimo Sr. General enu
Chefe tio Exercito Republicano ao Bri- v->

gadeiro'.. D. Fructuoso llivau. /

Quartel. General de Saramli G de Março de 1828.

O infrascripto General em Chefe do Exercito,
e Capilão General da Provincia recebeu do Senhor
Governador Delegado a noticia de baver-se intro-
duzido nella o Sr. Brigadeiro, a quem se dirige.-
Posteriormente recebeu a que o mesmo General
Ri\era lhe dirigio, protestando sua obdiencia ás
authoritlndes , dezejos de contribuir á luta , e suas
intenções de não attentar á ordem publica, nem
de mostrar-se corno campião da anarquia.

Combinando o General em Chefe oa protestos
do Sr. General, a quim se dirige, com o seu com-
poilíinieiilo sctual , tem o sentimento de encontrar
hnnia contradição tão notória , que não he possível
deixar de reprova,. O General Rivera se introdu-
zio no território da Provincia com gente armada,
sem previa licença , nem aviso : permittio que se
llie reu«.;.o Ofiicines , e Soldados pertencentes ao
Exeicilo, como o Capitão D. Juan Fernandez e
outro, moradores , a quem fez tomar hum apparato
roilitar ; ultima mente o General Rivera desprezou
as ordens do Governo, em que as Provincias to-
das depositarão a authoridade necessária para direc-
ção da guerra. Diflicil he conciliar com estas ac-
ções seus protestos ; e em tal caso o General em
Chefe está obrigado a dizer ao Snr. General que
para acreditar sua boa fé, a rectidâo de suas in-
tenções, e a nobreza de suas vistas, não teui mais
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tle dois pu.tidos que tomar; ou retirar-se com a
,.,ili-, que o iiccon.panhaá margem direita do Uru-

.o, y , [im lu-se em marcha, e repassando o expies-
iJailo rio aos 4 dias seguintes depois de 12 horas de

recebido este officio, e dalli fazer as proposições
que julgar necessárias; ou vir dentro do mesmo
termo com o Ajudante portador deste officio, con-

Iii Io na prubi »de e honra do General em Chefe.
O Sr. General pôde escolher qualquer dos dous par-
lidos, que se lhe propõe, seguro e persuadido que
o General en. Chefe não está longe de escutar e

ncolher ns reclamações, que se lhe dirijão com a

dignidade que lhe compete, e no modo que a ra-

ziÕj as Leis, e a ordem publica exigem , sem lr.ni-

biar-se de nada que seja pessoal, porque tudo is-

s„ lie subalterno, e de nenhuma consideração, quan-
do se truta de tão grandes interesses. O General
em Chefe saúda no Sr. General , a quem se dirige

muito nltentamente. — Juan Antônio Lavalleja. —

Ao Sr. General D. Fructuoso Rivera. — Está con-

firme. — Joaquim Revillo.

Dilo do dito de 22 de Março.

D. Manuel Oribe Coronel do Regimento N. 9 de
Cavallaria de Linha, c, Commandante

Geral de Armas Sce.

Compatriotas.
Hum homem desnaturalisado e arrojado se in-

trodirxio na Proviucia com o preverso design.o de

perturbar seu descanso, e cruzar a marcha de nos-
pas armas , que tão vantajosamente havião aberto
huma nova Campanha contra o inimigo commum.
E.te he o Brigadeiro D. Fructuoso Rivera, que
sem o beneplácito do Governo encarregado da guer-
ra , e sem conhecimento de nenhuma das authori-
dodés do Paiz , se appresentou reunindo alguns m-
cantos com pretexto de coadjuvur á destruição do

Brasil e sendo hum dus agentes, de que se vale em
seu estado agonisante.

O Commandante Geral de Armas abaixo asai*

gnado declina que toda a pessoa, quo o seguir ou
flu. prestar auxílios de qualquer classe, será con-
de.nnado á pena ultima duas horas depois de pro-
Víido o seu delicio. .
' ' 

Orientnes, alistai vos debaixo do signal da or*

deu. e da decência , e não perenes de vista os sa-

cri ficios, que custa n liberdade. — Durazno 7 de
Março de 1828. — Manuel Oribe.

Commandanciu Geral de Armas da Província.

Durazno 11 de Março de 1828.

O Commandante Geral dus Armas da Província.

Considerando que alguns moradores incautos
seduzidos p'-b» iiianhosa linguagem, e intrigas do

[jr.gaileiro' Rivera , tem abandonado seus_ lares,
cindo f"'/er serviço á causa geral do paiz, de-

ciam f sesuinle.
1,= Todo o indivíduo que houver seguido no

di.0 Brigadeiro na tenção acima expressada , po-
dera restltuir-se ao seio de sua família no preciso
termo tle oito dias desde a publicação deste edictp,

-sem que lhe resulte ornais leve prejuízo por a quei-
¦Je extravio.

g o Todos os que, passado o dito teimo, le
encontrarem com as armas na mão, ou em com-
missão de qualquer clasae emanada do enunciaio

Biigudeiio serão fusüados aos 15 minutoB diteis

de p.ezo, e se for no campo , no aclo deser apre*
bendido. — E paru noticia de todos , a quem per-
tença, imprima-se, c circule tios Departamentos, ou.
de se lix.ráõ exemplares nos lugares do costume.
— Oribe,

BUENOS AYRES.

Exaltação , furor , e grilos , na salla de Representou-
tis de Buenos Ayres.

Foi tão escandaloso o successo de Sabbado pag-
sado na salla dos Representantes , que he impor*
tante pera os que sustentão o systeina representa-
tivo neste paiz , que se refira o que accoiiteceu
com imparcialidade, e se analise para ver se se
encontra remédio ao mal novo , que sobteveio ao
dito systema.

Depois que o Sr. Anchorena tomou a palavra,
e fallou perto de huma hora, levantou-se a sessão

para o quarto de intervallo; á segunda hora con-
tinuou o mesmo com a palavra, e concluio. Logo

pedio a palavia , o a obteve o Sr. Haedo. Em-

quanto fallava, o Deputado Dr. Medrano reclamou
a ordem. O Sr. H. resistio á reclamação, insistiu-
do em que o Sr. Anchorena tinha falindo no mes*
mo sentido, e que havendo tido a paciência de ou*
vi-lo sem Interrompe-lo , era chegado o caso que
elle escutasse o que dizia cm igual sentido. A's
repetidas instâncias de ordem pelos Srs. Medrano
e Garcia , o Vice-Presidente fez ler o regimento,
e inteirados todos do seu teor , ordenou o Sr. Pre-
sidente se decidisse, porque a salln se achava em
estado de resolver, sobre se se havia ou não fal-
tado á ordem. Então o Sr. H. negando a juiisdi-
cção ao Presidente , e desconhecendo o regimento,
se dirigio ao Sr. Medrauo, expressando-se em ter-
mos de exaltação e furor. Foi sustentado com igu il
calor, gritos, e pancadas sobre os assentos iinnie-
diüloít, pelo Sr. Alzaga. De modo que o Presiden-
te não sendo obedeeido se levantou de sua cadei-
ia, e dissolveu a Assembléa; ficando a victoria
pelos melhores bofes, e pelo maior furor, a qual
foi accompanhada de vivas e applausos no mes.nio
tempo pelos da Barra. Depois disto abrio a Sessão
õ Sr. Ministro do Governo com huma menoi idade
na salla, porqwe com propriedade devia ter instil-
tado a Barra , porque este acto era hun. insulto

paru elles.
Agora cumpre analisar o caso, e diremos.- que

a razão que teve o Sr. H. para exceder-se foi ex-
cesso do Sr. Anchorena, segundo elle diz.— Con-
cederemos isto: poiéut não o arbítrio prohibido,
que elle e o Sr. Alzaga adoptarão , porque elles
sabião muito bem , que em qualquer período do
discurso do Sr. Anchorena poderiáo have-lo detido,
e contido, chamando-o á ordem, e ainda pedindo
á salla que resolvesse a esto respeito- porque ns.
sim o prescreve o regimento : não o lizerão assim,
e se crerão com direito para romper cm furiosas
injurias, atropellantlo o regimento, e com elle a
ordem c disciplina da salla, son. .. qual não ha
garantia paia nenhum Deputa do em seu destino
official.

A' vista deste successo desejariainos que ai-

giiem tivesse a bondade de responder-nos á per*
gunta seguinte, Se hum ou dous Deputados no acto
de desempenhar seu ministério endoudecesse, que
devia fazer-se com elles? — Os Vencidos.

Gaz. de B. A. de 4 de Marco de 1828.
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Dito dito dc 29 de Março.

Variedades.

Correm na campanha muitas noticias, das quaes
algumas não sc podem crer por falta de estabili-
dade, ainda que se achem na esfera do possível

res na publicação, que fizerSo da recente fuga da
cinco Officiaes da Armada B.asileira, que estavão

prisioneiros d'aquella, Republica , arguindo-os de
terem faltado á palavra que havia dado.

Aquelles cinco Officiaes , quando chegarão ao
Tnndil, derão a sua palavra debaixo das pioposi-
ções que lhes offereço , e que f.nã-i fielmente des.

Ássegura-se por certo que havendo passado da empenhadas dumute a sua estada alii. T.vi rão de-

Ilha de Marlim Garcia para Ias Vacas com o fim pois ordem para passarem pira a Guarda ile Chás-

de unir-se no exercito nacional hum Corpo de Lan '* " """

ceiros intitulado Defensores da honra Nacional, 

posto de 200 praças, logo que estas se virão ar-
'nadas, 

e bem montadas, derão huma prova não
equivoca de sua ilisoiplina militar , atando a seu

Commandanle e os Officiaes, e disprrsando-se pa-
ra a campanha , seguramente com o objeeto do
se»uir huma viria livre, a que eslarião costumados
os^taes recrutas. Huns affirináo que se passa ião a
D. Frutos para accrescenlar o numero rios que se
achão ao seu dispor, e outros pensão que se cons-
lituiião em parti-las de salteadores. Seja o que
for; só devemos crer que defenderão a Honra Na-
cional considerando-a na desobediência a seu Com-
mandante e mais Officiaes.

Dão por ceiio quo marchando D Manoel Ori-
be contra D. Frutos com 3 peças de Ire n volan-
1e teve de abandona Ias em huma noite, porque
a gente, que o seguia, o abandonou, e muitos
se passarão ao partido de D. Frutos : de manei-
ta qne se vio precisado n retirar-se a Durazno.

Dizem que D. Fruti s se embrenhou na ser.
ra dei Infernillo, que ussegnrãu ser impenetrável.
Igualmente affirmão que as partidas deste se ba-
terão com a gente de Laviileja.

Tatubem cone noticia ua campanha , que a
vanguarda do exercito Republicano perdeu huns
400 homens em huma emboscada , que lhe fizerâo
os linperiaes no Yerbal. Nada ha de estranho nis-
to, porque se sabia que os valentes Brasileiros es-
1avão predispostos a escarmentar os inimigos. Nos-
sa linha de observações os dias passados fez sen

passeio militar'até chegar ás Piedras , e torneou
o campo iniiiligo sen» poder encontrar algum Sol-
riado da Pátria, nem experimentar o mínimo ob-
«taculo em sua ida e volta.

Hu certo, e não deve duvidar-se que a Cam-

punha está intransitável. Os roubos, que continua-
mente se conimcltem , e os assassinatos , _ que os
seguem são huii a prova manifesta. As partidas dos
•ntfllevobis comparecem por todos os caminhos. Os
habitantes não estão seguros em suas cazns , e a
'consternação 

, a surpreza , e o sobresalto são pre-
sentemphte inseparáveis nos habitantes e passage.-

De tudo i-to he

comus renovando se-lne as mesmas pioposiçoes , e

pranietteinlo.se lhes mui positivamente por ordeui
do Governo que em Cliascomus se lhes concederia
mai* algum beneficio e maiores vantagens pura a
sua couimodidade. Chegarão a esta Guarda em 4 do
mez de Janeiro ultimo, e com bastante surpreza
desde logo experimentarão a privação de todas as
faculdades, a que tinhão direito pelo empenho da
sua palavra, negando se.lhes até quartel, e os mo-
dtcos meios do subsistência , e o que he mais ,
no dia 21 rie Fevereiro forão chamados perante
o Comniissario da Policia , que por ordem do
Governo lhes pvohibio o andar a cavalio d'alli em
diante: e lhe» ordenou que se lhe poderião appre-
sentar todos os dias ás 8 horas da manhã ; ficando

por este modo reduzidos ao primeiro estado de pri-
siuneiros , e em circunstancias ainda muito mais cri-
t«cas. Fizerão cm conseqüência repetidas requisi-

ções á Buthoridade competente, mas forão torlas
riespiezadas. Loiro ; que podião esperar aquelles Of-
ficiaes de hum Governo qne por hum procedimen-
to tão ir-pgular, e indigno faltava ao cumprimen-
to das concessões que lhes outorgou pelo empenho
da sua palavra 1 Esta cessou sem escrúpulo; e por
este modo ficarão desonerados do contrario : fugirão
sem coinetter falta do sentimento ile hon.a ; nin.

guem o ne-rará. Sou, Sr. Redactor, seu venerador.
- Y. M. W.

Monte Video 19 de Março de 1828.

Dito dito de 6 de Abril.

Apuros do commercio em Buenos Ayres.

Ainda que os Corsários da Republica de Bue-
nos Ayres tem prejudicado bastante ao commercio
do Brasil nas muitas prezas, que tem feito, com
tudo nenhnma quebia tem experimentado aquella

poderosa classe do Império, quando em Buenos
Ayres não só muitos Cominerciantes tem fallido ,
mas esta classe se acha nos maiores apuros , co«
mo se observa do seguinte artigo extraindo da Ga«
zeta Mercantil de Buenos Ayres de 22 de Março
de 1828 , que diz assim. .,

He certamente digno de elogio a marcha, quetos da Campanha. De tudo i-to he causa princi ,
pai a nni.reh.a-, que tem tomado a preponderância segue o Governo na actual crise commercial. Aia

nesta Campanha, á insinuação dos que tem stisci-
lado ii separação da obediência ás author idade» , e
respeito ás leis , que se havião estabelecido , e

da que por sua parte considera que o melhor dos
remédios, he deixa-la passar, sem embargo já que
a maioria dos concorrentes á reunião de commer*
dantes , que teve lugar a 18 do corrente, votou
que o reenrso mais eflicaz para salvar duma parte
Uo commercio da ruina , que o ameaça , era emittir
lisini ou dous milhões de pezos em bilhetes do

/Bane», debaixo de hypothecas especiaes , teu» sub-
-«mettido o assumpto á consideração do H. S. de
/RR. que he de esperar se penetrarão da necessi-

da.de, quo ha dendnptar o uuico arbitrio , que se
oiTttrece para evitar ! unia grande calamidade publi-
ca, aothorisando o Banco para büma nova emis.
são de natas, por hum teaipo deter minado, e ga-
rantidas pelas propriedades dos indivíduos, en» eu-

jo tuvor se ponha em circulação. Nós estamos bem

Gazeteirosde Buenos Ay- longe de crer que esta medida p«ejudicarin ao re-

31

ás lei
govemavfio a beneficio rios povos

Sabe-se positivamente qne em Buenos Ayres
tem havido muitas quebras no commercio , e que
os armadores dos Corsários, depois de terei» feito
tantas prezas , tem sido os primeiros em dar-se

por fallidos. Triste fim, em que vão parar os cau-
sadores de roubos fuitos aos pacíficos navegantes.

Communicado.

Sr. Ueductnr. — Rogo a V. Mercê o favor de

publicar no seu Semanário Mercantil estas poucas
linhas para conhecimento da verdade ^a que niae
I.ciosamente faltarão es
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nascente credito do meio circulante , porque como

õXe uiui.o tempo o Sr. A.zaga , ao que «o o

publico tem «ept.gi.udo, e repugna, ho o risco das

emissões sem garantia.

Clamores de huns Commerciantes de Buenos Ayres.

Pergunta interessante ao Ministro da Guerra.

Dezejamos saber por que razão não se destinao

tluas ou trez canhoneiras das que mante... o Es-

tio, fundeadas sen. maior objeeto em nossa ta-

,zas a correr o Uruguav, » perseguir o Corsa,

rios inimigos, e protege, nosso coaimercio, qw
está a ponto de expirar n.ax.n.e quantoj" 

""-&

do oue duas ou trez baleeiras , qne estão des.

finadas a este objeeto são insullicentes ; pon to.

dos os .bas nos levao nossas embarcações Isto de-

seL sater quatro Commerciantes que por duas vezes

teZ perdido Ls inlcr- sses e outros Wintos que querem
viajar em segurança de suus P"/»™' - ]Rgfi .

Gaz. Merc. ae b. A. 24 de Março de IbãS. .

Extracto das folhas de Buenos Ai/res.

Partes dadas pelo Commandante Militar e S„b-

delegado da Marinha no Porto do Sal. do. referem

oue . 13 de Ma.ço ás (i horas da tarde varou na
que a ia ue u ,;s g ,|aullf c porto a
dstancia de d milhas a S b- *>. oaq k.iiv- ,
Galera Jaçpie pteza da Escuna ue Guerra naciona

HheZlor Bolívar : foi «prezada na barra do Rs

Janeiro com carga de cavallaria , «»«!«»s "^»

fenoe toucinho: vinha de Jer.ey : comlig a^

bordo o Capitão, que o coi.imaudava : » UoJ
meza declara que o niesn.oCorsa.no tomou no tu,."-

m7p,mto [,»»? Bergantim , . hu-,. ^'^Tu
Vs 3 horas e 45 minutos do mesmo dia deu

alli fundo o Bergantim Americano Presidente Adam.,

vindo do Rio de Jaue.ro, em lastro.
As 8 da manhã do dia 16 deu fundo na bar-

ra deste porto a Sumaca Brasileira Nova Trinda-

de, hindo do Rio Grande para Santa Catlta.na
carga carne salgada, graixa, e sebo: apresada no

dia 8 pelo Corsário Botiaerense.
A 9 deu fundo a Sumaca Brasileira Leqni da ,

presa da Escuna de guerra Libertador Bolívar ,
com carga de couros, sebo , a carne salgada.

A °T de Fevereiro tinha entrado a Sumaca Bra-

sileira Nova União, presa da Escuna Corsário Na-
cional, Libertador Bolívar; carga caile .farinha ,
cauros vacuns , arroz &e., apresada defronte de

Santa Catbariua. 

FRANÇA.

Paris 20 de Fevereiro.
Recebemos as seguintes noticias de Constanti-

nopla, datadas de 11 de Janeiro : —
» Tudo que he pa=sado ha quinze dias prova,

que a partida dos Embaixadores fez o Divan vol-

Inr ás medidas assentadas na grande ernferencia de
7 de Dezembro , depois da noticia da batalha de
Navarino, cujas resoluções forão somente suspen.
sas desde aquelle tempo. Cada nova medida adop.
tada pelo Governo he mais rigorosa , que a pre-
cedenle. „ . ,. »

A 3, o Patriarca dos Catholicos Armemos sen-
do chamado á Porta, perguntou-se-lhe se podia
responder pela manutenção da tranquillidade entre
o, indivíduos da sua coinmunhão. Como elle so o
nodia fazer até certo ponto , forão dadas ordens

para mandar para a Ásia todos os Armemos Ca-
tholicos , o que immedtataniente se fez.

Executa-se huma medida ainda mais rigorosa
contra os Subditos Francezes, Inglezes, e Russos,

que não podião declarar seus meios, de suhsi«tei,-
cia e que, em numero de SOO, ou 1,000 forno
obrigados a sahir da Capital. As representações do
Enviado dos Paizes Baixos a este respeito fo.ao
inúteis- o Reis Effeudi remetteu seus dragoman»

(interpretes) ao Diredor das alfândegas , que fria-
mente lhes respondeu, que sua mediação nao po-
dia ser de utilidade, porque 

em hum ^terop^jiã»'Subditosuta se. ue ..........— , r--;-i-- o .
muito distante, os Subditos daquellas trez Poten»
cias serião expulsos por forçr.. Pôde imaginar-se a
consternação qne esta declaração lem causado.

Sem embargo muitas das pessoas mais consi-
deraveis daquellas nações hão de continuar aqui
interinamente. Todas as embarcações carregadas de
trigo descarregarão , e apenas derão recibos aos
Capitães. • ,

OBosphoro está completamente fechado, eiva-
vendo M. Otteníels pedido huma explicação , res-
pontleu-se que a Porta assim o queria. O máo ge.
nio do Sultão parece estender-se também aos Mu-
sulmanos, porque refere-se que Tahir Pacha, que»
estava em Navarino , foi decapitado. Porém na»
temos noticia positiva sob este ponto.

Entre outras medidas tomadas contra os Chr.s-
tãos he a prisão de vários Gregos ; entre outros
oricoRealli, que foi lançado nas prisões deMuear
A«a, e isto considera-se como hum acto de repre-
saíia pelas medidas arfoptadits pelas trez Potências,
e pelo comportamento dos Embaixadores cm Vonr-
Ia. O Divan parece julgar-se authorisndo a tomar
todas aquellas medidas por haver debalde recorri-
do ao Ministro Sardo para huma composição de-

pois da partida dos Embaixadores.
Mas o que tem causado mais surpresa , e ex»

cita sérios receios de guerra com a Rússia, he o
hntti scheriff do Sultão dirigido nos Pechas das pro-
vincias, no qual as estipulações de Akerman, e
o procedimento da Poita depois da batalha de Na-
varino , se representão como não tendo outro obje-
cto mais do que ganhar tempo para seus armamen-
tos. Também se diz que os Russos infiéis conse-
•união a final seduzir as outras duas Potências pa-
ta ajuda-los a derrihur o Império Oltomano. Este
acto perturba grandemente os diplomáticos de Pera.

NOTICIAS MARÍTIMAS.

ENTRADAS.

Dia 22 de Abril. - Parati; 8 dias ; L. Senhora
do Carmo, M. Manoel Corrêa Pinto, equipagem 7,
carga assucar, e agoardente, a vários : passageiro»
José Pereira , José Francisco R.be.ro Guimarães,
e João Pereira Tinnco.

S A II 1 D A S.

Dia 22 de Abril. — Boston ; B. Amer. Plaut,
M. Charles Minesfield , equipagem 13, carga asso»
car, caffé , e dinheiro em prata. — Vtdparaiso ; 

"*•

Amer. Porcia , M. W. Howiand, equipagem io,
carga vários gêneros.

1Ü5T-- JANEIRO ka IMPRENSA IMPERIAL * NACIONAL.
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Artigos nam Officiaes.

NOTICIAS ESTRANGEIRAS.

Extarcto das Gazetas de Buenos Ayres.

Buenos Ayres 56 de Março.
Revolução das tropas dc Colômbia.

JJ^I A madiugada de 25 alguns Sargentos do bata-
lhão de Caçadores, combinados com hum ou dous do
esquadrão de granadeiros, iizeruo pegar em armas
a infantaria, e proclamarão a revolução, mandão-
do partidas immediatauiente a prender os Generaes
Figue;edo , Urdininea, e o piefeito Fernandez, co>
nio tambem a todos os Chefes e Olliciaes de iri-
funtaiia e cavallaria. Deião o golpe tão completo
que da huma ás tres da manhã liverão todos pre-
zos no quartel , a excepção do Tenente Coronel
Arevalo, que conseguiu escapar a tempo de sua
casa, e marchar precipitadamente a Cl.occala, on*
de se achava o esquadrão de ilussares , eViacha,
onde existia o 2,° batalhão de Bolivia. Passou
igualmente á Laja , e dando ordem á meia com-
panhia de huinu das de Pichincha , que se achava
alli acantonadu, que marchasse forçadamente até o
itducto do Deaaguadero , com objecto de atalhar o
passo aos sublevados , mandou prevenir ao batalhão
Pichincha, e parte do de Bogotá para avançarem
até Laja. A's 5 da manhã os sublevados traslada,
rão á Prefectura os tres Generaes prezos com sua
guarda respectiva. O Capitão Valero teve a manha
de fazer-se conhecer Commandante de Infantaria de-
baixo das ordens do Sargento Grudo , que foi pro-
clamado Commaiidante Geral da Divisão, e á per-
suasâo de Valero, derão liberdade primeiro ao Co-
ronel Biouii , e depois aos demais Chefes e Offi-
ciaes , como a huma da manhã, compromettendo a
todos que haviáo de marchar com elles. A liber-
dade de Broun resultou de que os granadeiros, ainda
que involvidos na revolução, quizerão levantar-se
a favor deije, contra os sublevados, e por este te-
mor o tirarão tói» do quartel. Antes de amanhecer
já havião sacado da caixa huns 8000 pezos em pra-
ta e curo , e além disto intimarão ao Prefeito que
no termo de ... horas lhes aprontasse 60,000 pezos.
Negou-se este a dar tanto, e só ollereceu 20,000
pezus, e foi com pretexto de exigi-los do povo,
que conseguirão sahir do quartel á prefectura, e
desta , á, rua ao General Fernandez antes das dez
di manhã. Em todo este dia, os Chefes da revolu-
cão, e alguns outros Soldados andavão gritando
pela praça e pelas ruas viva o Peru , viva o Gtae.

ral Santa Cria, .convidando assim «o publico para
que entrasse na revolução. — A's tres da tarde, de-
pois rie haver-the» entregado os 20,000 pezos , queos Couiiiierciiintes e moiadores ap^outaiao com ge-nerosidade , se formarão na praça para marchar, o
neste estudo o Coronel Broun, que pela fidelidade
de seu assistente tinha conseguido escapar dous ca-
VíiIIos do saque, que os sublevados lizerão aos Ge-
neraes, Chefes, e OUiciaes, montou nelles com seu
assistente: mandou u tres granadeiios, que achou
junto de sua casa que o seguir-sem ; marchou
com elles para a praça do Commercio, e arras-
tando dez ou doíe da mesma arma, lhe disse:
granadeiros , onde está a honra Colonèiana ? Em nós,
responderão elles; pois seguinte, disse Broun, e
entrou com elles na praça. Perguntou a hum, quemera o que havia feito de general ; e havendo-lhe in-
dicado , se avançou a elle , e lhe atirou hum tiro
de pistola, que não acertou. O Sargento General
GraJo puchou do florete: porém o assistente da
Broun o conteve disparando hum tiro de carubina,
de que só pego>i a escorva. A Infantaiia ficou pas-mada com este arrojo do Coronel , e este valendo-
se da surpreza do momento, e do ascendente quetinha sobre os granadeiros, lhes gritou—granadeiros
segui-me,- e o seguirão todos; sahio com effeito
com elles até a guarida de Potosi, onde conseguir;
org.inisal os ; e havendo a enfautaria marchado em
seguimento pela costa de Lima com duas peças de
artilheria, se lhe separou estas desde o panthanoregressando á Cidade. Em sua marcha desordena-
da se lhe separarão antes de manter a costa huns
70 atiradores , e com elles e a Cavallaria oecupou
Broun todo o alto , iueorporando-se então com
elle os Generaes Figueredo, Urdininea , e muilo»
officiaes, que poderão montar a cavallo. Desde quoos 8ublevad,is montarão o alto do Lima, forão ti-
roteados por alguns olikiaes, e ainda que Broun
quiz carrega-los com sua cavallaria , o contiverão
os dous Generaes Figueredo e Urdininea , até quechegasse o segundo batalhão de Bolivia com o
Coronel Rivns, que »e achava a huma legoa de
distancia. Reunidos que forão , se emprehendeu a
perseguição desde as sete da noite , com hum tiro-
teo incessante , e as cargas suecessivas da cavai-
laria, que foi rechassado dez vezes, porque o
fogo dos sublevados era terrível , tanto em retira-
da como a pé firme , até as dez e meia da
noite, em que tratando estes de acolher-se á capei-
lu forão lanceados e rendidos. Ainda que ao prin-
cipio se disse que havião morrido mais de trezen-
tos, 8. sabe que só são oitenta e tantos de ambas
as parles afora muitos feridos, O Ajudante maior
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foi apresada a 14 de Março em Cabo frio , earre.

gada^de assacar, caffé, e couros...^ 
o/([gflW>

ai O
o dinheiro, <• cria-se que iig seteW^t^T.AZ^^^mmmmnt^S.

Batalhão de Bolívia conduzindma» d. «'« de art.

prisioneiros, depois de ter |e*"£°.° que Ua Frame co:

Cidade. Nesta hav.ao fica o ma d. ce« , R 
^ Pelicidade ,co

,,ão quizerão seguir a

\i

..,„ „,„,,„¦ a. marcha dos outros , os quaes

. foVãoaorehendidos pelos moradores, que no

"uitVíe5^o kí™ *í* *~**'
fíaewos //.yres 31 de Março.

Capitania do Porto.

Dilo dUo.

A lai.o.i e meia da tarde deste dia, derio fun-

do dtntro dete òrto, e vindos da Patagônia o

Lautim de guerra nacional El Honor , com tre.
rtilheria o carga para o estado. A esc-

com 501 barris de pólvora, e a sumaca

Felicidade com carregamento gemi ; estas duas o -
l«eliculaüe comi (Jarter. Trazem oi.
'in.."? ,ffnavegaç"oDo"capi.ães desta, ,nn.r«.
le'L™ 

q..e a escuna de guerra nec.onttl Saran-

fque".conibniava, ficon batendo-.e na noite

nterlor á data com bu.na escuna de duas gav.as,

enãò dando outras noticias o abaixo ass.gnado
o„ <ir Ministro da Guerra e Marinha &c.

saúda ao Sr. aVJimairo ua ni„->nhal
X' . Ft/is Olazabal.

O Capitão do porto dá parte a V Ex. de ha -

daUoTCo qualaiuda não mandou parte do resul-

,aÒ° 
,;e„re.U T h«.r chegado Huma lancha de

^-r^o^íBÍ^a^rASnosiS:
veio o Csp.tao do oeisa >

TntíoteU tríul çSod0dS°ÍS.,,...-btiU.elle , como peia iiif>ui Bemantim pre-
rS° aS 

7e"« 
'ro»"""« 

» MaldoS foi inL,
za qne chegou com ne salvado 

com-J-ab-
diado pelos .ni.ii.go., havend-se sal ™feifa

licipação em terra os negros que < 
jj-fe 

.

Pe,a rt\:wJoZTolZ d°e 
qMoen.e V.deo ao

ultimo commandado pelo p.o.uBo u
,.„.., íli.pcrão á costa do lirasll , »eu.">

&&•%% rt^-imsr.
CaC,(,U°- D«o 2 de Abril.

Estamos atithorisados para assegurar que he

certa, o ,3 se diz na Mercantil de hon.em_ neerca

T chega a doSr.Fraser, membro da legaçac,B. 
;

do gabinete do Brasil , ao quartel

V1
Difo 2 de Abril.

Colômbia.

Terremoto.
O transtorno, que na nossa oficina occas.onou

o terremoto , que se sentio nesta Cidade a 16 do

co rente ás e?s e hum quarto da tarde, e a.nda

mais o dezejo 4» accompanharmos esta not.c.a com

.de tYdo, qu» te <le^ia sabf""' em «""e1»enc;a

de tamanha calamidade, nos fez guardar silen .o

. este respeito no nosso numero antecedente, lio-

e o mencionámos sem havermos até agora todos
'andados, 

que quereríamos commun.car; porem

não se deve retardar mais o anuunc.o. O movi-

mento foi grande e ruinoso , e a direcção segundo

1 noticias que temos dos estragos, que causou

en, o, as parte., devia ser do Sul ao Norte A

dura ãodePsua maior força fo de cousa de 30 se-

1 X- e neste breve período ficou arruinada a

fnar òarte da Cidade de Bogotá. O Palácio do

(overno, e quasi todas as oITirinas publicas e qu r-

e"s ficarão ncapazes ou maltratados. Dos Temidos

apenas e cooservão inteiros a Capacho , o Carmo

ePa CnpelU. do Convento do Ens.no ; nossa .na-

tefrX, Cathedral , que ainda não contava nove an-

nos de serviço, a Capella do Sacrar.o, cuja sol.-

ue parecia invencível, a Igreja de S. Domingos,

Ho re"nlar, tão bem sustentada, e que havia si-
da cies», a de 8t, r m<«, .m.,..-- -- -B , .- -„„„ ar , tao De:n susiena.au.-., -* M— •¦-• -

J?anicaginnto do gabinete do Brasil, ao quartel «o eu 
tant0 e.mero , tudo cedeu a v.o

,. er.l 
'do 

exercito Republicano. He igualmente po- do. c,on.« - „e mui rarB a caza alta qm
«ir 

que0 o Sr- Genial em chefe do d.to exerc, neta * 
g* 

. 
; ^ muita, das baixa. 

JmS<
Governa lor e Capitão General proprietário da este,..

Aiihniia i!l linf I

Pf„vi„cia Oriental , jm.to do qual se "£»^°

romini-mio deste Governo, o Sr. D. José VIdal,

„Z e taa maior condescendência e conformidade

evenrões , que se fizeráo por intervenção do

é to CoSario. O dito Sr. General cada ... da

n vas Pro as do respeito que lhe merecem as insinua,

tóe do Governo encarregado da d.reeçad da g*e -

«a e adquire novos titulo, á gratidão de seus

lomoetriot». A esta feliz união, e aos meios que

rceSáme-te emprega o Governo se devera em

grande parte o prospero sucesso da campanhu.

mio 6 de Abril.

Porto dei Sitiado 2 de Abril de 1828.

A'* duas e mein da tarde deste dia deu fun-

do ne barra deste porto a escuna Brasileira Con-

Ssub-erra, presa^do Cor.ar.o nacional Niger;

que
iave,: a- u„c. ...uita'."dn. baixas ficarão

„«,"terra. Co.«punha-se principalmente de ed.ficios

W,L esbecie todo o bairro do Rozar.o acima e

ÍS se Contra em todo elle outra cousa senão

Solhos Muito, dos edifícios, q»e .Parente", ".

tr? resistirão ao primeiro impulso, cederão logo ao.

frenuent que se lhe seguirão , ainda que incnm

pSme'n.e menos graves. Felizmente a^ perda de

vidas não foi como tão espantoso fenômeno fez te

m aÔ principio, pois segundo as ••J»SW,£

Chefe Municipal «*, ficarão então «paltado. tum
¦fteleioso hospitaleiro, hum men.no, e quatro .

Seres afora outra mulher, sobre n qual calno M

?rs sr-üí='-*£_£
Re neste ninmo esi»..» ..»¦» --•¦-- 

Gran!(deiro
Artilberia : pouco meno. o esta hum Vr .," ,|0
eít que se atirou de huma ,«ne I. d

quartel. Estei dous são os an.oes militares, q
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forão maltratados Na quinta que Habita o Liber*
tador não «e experimentou di.miio algum.

Houve também grantle estrago em todo o vai-
Je e em todas as povoações até a CidBde da P»«
rificação, e até Neiva, que he até onde se esten-
dem as informações , que temos. Escaparão illesa,
7.ip:iq.iirá, Leivii, Tunja , e pôde accresci-nlar se
tudo que está situado oo Norte rie Bogotá ; po-
ré.n ao Sul , e até aquella distancia , quasi não
ficou Templo , nem edifício algum de consideração ,
que não tenha sido arruinado inteiramente , ou
tnni notavelmente. Na Purificação, e em lbagué
foi tát. forte o impulso , que alé derribou muita,
cBzas rie chiqueiros, ou de palheiros.

Ue mui reeomroendavel u tranquillidade rela-
tiva, com que os habitantes desta Cidade virão o
perigo; e sem examinar se elle provem da frequen*
cia, com qne se tem renovado esta calamidade des-
de Junho cia ai.no passado, ou de outras cau-a-,
ba de convir-se em que ella he indispensável pa*
ra diminuí,- as fataes conseqüências desta. Não pa-
rece que os habitantes clesla Cidade se tenlião nc*
Cupado de outra cousa que de descobrir a exten-
são do damno , e se provem de erupções cie algum
volcão não muito distante. A este respeito , e em
relação a buns Francezes , que estão estabelecidos
em Ia Mesa, se tem nhVmado qne nestes dias se
viião Bubir grandes columnas de fumo da boca do
Tolima , ou antigo volcão de Tocaima, e que aquel-
Ias colurmia, forão mais densas, e mais notáveis a
16 do corrente: outro, contradizem a nolieia. Pó*
deallegar-se em abono do, primeiros a maior vio-
lencia , que teve o terremoto á mediria que era n.e-
nor a distancia do Tolima; confirmão-no cartas rie
Ibagué de 19 do corrente, e acerescentão que ai-
li era continuo o tremor , que a 17 desde us seis
até a meia noite se sentirão 38 abalos mnis ou me*
•nos forte,; e que em conseqüência dn hum grande
pedaço de morro que se havia deipegado, firmou
o rio Combeimu huma graarie represa nas imme-
diações. Porém emquanto so não descobre a verda*
de rio caso, deve ter-se par Certo que tem havido
¦reiteradas erupções nas visinhanças de nosso
¦valle, porque só assim se pôde explicar a frequen*
ciados i remoce, desde 16; a maior suavidade, que
progressivamente tem ido adquirindo , e ainda «,s
lílgas periolos de muitas horas, durante as quaes
nos manifesta a bússola que tem estado a terra em
movimento continuo , ainda qua qnasi insensivel.
Se o que se diz do Tolima nãd se verificar, nem
tiver havido erupções a Bst de Quinriio, he de te.
mer-pp que tenha cabido muita parte a Popavan
na catuslrophe , que lamentamos.

CH1L I.

Mensagem.

Do E.ciTiilko ao CongicssO Coiistiltiiiíle.

Vossa reunião , Sr,., se effeCtOSl nas mais van-
tajosiis circunstancias em qne jamais se achou a Re*

publica. O ardente nnlielo dos povos por obter hu-
ma constituirão , sua *.bèrnfção de doutrinas anti-
sociiies, o profundo .cansaço qne lhe tem deixado
fi, passadas'iwfiilbx.õ'" , e a cumpléta união e tran*

quiJliiadf, de qua bnje f,o«a si Republica , são pie-
cursores não equivoco, 

"de 
rpm he chegada" a épo-

ca suspirada dos Chilenos, de alcançar huma Cons.
tilíiição' rltnstrada, que o, itidetnnise do, enormes

sacrifícios que tem feito pela independência , sati,*
facão suas exigências , e prepare o desenvo|vinien*
to de lodo» os rumo, de nosso futuro engrandeci*
mento.

A vós , Srò., coube a fortuna de concluir a re-
volnção , e dar principio a huma nova era de or-
dem e prosperidade; e a mim rie annunciar-vos o
próximo termo da guerra do Sul ; guerra ctuel e
fratriciria , que susti Ia por huns bandido,, em no-
me da Hespanha, tem mantido aquellas Provincias em
liuttüi situação penosa , e a* limitrophes em sustos e
ptiiriados. As Provincias da Conceição e de Mania,
que por muitos annos tem sido o sanguinolento
theatio ria guerra, já respirai, traucjtii tias, e tanto,
povos, que havião desapparecido da sua face, vol-
vem iioje a elevar-se de suas ruinna , e seus habi-
tantes .. gozarem do socego e liberdade. As acertadas
disposições daquelle General em fazer esperar com
fundun.ent» que neste anuo desapparccerão com-
pleta.nentaineiite as ultimas reliqnias desta cala-
inidaie, que procuiurão hum asilo no seio dos
Andas , e onde são perseguidas sem descanço até
conseguir-se s<^u total extermínio, se tenazmente re-
si,tirem aos benéficos convites, que o Governo lhe
te... dirigido.

Nenhum acontecimento desgraçado tem transi-
tornado a ordem no-, sete mezes do vosso recesso,
e se se tem sentido certas agitações em hum ou
outro povo, tem sido effeito de nossa inexperi-
encia no uso das eleições populares. Mas em todo,
elles tem sido constantemente respeitada a voz de
aotlioridade , e restabelecida a tranquillitlarie in-
terior sem violência, nem sacrifício algum. Esta he,
actualmente a feliz situação em que repousão to»
dos os povos da Republica desde Atacam» a Chiloe,
e a homenagem mais digna que podem appresentar
á Representação Nacional da disposição respeitosa,
com que e-qieráo seus trabalhos.

A Commissão que o Congresso anterior dei-
xou constituída para qne auxiliasse o Executivo
com suas luzes e conselhos , se tem leito credora
por seos serviços da alta confiança . que nella de.
positnu a Representação Nacional. Tem sido hum
guia fiel e illustrado, a cuja sabedoria deve a Na-
ção os trabalho, úteis , que neste curto período
tem podido emprehei.der o Governo cora seu au*
xilio.

Nossas lelaçóes de amizade e commercio com
todas as Republicas do Novo Mundo continuão no
mesmo prospero estado, era que se achavao no vosso
recesso. O Ministro ria dos Estados Unido, da Ame-
rica do Norte, depois de haver enchido os altos
encargos de seu Governo , regressou á sua pátria ,
deixando hum Encarregado de Negócios. Por no,-
ss paite se tem correspondido a tão digna missão,
despachando outro Ministro igualmente caracteri.
sado. As Republicas do México, Guatimala eCiis
1,uiibia seguem sua marcha ná carreira de civilisa-
ção, e nenhum cuidado lhes dá a tenaz condueta
do Gabinete Hespanhol.

Na do Peru 60 mantém nosso Ministro , por.
que o trafico de ambas as Republicas necessitava
que ,e applaitiasse alguns obstáculo, , que tinhão
os piogressos do commercio, conservando-o com
aquellas trevas, que estavão em voga no principio
do século passado. O bem de nmbo, o, Estados
aconselha huma nova ordem em nossas relações
mercantes , e o Governo não duvida obte-la pela
convicção , que lhe assiste da sabedoria do Oòvcr-
no Peruano, e da simpathin de interesse, que tem
iniiiicomiiiuniido a sorte de hum e outro Estado.
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GRAN BRETANHA. irados, M. Bolt.-n.lcy, escreveu a seguinte expôs.-

cáo , «ue nós apresentamos 
ao publico : -

V '.."Quinta feira á nn.le , 14 de I-evere.ro, fu.

chamado para v.silar hum moço mu.lo robusto

de 24 annos, por nome Kemp, que enluo sol,,,a

ronsideravel excitan.ento nervoso, ...qu.eto, e com

emb ante abatido e de-asocegado ; propondo lhe ai-

Zr médios, disse que não podia ei.gol.r , nem

ft ha pedido desde as cito horas daquella manha

o e me fez indagar o caso ; elle refer.o o s«,gu.o-

J. 1 Ha oito ou nove semanas , Unha sido mor-

dido por huma rapoza, em deus ou trez luga.es

Ja não direita , eu as cicatrizes erno então visíveis,

as feridas verterão sangue com prolixo, mos sara-

rL pouco d-T"'8 . e ficarão perfeitamente boa. de,-

deen.ão, hà huma semana que elle nao pod.a la-

var o rosto, e receava muito locar-lhe «ou, algu-

„cousa. Na manhã de 14 achando.se mars .nem-

Ôdado. pensou que beberia hum copo •' í™bu

ma achou grande diffic.ldade em engol.-U. Depois

Hou comer pão e quejo, e nao pode. Di.se qe"ia 
somno , e ficou na cama a maior pode uo

dia, peiorando rapidamente, até a occas.ao e.n

e'e o vi á no.te; eu com dificuldade o hz

tomar algumas pululas , mas era tao grande a suf-

f çío, que occiiA.onou violentasconvuln.es: cila

^ odia^upportar que se abrisse huma porta, ou

que alguém respirasse sobre a sua face , como se

o menor sopro de ar lhe causasse novo paroxisino
A 

"ede 
e,a intensa , e fez repetidos esforços inef-

ficazes para ...olhar a cabeça. O espasmo era tao

grande, que nem a saliva podia engolir. Cada pa-

foxismo era mais violento quo a onc.edade, e mu-

as vezes pedio que o matassem. Pelo meio dia de

15, foi tão violento, que foi necessário o soecor-

ro de quarro homens para lhe pegarem, a.nda que
em plena posse de suas faculdades , e sem solTrer

a metior dor. Nesta época foi tão grande a suffo-

cação, que elle pensou poder respirar com mas

liberdade, se abrissem as portas e janellas , o que
se satisfez , sem que elle experimentasse o menor

allivio O» sy.i.pto.nas continuarão a augnientar com

violência , ainda que se continuasse con. o trata-

mento mais activo, até ás nove horas, em que ex-

V"ÜU' Gcorge Botloralleij , Creiydon. „
Hum mono era companheiro da raposa , que

não foi morto em conseqüência de não mostrar ai-

çuns simptomas de ter sido mordido ate Sabbado a

noite, em que Mr. Moreton, jun. ouvindo algumas

observações 
'sobre 

este objecto , i,.,med,atau.en e o

matou. Não be n.isler observar que M. Moreton o

sua família sentirão muito o morte dos dous homens,

con. etfe.to , sua attenção a Chandler era inceesa.1-;

te, e prestou-lhe todos os cuidados possíveis.
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LoniIrTs 1S dc. Fevereiro.

Triste caso de hi/drophobia causada pela dentada de

huma raposa.

Alemãs semanas ha que appareeeu na .r.B.n*:

„-,rté dos naneis públicos hum paragraplio , aniHin
V 

I, a . rie de João Chandler, moço de cava-
cMmii. a moi t ot. ?M, 

que morreu de
, ce na -l''1^;;;.ld;0^^t^:d'eqbuma rapoza
hydrnphobia causada pela ||a.
*""?*daraoozCr «do syoTp.onls da enfermida-
vendo a .apoza .noslr o í 1 

„,„, Iie a
de, «apposi M- M«r*^"1» 

foi occ.,sionada por huma
¦noite do pobre hon ... f - oeea. J^ 

|e<>
qlie,la dc cavallo, que e le nav n 

Ualisi'iU;ão

«ffvnd.aos í»'lobHo"Tn,«, e geralmente
C'">",0n1'o 

ÍÍÍ ren ^Z' seu guarda da
empregado por *"¦ pequena 

subsct.p*
"-" 

1\ orThoií .quando J moidido , e com
çao a favor d ohome reinedioí . mas sup*
aquelle soco,ro to. a-. istiao

,1,B que to.n»« 
7Xpíea tido da idéa, que,á° fU[rS 

afictadu da hydrophobia. Go*
a raposa nao *"""* f ¦ 

pas8„da em que mos-
I()U boa saúde ale Q « *'¦ ** P . , enVermida.
,,ÜU {T\ '"Z 

ò a o\o p.lat de Croydon , e
,, « fo. levado a. ¦o ' .^ ^ ^ j
8fS,flt,[,° 

,'d tal, Í nece.sario pedir a aju-
,,,,a.im , ™ co entre os quaes forão Mr.

?, S;;»rS^ O pobre' moço conheceu
Hetcne., e i>.r. pessoas eis roda
"d 
r oaSTh. Vi em noi braço^ caso que viés-

delle pai-» mu w r> smam.urou- hes que nao

M,,ni, ta«.-\Uts ma. „c|D1Mndn ao n.es.
,,am c^»o dejua^çab h.jm h()(n

r 
"' 

diVdT vinte è quatro annos! Oh mald,.

£rÍpU"-dí.e«.. ba..4 navalha, ou huma pis-

lola! battei com hum martelo na minha cabeça-
'favor 

acabai.me.por ,,,„„:„.„„,. „ Neste estado continuou até
¦. , dni-.il» este tempo recebeu a consolação

em que a morte , . , t,,rn aos seus soffiin.entos ,¦-;:,:r"ir.'fV-r;«rs:st
oltro8 '"« ¦7;er\>id Sppa6 en8ciaeXL 

saúde do corpo,:rs«í «f ii:r^
„ da sua m»rte. He tal o interesse , que este

Tar excita ^r a requerimento de vanos magi,

ros
72

Se"h0rY° 
,Z7cJé: a ucar, agoardente, e fu-

Cema vário' - ÍSÍ <?««*.¦ 2 ^as; L. M

^iW Machado de Faria equ.pagen.4,
i«W«, *«•/•'"" * . Da,saíreiro8 Manoel Anlos.o

r'Paívf 
'eVZZo C de Magalhães -C/6o

Í- 5 dias* L S. Fr««cwr0 de Paula, M. José
FCZU5ot 

Fonseca, equipagem ., carga^ca^

S ai /i / D a4 S.

Dia 23 de Abril. - /Mo Grawrfe; L. S. Frs»-

cisco de Paula, M. Francisco José Catora, equi-

pagem 4, carga sal, e fazendas.
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.D/_á /WO FL UMINENSE. Vol. II.

Artigos de Ofimcio.

Repartição dos Negocias da Justiça.

Endo-se queixado Luiz de Menezes Vít.concfcl-
los cie DiUinmi.nd contra a Administração do Cor-
reio desta Corte , porque, nâo obstante a dispo-
i.ção-do Tit.'8.° art. 179 %. 97 da Constituição
do Império , linha elle a muito tempo o dissabor
de não receber carta alguma por aquella Ailminis-
tração, que lhe náo fosse aberta, conio oltimamen*
te acontecera com a inclusa, que lhe foi entregue
nesse e.-tado, e perante as testemunhas; qne ames-
ma assi^naião á rogos seus , depois que a fizera
fechar em papel separado ; e sendo este freto as.az
cffensivo de huma das mais e.senciaes garantias ,
que a Constituição assegura a todo o Cidadão, e

que S. M. o Imperador Quer que seja religiosa-
mente guardada cm toda a sua plenitude : lia o
mesmo Augusto Senhor por bem Ordenar qua
V. S. faça proceder ua fôrma da Lei como cum-

pre em matéria lão griive.
Deos Guar.e a V. S. Paço em 23 de Abril

ile 1828. — Lúcio Soares Teixeira de Gouiíu. —
Sr. José All-ano Fragoso.

RIO DE JANEIRO.

EDITAL.

Pela Caza da Moeda se fuz publico, que em
execução da Portaria de 8. M. I. , expedida pela
Secretaria de Estado dos Negoeios dn Faxenda ,
em data He 23 do corrente mez, do theor seguin-
te :—O Provedor da Caza da Moeda fará render
em hasta publica a quem mais der, toda a siza-
lha de cobre , e moeda de cobre do Chili , que
existirem nos nrinazsns da me. ma Caza , e offici-
na do corte do cobre , mandando alfixar e publi-
car pelos Diários oa competentes Editaes, em que
ns.igne o dia c o lugar para a venda referida ; e
dando conta á Mesa do Thesouro do maior lanço,
ou preço, que pfferecido for, antes de ultimar a
mesma veuila. O que cumpra. Rio de Janeiro en>
23 de Abril dc 18.18. — Calmon. — Se vai proceder
ti venda de quatro mil arrobas , pouco mais ou
rnenos , de sizalha de cobre, e quinhentas oiten-
ta e oito arroba» e vinte nove libras de moeda de
cobre do Chili. Todas as pessoas que quizerem
lançar sobre estes artigos, poderáõ comparecer na
sobreilita Caza , ou enviarem por efcerito as suas
propostas até o dia 10 de Maio próximo , a fim

de que na concorrência se prefira quem mais inte-
res.es offerecer á Fazenda Política. Caza da Moe-
da em Sã Abril de 1828. — João da Silveira Cal-
deira.

Artigos n2o Officiaes.

Sexta feira 25 do corrente, Dia de Grande.
Gala, por ser n Natalicio cie S. M. F, a Senho-
rii Bainha de Portugal, Viuva, Mie de S. M. o
Imperador, concorreu ao Paço da Cidade o Corpo
Diplomático, e grande numero de pessoav das çlas-
ses mais distintas , para totem a honra de compri-
mentár a S. M. I., por tão aplausivei motivo, pe-
lõ qual estiver. <> eniban cleiradas as Embarcações do
Cuerra Nacionaes e Estrangeiras ancoradas neste
Porto, e as Fortalezas , que o defendem, que-to«
ü_s derão as salvas do costume.

-—*&&+&£*&*£» 4 4g»3_—

NOTICIAS ESTRANGEIRAS. ;

GRAN BRETANHA.

Londres 15 de Fevereiro.

Na Sessão da Câmara dos Communs de 14,"pro-
poz Hobhou.e o voto de grr.ças a Sir E Codring-
ton . e aos Officiaes e marinheiros que entraião na
batalha de Navarino ; fui apoiado por Sir F. Bur»
dett, e oppondo se lhe cutios Membros, retirou»
sua moção. Paia mostrar ao Publico a razão da-
quella repulsa , copiaremos a falia do Ministro do
Interior, M. Peel , que contém os argumentos
vencedores.

Mr. Peel disse que differindo inteiramente daf
vistas , que sobie eite. objecto expenderão o Illui-
tre author da proposta, e o R. H. Membro quo
fiillou em ultimo lugar, quer acerca dos princípios,
em que se fundava aquella moção, quer sobre a
impressão que se devia recear, Se se lhe desse hu«
ma negativa distinta — differindo tanto delles em
opinião sobre estes pontos , todavia elle concor-
dava na justiça da final recommendação do R. H.
Membro , como a melhor maneira de decidir simi«
lhante moção, cum delicadeza aos bravos indivíduos
a que ella se refere, e convenientes considerações
de todas as circunstancias do caso. Levanlando-se
pura fallar á Câmara nesta occB.iáo, podia a (firmar-
lhe que elle dezejava com o maior desvelo evitar
tada a expressão, que podesse ainda levemente op-
por algum obstáculo á execução daquella ra-



( 37S O

. i ... esto Parlamento votar graças por brilhantes victoria. ,
Se elle pretendesse debater esta fatiam 

• cxemp|0, em que se escurecei..
ele assegurava aos.-illus* nao havia num ^ (-0

Oradores opposto. que elle estar.» disposto se numa co|m) conneXH co... nem..-...«' ««- '»-;„;_"; s£X£EZ ÍI....»',.... ín-t ___i •sjT.ars:
_.¦__-. Ao .-wtlitir.il

tnimfodaçSo.
a. slãu por miúdo

^"'S:SHr^^-^
iTEaS nío o con.We.Iiri- Mundo., oqucI.

e pe to publico e particular., que t.oj.nceram.n.

ir lhe consagra, se na presente occas.ao desvia..-

! de _e"u -lo, na mais ampla consideração do pro*

*-.-^.*i"5tíir-'isi

mie elle estava prompto a concorrer para a

,oa, 
'vigorosa execução do tratado de, Julbe, S. a

M*. .stode' havendo pen^« 
^'«^"p aí-

Vd° 
"KírSmVnts 

«Sito. lierindo _ aquel-

timento se dev.no ter em vi.«.a >

..entre as partes aclualmente contendoras - sua
Juta entre a i p«i-i o futuro regulamen-
terminação sobre base que »* Ja 

seRuran.

victoria. novaes , porque com effeito "quella. -c

rões eráo então snnimnmi.n- «",¦ ¦

amen.e «ing-lar que ambos os illus res membros

opostos fossem tão inexactos sobre huma matéria

1 
'hisoria. 

Não he verdade, que então mio secos-

tia. to dar graças por victor.as navaes, ou que

es a erão muV raras. Não muito antes da acçao

de Sir George Bing baviáo exemplos daquella. vi-

ctorias. E.n 1692 . ao Almirante Ru.se!. se deião

r-íio

ção
mais

<>tn-"ias. r.in ni:i. , «>- -.,.¦¦¦••¦•
trad .cimento, por 

'..uma victoria ganhada no ve-

.Ú daquelle anno. Em 170:2 o Duque de Or-

mõnd e1 Sir George Ronko (que estava,, ambos a

e . o estrangeiro) , receberão os "S'^eu.ne"to

do Parlamento por .«a acçao naval.. A seguinte

grand victoria conseguida no mar foi cer «mento

_ de Sir George Byng sobre a esquadra de lies-

penha na custo da Sicilia , mas notenj.se as cr.

Saneia., em que se alcançou aquella victoria.

A S ter a obrava então em observância das es.

inações do tratado de Çtrecht, 
e das convenções

feitas para segurança do Império Germânico. No

anno fe 1716 este paiz tinha cmprel.end.do garan*
ir o neutralidade da Balia: e a este tempo a Si-

c lia era ameaçada pela Hespanha , ainda que em

pàz A Inglaterra mandou ao principio segundo•-_3K !^» -« ^i.P|ç^^H£'^3E
dentes e sabias e sendo assim, não Ibt era ne*

ÍessÍrio acerescen.ar que os seus artigos se hão de

ov_>rnf__r honrü^siiiiciití1» ...
Agora estava pronto a disputar o objecto pre-

cis.mente sobre os fundamentos indicado, pelo 1*

listre Orador em frente. Se o .Ilustre anthor da

pí Ltapoisso mostrar aquillo, sobre que se,to,,

dava todo o seu argumento , então ( M. I eel )

coilcidirU. com elle nas conclusões a que chegou

Todo o argumento do -Ilustre membro se estr.ba a

nist0 _ que era este o pr.me.ro exemplo , em que ,

fcireltancias .imiihan.es, «Par-» recusa*

va hum voto de agradecimento. Elle (M. Peel)

negava absolutamente esta proposição ; elle ainda

l Lria adiante, e diria que, se esta moção fosse

concedida, seria a primeira vez cm que em .-

„ .. 
' 

ci.cuii.taneias se houvessem conce.-

0" ngradeeinienlos do Parlamento. Elle decls*
^o 

Governo nío linha ado
rou que

menor intenção

,!., ,.ór em queMiio a perícia naval, e o valor que
., „u"o 

'o 
comportamento dos Offic.se. , que

en,Sfio na ultima acçáo. Elle portanto nao re*

Iirava sua approvação da nvação do Illustre Mem-

Zo pela menor duvida da penca e valor dos

. .mandantes navaes, e do brilhantismo de sua h-

Cinha : mas simplesmente porque era d.rect.menle

erà mais importante) porque ern contra o princ..

po, sobre O,qual o Parlamento estava c„s.um do

Tdar graes 
'por gratnfe» victor.as. Elle procura-

.iaser.ulr/o.m.isper.o que pudesse o ho do arau-

mento. q. - seguirão os 11 lustres Membros e.n frente.

Dis-erão elles que depois que fo. pratica do-

CÍTpWi. ualq..:; aggressão da Hespanha so-

a Sicilia. O Almirante Byng recebeu em res-

p0!t , da Corte de Madrid , qua elle podia exe-

Liar as suas ordens, se lhe agradasse, mas. que

0 Rei de Hespanha protestava contra a injustiça

de su intromissão. O Almirante Byng (e .qu. era.

bem palpável a coincidência) .aluo apõe da e-q.a-

5 He L.l.olo par» a costa da-Sicl.a , e .o.i.t.o

Zll ll, armistício. Os Hespanboes "çusarao

elle altacou-os , e ganhou huma ass._nab.tla v eto-

sobre a esquadra do Rei de Hespanha. Neste

attaque o Almirante portou-se exatamente cwitor*

nP ,.s instrucçõe. , e seu procedimento foi inté.-

ramente approv.do por Jorge I que he escre eu

l.uma carta de seu punho; -o Imperador de Alie

manha, fez o mesmo, e tr.ansm.lt.ndo inteiia ap

provação de seu comportamento . sem embargo na-

ouelle caso não se votarão agradecimentos.
No verdade tentou-se suscitar huma que-.ao

na abertura do Parlamento, não (como elle tinha

ouvido insinuar) pelos Tons, os altos lor... i.ias

pela opposirãoWhig daquelle tfmpo —oppo.e.ao

e á indicação Mr. Rnbe-t Walpole, S.r J. J 
; 

-

M. Spencer Cooper, e outros homens de similhofite

política ; mas Un. embargo de falharem as ... s

traneas 
'tentativas de se opp.ven. a indicação ,

o Governo nunca julgou conveniente. propor o

aaradecimentos do Parlamento ao Almirante l.yn •

E" porque? Simplesmente porque a Inglaterra .vi

estava então em guerra com a Hespanha: nao

„l,a havido declaração de guerra entre os o-

Paizes: de maneira que este mesmo caso inteira

mente destruía' a espécie de hypothe.e, que
bre ella se havia construído.
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oe o caso de Byng não estava cm rumo, es-

tsria (perguntava elle) em rumo a batalha de lou-

in.fi ? Não se votarão «raças por aquella batalha,
•nda une d.sputadn com tanto brilhantismo, e

lí completo successo. Náo porque o Governo e

Parlamento não sentisse... então a ...a.s alta ad-

miracão pela victoria do Duque de Wellington ,
,- ooreiue este Paiz naquelle mesmo tempo nao

tiva ein "uerra com o Governo restaurado da

V inra Era" o mesmo »o ca-ro da Hespanha com

Almirante Byng, e loi exactamento omes.no

caso presente com a Posta Otto.uana. _

Mas o» illustres Membros ..opostos d.sserao

„„. e,te caso de Navariuo tem dire.tos peculiares
» « agradecimentos do Parlamento, porque a Co*

1 it se intrometteu a ...arcar a sua admiração

Z valor e habilidade do Almirante , conferindo-lhe

honras, e daqu. se segue que o Parlamento deve

U ò mesmo. Certamente a Coroa segu.o | os

mesmos passos depois da batalha ue Uulouse , e

todavia o Parlamento nunca votou agradecimentos

„„r -íniielle accoillecimenlo.1 
A Coroa conferia medalhas aos Officiae, , co-

«o hum sinal de agradecido reconhecimento do

Soberano pelo assignalado valor, que tmhao mos-

nado naoccasi.o, enaeuellas medalhas e-.ava

o«cr.to o nome daquella victoria particular.
A resne.to de CopeaUagen , en. que os illus-

tres Membros confessarão que nao podiSo achar

.SE dedilferença, elle (M Peele) v.a hu-

„,« distinção palpável e completa, Porque no caso

de Copcnhagen existia aquelle mesmo tacto , cuja

,,io existência era a razão, que p.oh.bia que^ vo*

asse agradecimentos do Parlamento nos casos do

Ãhnirante Bvug, c da batalha de Toulouse - ha-

vil de"t»çVo de guerra publica pela Dinamarca

contra a Grã Bretanha. No tempo da occupaçao

militar dos arcenaes Dinamarqueses , a Dinnn.arca

declarou-se'em guerra com a Inglaterra; e aquel-

)a guerra lavrava quando se votarão os agrade.-

mentos do Parlamento pela victoria do Sumi Mm.

o se admirava que a a..udeza do R. ll. Membro

(Sir James Macintosh) não lhe ...d.casse a grande
d.nerema entre os dous casos. Quando a^çceu

a occupaçao: de Dinamarca , eslava declarada a

guerra contra • a Inglaterra; qua, do se votarão os
i • „„.,,,= rmii.nuava auuel a guerra; quan-agradecimentos, conunuavu «.|. -. > .

dô teve lugar o altoque em Navar.no, a l.gla*

Sra est va en, paz cr,, a Turquia, estava a.nda

en. paz com a Potência OUomana ; e he eu. tal

t f0 _,„„ se propunha 1...... voto de graças por
huua victoria ganhada sobre a sua esquadn.

Havia portanto esta obvia d.sl.ncçr.o ent.e es

(1()US c(16oS-em l.um havia declaração de guerra,
Ío s havia somente paz. Independente, daquei-

las-fortes considerações, l„v.a esta «•'"?«"?•¦¦-•

objecto dn «unque de Copenhagen era '.»te..e.„.e *

te differenle do 
'de 

Navarino. No pr.me.ro o ohe*

to era, tomar a esquadra Dinamarquês ; no outro
,. _.., („,,,;,r nem destruir o arma-

o olnecto nem era lonuir,
l.um

mento Turco , e para n.ost.ar »l°'M*'**™ 
sir

argumento inten,.mente no mesmo officio de S

Ed" d Codrington a «ate-respeito: Dos termos da

ti da uelle^bravo Offlri.l , elle mostraria que
-r,im„oSiVer votar os agradecimentos na forma,

eueo se pertendia, concedendo ao mesmo tem*

^ onoèlle concedia, seus nia.ore. elog.os a
1 '• „.,.„,. ,1„ Vlmiranle na acçao. Kin <-0*
n(.rlcla e ab d> A" „S 

«quadra üi-
pe„hagen  »« -;^' s() 

_()|^__ Rem

Em NnViiriiio só aos Ofiiciaes da Porta , que nao

tinhão meios de i ..imediatamente com.nun.car com
os Chefes do *eu Governo. Havia pois seguian.en*

te huma clara e obvia distinção entre os doua casos.
Voltando ao officio do bravo Almirante, e es-

quecendo as considerações de siinpathia pela Gre-

c'a, e proféticos recêos de reacção na Turquia , a

nue se fezallusáo, elle achava outro argumento.
Porem antes de o fazer, elle dezejava allud.r a

huma insinuação quo. se havia inlroniettido nesta dis-

cussfio, como se houvesse alguma connexao entre

as ultimas mudanças do Governo de Sua Mnges-

tale, que houvessem tido alguma tendência para re-

tirar do Almirante naquella occas.ão a brilhante

honra, a que tinha direito. A tal insinuação ella

devia a mais po-.t.va contradita, que algum outro

poderia produzir naquella oceasião. Com eíTeito o

R II. Membro (Sir J. Macintosk) , que também
ti..ha relações om o Governo , devia ter sido o

ultimo que apontasse siniiíliaiite insinuação, porque
seu iilustre amigo (Mr. Tie.ney) que foi provedor
da Moeda, podia, como hum dos Ministros de
Sua Magestade no tempo a que elle se referia ,
ter remo.ida toda a duvida a aquelle respeito.
Se aquelle R. H. Membro sentisse aquelle profun-
do interesse , que , como Membro do Governo p.s-
sndo elle devia sentir se fossem as intenções da

seus collegas frustradas pelos subsequentes arranjos,

misleriaes, no presente debate, em vez de estar

ausente, estaria sentado ao lado do seu K. H.

Ami"o, que fatiou ultimamente, e sustentaria suas

vehementes opiniões e allu-ões em apoio desta n.oçao.

Da ausência do R. H. Membro podia-se necessária-
mente inferir, que o Governo passado nunca tratou

Voltando á allusão do despacho do Almirante,
achava elle a própria exposição das intenções,',. 

modo de proceder daquelle valente official. Sir

E Codriivton enviou o protocolo do que ajustou

com os olitros dous Almirantes, dous dias antes

da Batalha. Naquelle protoloco o Almirante diz

que " somente resta aos Co.nmandantes das Esqua-
dras aluadas a escolha entre tres modos de satis-

fazerem ás intenções de suas respectivas Cortes. „
E então descreve os trez — a saber o bloqueio,

sesurar por sua presença permanente a in acçao

da" esquadra Tu,ca, e tomar posição em Navari*

no- e finalmente adoptarão a ultima como a menos

capaz de vexar , e ao mesmo tempo eíbcaz. Desta

sorte assentou-se no protocolo —,. O passo de

tomiir posição com as esquadras em Navar.no, a

lim dé renovar ulbraliim proposições, que entrando,

no espirito do tratado, erão evidentemente em van*

i;tirP.n da mesma Porta; „ e acerescentão, '¦ que
urTanimemenle convierãft que este terco.ro modo pode,
sem effusão de sangue, e sem hostilidade, mas

simplesmente pela respeitável presença dos sobera-

„oe produzir huma- determinação ,. que conduza ao

desejado objecto. „, Desta sorte, vião o estado da*

cousas e elle concordava cum elles que tmhao

direito'rie fundar sobre elle toda apresumpçao ra-

cionavel de hum resultado pacifico. O acaso porém,
determinou-o de outra sorte pela collisao, que
tão infelizmente se segaio . e cuja origem elle nao

queria naquelle momento indagar malS particular-
ili-nte • e a respeito da qual espetava que lhe

fosse permetlido misturar com a mais alta admira-

cão da bravura e saber dos Almirantes seu mais pro.
fundo pe.ar de ter oceorrido tão lamentável ac-

ci-deutellão perlims aceonlecimenlo, paA usar do epi*

Iheto <ia fatia do Rei, de que tantas queixas tem ha.

vido Disserf.o, referindo se, a esta «p.theto, que o Rei
**
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de França não se linha sej-vido de palavras daquella
importância, mas havia descrito a acção como ten-
do sírio simplesmente imprevista , que o governo
desre paiz„ sem a mais leve intenção de imputar
culpa ao Almirante Inglez, tinha chamado hum ac-
contecimento pertina*. Ouçâo agora a desciipção

que du caso deo o próprio Almirante.
Seguramente elle o ciuacter.sou como desnutro-

st. extremidade. Sua» palavras são— " Mas era
meu dever cunteeme, como ma contive, e posso
«ftirmar a S. A. R. que eu teria ainda evitado es-
ta desastrosa exl.emida.le , se se me oflerecesstm
outro* meios. ., Em outra parte elle diz , alludin-
do ao conunandante das embarcações Egipcias , que
mandou liun. recado que 

" não faria fogo nunca.,,
Não era isto huma prova concludente que os Al-
mirantes não conletnplavào hostilidades perues em

teus esforços paia conseguir «is objectos do trata-
rio.' Igualmente expressivo das ten.ões e objecto
do Almirante era o seguinte recado que elle man-
drsu lis autlioridades Turcas no d.a segu.nte depois
da batalha:—" Como as esquadras das Potências
Mliadas não entrarão em Nàvarino com intenção
íio.til, «nas somente para repelir aos commandan-
Ias dft esquadra Turca proposições que erao em

proveito mesmo do Grão Senhor , nao he nossa

intenção destruir cs navios da marinha Ottomana ,

que ainda restarem , agora q.ie se tomou tao as-
st.niaUta vingança dõ primeiro tiro que se nrr.s-

carão' a disparar contra as bandeiras olhadas, h

depois continua a dizer que se os Turcos se abs-
tiverem «ie cottitnetter actos de hostilidade, • nos

i-tiassunrireii.es aquelle- termos de boa intelligencia,

que «lies mesmos tem interrompido. „ Pcdmo em-

pregar-se termos mais expieasivos dotado que es-

ta acção resultou de huma casualidade, e não se

podia'caracterisar como hum procedimento guerTei-
ro , qualquer que sejão a per.cia e o valor com
«.ue se tenha çoniuzido aquella empresa ? Como
eutão se hesita em misturar com os louvores rio

heroísmo dos indivíduos, aquella espécie de senti-
menlo «jue devia eccompanhat similhante acção, e
«despi-la daquelle attiibuto de guena, o que só po»
dia siiítent r a moção actual ?

Havia huma authoridade, a que se referia so-
bre a presente oc"ats.ão , e para a qual estava per-
soadido que a casa havia <!,.• sentir os ma.» fortes
sentimentos de respeito, — elle alludia ao fallecido

Mr. Wíndham, qoe fallando da expediçíío de Co.
penhagen, expressou-se em huma falia , que s» nãiv
he rigorosamente applicavel en. Irados os seus prin-
cipios á questão presente á Câmara , todnvia uo
seu espirilo geral, e em alguns do» seus pontos e
princípios era capuz do fornecer hu.n exacto ponto
de vista, sem .ellectir no menor gtáo sobre o com.
portai.iento do bravo Oflicial. Mr. AV.ndl.am ex-1
p.essoil seu pezar da parte que se sentia obrigado.
a tomar, porque havia idéa de que se se retirava o
louvor, se pei tendia achar culpa. Mas nada podia'
estar mais longe da sua intenção do que aflictar
da mais ligeira reprehensáo ou indiflerençn o com-
portai.iento dos bravos , que entrarão ua acção.
Pelo contrario elle subscrevia do melhor gra-
¦do a tudo que se havia dito a favor da marinha,
e do exercito-, elles erão credores da admiração rie>
todos, não somente por fazer seu dever , mas por
mostrarem aquella humanidade , pela qual e-rão-
igualmente notáveis mitigando 'rs hoirorev da guer*«
ra. Mas com tudo cumpria distinguir o seu prece*'
dimento da natureza e caracter do serviço, finque,,
forão empregados , e da conducta dos Ministros da
S. M., que erão responsáveis por aquelle serviço.'
Mr, Wíndham disse, e disse verdade, que as na--'
ções não devião alegrar-se ile acções daquella na-i
tureza Sobre aquelle principio custava-lhe ouvir
as salvas da Torre, quando hum sentimento ao
menos de commum simpatia se devia esperar d*1
boca e dos corações daquelles, que conteu.plavão a'
perda de vida humana , e a extensão dos humanos,
sofirimentos. Sobre estes princípios, estabelecidos'
por lin... homem que era tão amante da gloria
militar e naval de sua pr.t.ia, como qualquer Mem.'
bro daquella Câmara , elle ( M. Petl ) estava
preparado para justificar a expressão de pezar ; e--
ainda mais porque aquella expressão nfio implica*
va em si iuiputaçáo contra o comportamento de
Sir Edward Codrigton , ou daquelles qu% estiverão-
ás suas ordens. Taes erão os princípios professa-
dos por bum homem, que tanto se desvelava pela
fama dos officiaes da Marinha e militares , quo
ainda no caso de huma só fragata conimandada
por Sir EdVard Pellew manifestou sua anc;edade pa»
ra que não passasse sem distinção, medindo aquella
distineção nãp pela extensão , mas pela natureza,
do serviço.

( Continuar-se- ha.)

NOTICIAS MARÍTIMAS.

ENTRADAS.

Dia 24 de Abril.-- Londres ; 68 dias ; B. lng
Eàrl Liverpool, M. David Sinclair, equipagem 10,

carga vários gêneros, a Miller. — Dito , 75 d.as ;
B lng. W. Gaet, M. Vliomaz Blai/benn , equipa,

gem 8* carga dito, a W. Young : passageiros 3 In-

sleaes , hum delles com familia. — Macahé; 4 dias;

E Constância, M.José Melitão Teixeira, equipa-

gem 8 , carga caííé , e madeira, ao M. : passagei-

ros Jo5o Victor Teixeira , e 1 preto. — Algarce;
53 «lias ; E. Port. Minerva , M. Domingos da Cosia
e Sá, equipagem II , carga azeite , a Paulo Josó
Alves. — Rio Zaire; 38 dias ; G. Paula, M. Atei-
miano José das Neves, equipagem 27, carga 279
escravos, destes morrerão 2, a Joaquim José dtf
Rocha , e sobrinhos.

S A II I D A S.

Dia 24 de Abril. — Nenhuma sahida.

BIO pb JANEIRO ha IMPRENSA IMPERIAL e NACIONAL,
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Artigos nam Officiaes.

Rio de Janeiro 25 de Abril.

Gamara dos Deputados.

_i_L S 1° nfn'aR reunirão-se os Senhores Deputados

para a Sessiu preparatória na fórma de seu Regi*
mento Interno. Tomou a cadeira da Presidência o

Sr. José da Costa Carvalho, Vice-presidente do
ultimo mez da Sessão do anno passado , visto que
o Sr. Araújo Lima , Presidente então, acha se no-
meado Ministro d*Estado. O Sr. Maia , 2.a Secre.

r,io, tomou o assento de 1.° por. ausência do Sr.

Almeida Torres. Recebeu-se participação do. Srs.
Lúcio Seare. , a Araújo Lima de .e acharem no.
meados Ministros. Appresentou »e o diploma do Sr.
Caetano Maria Lopes Gama , Deputado pela Pro-
vincia de Pernambuco , e achando-.e legal , foi
este Sr. introduzido com a. honra, do estilo, pre»-
tou o juramento, e tomou assento. Contando-.e en-
tão na ealla 53 Sr». Deputados, deliberou-se que
se participasse a S. M. I. pela competente Repar-
tiçSo , qae se achavão reunidos Membro, eufhcien-
tes para os trabalho. Legislativos , fazendo se su-

bir á Sua Presença huma relação do. presentes; e

que aSesiáo preparatória continuasse emquanlo se
iulffa.se conveniente para «rdenar os trabalhos pre-"vio. 

á abertura da Assembléa. Depois do que o
Sr. Presidente convidou aos Srs. Deputado» a reu*

rirem-se Segunda feira 28 do corrente, e levantou
a Sessão ao meio dia.

KOT1CIAS ESTRANGEIRAS.

GRAN BRETANHA.

Londres 15 de Fevereiro.
Falia dc Mr. Peel continuada do N.° precedente.

Tela. razões já expendidai , elle (Mr. Peel)

conciliava .eu animo ao partido que o Governo de

Sua Majestade tinha seguido, satisfeito que dalll

nSo se podia tirar iilaçãa desfavorável e.n inpir.a

de Sir Edward Codrington. Com efteito o presente
caso não era oceasião, que o Governo costumava

distinguir por hum voto de graça., e seria inju-

rioso estabelecer o precedente coiuo o de votar os

agradecimento, do Parlamento sem, .attender n na-

tureza do serviço, por que erão premiados.
Seria de.viar se da pratica, do Parlamento con»

siderar o valor, ainda qne distinto , e a pericia i
bem que inquestionável e não disputada, como con.»
tiluiudo por si mesmos hum titulo sufficiente do
distinção. Elle admirava a capacidade ebiave-adea»
envolvida como qualquer outro; e se, em confiar»
niidiide com a pratica da Câmara , elle pudesse as-
eentir á moção do illustre Membro , elle o faria do
melhor giado. Deos sabe que elle não se oppunha
á moção por motivos particulares. Sabia e recenhe»
cia os merecimentos de Sir Edwaid Codrington;
mas o illustre Membro era obrigado a cenceder-
lhe por outra parle, que não era costume votar oa
agradeci mento. da Câmara nas circunstancia», em

que elles erão convocado, aquella noite. O illustre.
Membro no discurso de sua falia , tinha se oppos.
to á introducção do. termos antigo allíado , que ei»
le parecia pensar que a Turquia mesmo estariav
disposta a renunciar, como absolutamente inappli-
oavel ás nossas antigas relações com. aquella polen»
cia. Elle parecia ainda inferir que se pretendi*
conceder á Tu.quia algum fkvor a despeito da Ru.»
sia. Quanto á probabilidade da Turquia recusar o
epithelu, elle (Mr. P.) devia dizer que não estra-
nhuva que assim se assoalhasse quando olhava para ai»

guas papeis ofnuiaes entre a Porta e este pais no
reinado da Rainha Izabel. Elle não trouxe aquel-
les papeis comsigo, a fim de fazer extractos , mas

podia assegurar á casa, que longe de mostrarem
alguma frieza de estilo, erão pródigos no uso da-

qtielle. comprimentos magníficos e empolados, qua
sempre distinguiráo o Oriente. Ora depois da res-
tauração de Carlos II., quando, como a Câmara sa»
bia , o conhecimento dos Turcos em Getigraphia
não estava muito adiantado, o mesmo espirito se
apossou do seu estilo , e a opinião que a Ingla-
terra tinha sido dependente da França foi propôs-
ta como apologia para alguma, differença., que liou»
verão lugar, mas forão reconciliadas. Negar que
os Turco» erão nosso, antigo, aluados, parecia
mai. huma fastidiosa miudeza , depoÍ3 de passarem
SOO anuo. , durante o. quae. temos negociado com
elles em camhio de tratados de amizade , e depois
dc .e tirem conservado com elles aquellas relações
do anno de 1589, quando começarão, até a época

presente, só com interrupções temporárias, que ti»
verão lugar em 1799 e 1806. Era antes presumir
demasiado dizer que elles eujeitarião a. expressões
mencionada, quando no tratado de Amien. . tratado
tão notável por 9ua importância, a Porta Ottomana
adoptou a linguagem que descrevia a Inglaterra
como .ua ai liada , quando no tratado de 1799 se
declarara expressamente a boa intelligencia que sem»

pre tinha existido entre aa Cortes-e a Sublime Por»
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ta e as Parte» Contractantes adm.ttiao a propne-

dr'do de renovar su» antiga amizade. Nau era po»
..... questão de palavras disputar o uso do te.-

,:„;,, aluado , quando sempre estivem,,» nu lia.

:,'.' , chamar nosso antigo amigo? Mas em qui
,, foliara Mr. Cánning du Governo I uri»

», mãa quando se dirigia «o Governo da Ir.

\ -. po.fii. ser suspe.tu do empregar termos pa.
¦'..I !- i iiiulla Potência, mas quando se üi*

:,,„,;,;, .lane, que elU n:.o pod,a esperarque

c „„:„unicasso ? O documento, que elle citava ,

era huma ca.ta dirigida por Mr. Cann.ng a M.

Rodio, agente do Governo Grego, em resposta a

h„m pedida de soecorro. Esta carta, que era data-

1 do l.o de Setembro de 1821, dizia que ligada

coino estava a Inglalerra con. a Porta Ottomana
* 

obrigações e tratados, que a Porta nao

?i"h. infringidof n*ão se podia seguramente esperar

oue a luMaterra entrasse em guerra contra ei a.

Não se snpponha por hum momento que as pa a-

v^as referidas na falia do Rei forão empregadas

com o insidioso dezejo de reüeclir sobre a conda-

cU de SirEdward Culringtou , e dos outro» bravo»

Officaes e Soldados que combaterão em Navar.no.

Nada Cava mais longe da verdade. Nem se sup*

ponha que elles não estarão dispostos a encher

Quanto pudessem aquellas obrigações, a que estava

penho.ada . té do paiz. O Governo de S- M. de-

kjava .anto como aquelles que estavão inclinado a

•u.t-..ur a amrSo do R. H. Membro fazer justiça
à b>arria de todos que pelejarão na ultima acçao ,

e portanto esperava que o Illustre author da mo-

cão e,n vez de in tar a questão para huma divisão,

minutasse o conselho de seu illustre e sábio amigo,

e ie- uisse aquelle caminho que em todas as eircuns-

taocus do caso fosse o mais satisfactorlo aos senti-

mentos do bravo Official, mais conforme a oo^e-

qaencia do Parlamento, e como elle cria , ao»

dezejo» do paiz em geral.

mesmo caracter junto a S. M. o Imperador do

"'"Va 
Hespanha foi executado o Chefe de gucr-

«ilhas tiosoms, e s. «s companheiros
Noticias cornadas dc Lisboa (uo limes) rtizen,

(,ue o Senhor lut.ute D. Miguel chegara alli a 22
,!r Few-iio. Nu Câmara dos Pares prosegui- u

proce-bu dos iv.ue» indicados , acompanhado .Io

Circunstancias notáveis, que esperamos exttahir cm

mais certeza das Gazetas Pvortugtir/as.

F 11 A N Ç A.

Paris 21 de Fevereiro.

d, C u-Unt.-n.
.'¦! tíeii.ieh
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os fundos

Das folhas Inalezaa e Franceza» , que recebe-

mos ultimamente ," e que chegão a 8 de Março,

indicarem.-'1 as principaes noticias. _
Na Pinça houve a mudança dos Ministros da

Marinha e Colônia», e dos Negócios Ecclesnístt-
cs, ocupando a primeira pasta M. Hyde dc Neu-

ville, e a segunda M. Feuirier, Bispo de Reau.

vais. Seus antecessores » Conde Cabrul, e o Con-

de Fravssinous forão nomeados Ministros d listado,

Membros do Conselho Privado.
O Rei nomeou Presidente da Câmara dos De-

potados ?.lr. Rover Cullard : e os Constitucionais
considerar» esto ("«colha como hum tritunpho ; por-

que os abs..Sulistas querião a todo o custo o an-

li.ro Presidente Mr. R.ivez.' 
No Parlamento Inglez passou a moção de Lord

Russell para a abolirão d., Acto de Prova e. Cor-

poração (Tesl and Corporation Aet) , de que em

outra oceasião dí-omos mais ampla informação.
Na Rússia são iniluen-os os preparativos de

guerra: e a Polônia toma huma altitude formula-
vol c-.t.i Intiii enlhusiasn.o, que já fez recear seus

vi-inho». Entretant» a Turquia eom actos de b:.r.
e injustiça desafia n raiva das mesmas Po-

que' lhe parenão affeiçoadas , « que so
.r.itn rr*p«imvel armamento, ou a huma neu-
iiimada", r.u u tomar quinhão na luta san

Depois d*í ultimas notie.i»
cm data de 11 , o Principal d

pacha correio sobro correi-1, na
rnnjar o» negocies, nus o :L\r^
do unanimemente pela guerra, o' -ra

tá desvanecida toda a esperança de actv.ji
No momento da partida do ultimo correio d
nia , expedido ao Embaixador ..'Aci.i.i e<»
temia-se que os Russos tivessem pas-::do r>
sem esperar a udbesáo das outras Potcnci
este receio tinha feito baixar muito
Austríacos e outro:-.

A Gazeta de Necker annuncia quo a Rússia
faz immensos preparativo» (Ip guerra, e qne de
todos oo lados dirige nsvas forças para as provin-
cias nieridionaes do Império. Só a cavallaiia da

guarda não saiiin ainda dos seus quartéis de S.
petersbnrgo e nrredt.r^s.

Ca.tas de diflerentes portos do Mediterrâneo
annuncião que hum comboi considerável de embar'-
cações Francezas preste? a fazer.se á vela de Ale-
xandriu , esperava ha muitos dias a escolta, que
lhe ha de fornecer o Almirante de Rigny. A de-
mora na chegada desta escolta oceasionu as mais
vivas inquietações , tanto mais que cada dia pôde
trazer aecoitteciuientos de natureza tal , i_uj com-

prouieltão a segurança do comboi.

bari-la.f
(-¦iicias

trali.li.-fou
guinole üía' s 31.

V

Dito 22 de Fevereiro.

M. de Campnzano acaba de ser nomeado Mi-
nistrn Plenipotenciario , e l'!nviado Extraoidiiiatio
de Hespanha em Lisboa.

11 E S P A N H A.

Madriã 13 dc Fevereiro.

(Correspondência particular.)

M. Oubtil, Ministro da Rússia , chegou aqui
na tarde de 11 , de volta de Barcelona. Algumas
pessoas que o virão depois aílirnião que elle não
e-ta contente de suas negociações om Barcelona ,
das quaes se afiínnn que a principal era lnnna re-
claniaçãu muito urgente rio seu Governo paia que
o nosso pagasse o primeiro vencimento do preço
das einharcações , qne o Governo Russo nos ven-
deu em 1818 paia a expedição dn America.

Nosso Governo parece estar Gm vespt-ra de fa.
üer abertamente banca rota, que todo o mundo ti.
nha já previsto ha muito : trata-se de litnnp con.
solilação , que dizem ter se dividida en duas cias.
ses , das quaes huma s,>q*rerá u perda d" dons ter.
ros, e> a outra de trez quartos : e depois disto ,,._  Imperador da Tvtissia nomeou o Ba- .,...,  ,

rio dé Paleri-a (Mr. Boiei) que estava Encarre. para pagamento da parto consolidada , ba tenção

gado de Negocio* eiu Ptit.ugal para- residir no, de emittir obrigações com hypothecas sobre as reu-
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das das diferentes propriedades do estado. Parece
que he principalmente pura regular este negocio
quo M. Cuy Corrutea , director da auixa de amor-
lisaçáo , l')i chamado ti Barcelona.

M. Burgos parte para Paris, oude ha duche.
g.ir quasi no mesmo dia que esta carta. Parece
que M. Burgos não está encarregado de algum ne-
gucio financial ne.te momento.

EGVPTO.

Alexandria 29 de Dezembro.

A 27 pela manhã, avistou-se huma divisão da
esquadra Turco-Egípcia , que voltava de Navarino ;
... meio dia estava perto do porto, lista- embar-
cações são oiu.tu da grande esquadra, que ha seis
im •_..'* tinha inspirado tã > gr..tules esperanças á
¦furta. Compõe-se de 8 luigues , 4 <•*><vetas , \ ira-
(.;i.tns , e inuilos transportes. E-qierãn-se ainda bu-
ma náo de linha e 2 fragatas , separadas da esqua-
di',. por hum pé de vento. Mais de 14 mil indi-
viiiuos desembarcara \ e estão abarracadns na co-;-
ta ; enlre elles so acháo escravos de dous sexos ;
leva-' o numero a 6,0t)0 feridos, 4,000 Soldados
fora de combate e o liarem de Ibrahim Facha. Tem-
se procurado tirar da vlorc-a tortos os homens em
estado de pegar em a.mas, mas Ibrahim ainda ai-
li esíá.

Os habitantes ten !o ouvido a chegada da es-
quadra, procurarão a costa, e o Facha n pa99ou
cm revista : ella excitou nelle sentimentos que já
se liaviiio observado, ma; sobre ns .juaís se pro-
eur.não iHudir : sentindo aindu vivamente a der-
roía de Navarino , e mormente irritado eoníia ns
Grf"í"os, que cnntinuão suas operações militares sem
-quedos citil.aiii.ceii) as Potências Aluadas , elle mes-
mo-iiidiizio o Sultão a desetnb.iinbar a empada, e
¦iai>.;via.nr a guerra , pi-ouietteu.ln lhe o soecorro
do E\gipio ; e todas ns me. idas , que se totuão aqui
«rfbn.iniàn huma altitude senão ofi". nsiva , tu) menos
defensiva. Qnuutc ti revolta dos Wechabitas, não ba
noticia alguma.

(Gazela de Augshurgo.)
"¦*.—W>IIM

T U R Q U l A.

Constautinopla 26 de Janeiro.

Con' io.se já mais de oito mil Armnnios, que
nc"ili's qniiize dias tem sido expulsos da Gi.pibil ;
iiiuii,.s .tê-los desgraçados sa refugiarão em O.les-
... ¦, ...iie ti ni sido recebidos perfeitamente.

A mudança dn pessoal continua na adminis-
trarão. O Kaiialiry . Ministro do Interior, recebeu
a sua ilimissão I ,i c.ias , o Tahir 1'acha , que se
ííizirt cm tio.**:',i r.ç-t, e __.;_ «_.c. .;.!!;< ..o , jía. t io paríi
Mylilene . ou!- tio,» tomar o com oa.do <!_ i-snua.

-]iií> e ti destinada para Seio. O P

do pai a o eiiih.mtie
t_ !''iir,it',.^^ (h)**! 5>OÍ.'í)'.,|a;5

dia Turca , q
chn de Sa.viua ai', .ara <"¦._í"> ímnri ¦_;) co-n tmi ho-
meus de Copa*; ji so r.nnui ria . qae partiu para
Tschesmi' , a fim de di "vir
das tronas. Os Consutiís Euroj
fiir.-liii.it i /o s tom ces.i.do suas fuin.õ"» eu Smyrn. ,
a 14 de Janeiro, mas não s.iiirãn dn Cidade , por-
nne todos são commerr.ia.-ites . oue tem negócios
de interesse com esta P:-iv. O- Consoles ln;-!ez
a Franeez recouiuiei.'.lai-ã.i os sobditos de suas Na-
ç-õe. ao Cônsul Holla.idi. : n,:ti o Cônsul Irusso
poz os seus compatriotas debaixo da prnte.ção**do
Cônsul Austríaco.

(Caneta 
'de 

jhtgslMtrgo.)

Bucharcst 30 de Janeiro,

( bxtraclo de huma carta particular.
Aqai estamos segunda vez forçados a deixarnosso paiz no meio du inverno; eu. caso de .ruer.

ra hum corpo de cavallaria Turca, destacado deCalarachi , pôde , en. alguma» horas , attacar
nossa Cidade , e coaduzir-nos todos prisioneirosatem du Danúbio. As nuthoridades do paiz teiaconcedido a cada hum fazer transportar seus ob-

je-ctos mais preciosos pata a Transylvania ; entretantonao he ainda permittido a ninguém sahir do paiz.tia quatro dias fazem se conselhos todas as tardesnumas vezes em caza d., Príncipe , e outras ca,caza do Metropolitano; os boyards vigião toda anoite, com os cavallos aliados , para se salvaremem caso de urgência. Mus o que ha de mais in-
quietador he que todos se aclião desarmados , por-que ai armas tiradas em toda a extensão do pai-,desde a entrada f.03 Turcos r.os dous Principados'nunca se restituiráo. '

O estado das cousas abou do Danúbio he peiorque entte nó*: quatro famílias de negociantes clie-
garão hn dias á nossa Cidade ; ellas vem de An-drinopoli ; trez sao de origem Grega , e outia daJ-ulgariri. Iodos vem vestidos de homem, porquena Turquia lie prohibi.io aos homens viajar. Os
que são encarregados de conduzi los na Rússia j.igastarão em presentes aos Fachas, e Governado-
res dos paizes, por onde passarão, mais de J00 mil
piastras Turcas. Fiz-rão-nos- huma descripção ter-llvej do estado da Bulgária. As violências e ve-xações dos agentes do (inverno Turco tem arrui-nado toda a gente. A pobreza está no seu ultimo
grão. Os homens andão esfarrapados , as ruas das
grandes Villa. esiáo atulhadas de ríftuas.

ILHAS JONIAS.

Corfu 2 de Fevereiro.

(Extrncto de huma caria particular.)

Ua quinze elins, grandes pertubações tem re-
bentado no meio dia do Epiro , p oSeraskier, Res-
chid Pacha , conserva sempre a Grécia oriental ;Veli-Bey abandonou sua expedição contra o Ge-
nera! Clitirch e gani..ti a Cidade de Provesa ; temia
quo so furuiasse algum conluio para que os Gie-
gos se aposs.sem , desta Fortaleza , que he o ba-
luarlo do Epiro. Assentistas munidos de papeisassignados pelo filho de Rescbid-Pacha entrarão em
Tzamourla para levarem por força os trigos, quealli se .chavão, se os proprietários se nppozessem
á execução das ordens; mas como grande parte dos
campos desta província fértil pertencem a familia.
distantes da Albânia, o Taanmurliotas receberão de
seus chefes ordem de opporem a força para defende-
rem seus trigos. Estos homens passão pelos mais
bravos do Epiro depois dos Souliotas. Travou-sç
portanto o combate, enlre os ügentes do Governo
c os habitantes do paiz ; as (ares (tribus) Albane-
v.as tomarão parte , e todas os comarcas do Sul' do
Epiro eslão em anuas. Os Albanezes espetai, só o
moineiito favorável de tomar as armas «ob_biua
pretexto plausível.

Segundo cartas de Zanle , Ibrahim Pacha nin.
da eslá em Navarino ; depois qtie este chefe Ara-
be viu destruído seu plano d* conquista do Pelo-
pineso, concebeu a idéa dc estabelecer no Egtpto
huma colônia, de Gregos, a que desse o neme de



Nova Morea. Continua ajuntar junto de si o resto

íaquelle. infelizes, diverso, na. partes occkleu ac

* ..as montanhas do Peloponeso.. Ass m .e execu a

iriTT nfqueT^ncpeMetlernicht,
nha 

'fo 
mado 

P«le 
tra.%1an.ar todos os Gregos ao

lalerior da A*\* e da África, e de cjam..r o 
JW

cos e AraVes para povoarem os bellos panes

Grécia.

( 38* )
IHushissimo e Excellentissimo Sr. - Em cumprimen-

o da Imperial Ordem, que por V Lx. me to. ex*

,Üed1da L. Aviso da data e 27 de F vemro,

Artigo communicado.

Senhor - Diz o Commissario Geral do Exer-

cito Alíno Gomes Guerra de Aguiar, que tendo

«.do denunciado na Presença de V. M. I.

Balthazar Pia.o dos Reis, do furto feilo ai* acenda

Fubíc. no «lor de 5:036U400 «s. provemeu.es da

Seleu^ de preços de capins f—M° 
[^

d'Artilheria a cavalo, e havendo V. M. I. , *

Íeq nmèn.os do mesmo Ballaar , Mandado.pro*

ceder por Avizo de 27 de Fevereiro aos necessa*

rfo exameV e averiguações do facto denunciado,
TZ 

D Sar ador dWda Coro..dando depo,

couta do resultado , e como para bem de su,. yu

tica se lhe faça precisa Certidão na« to do citado

Aviso mas do resultado d'aquella ave.iguaçao,
,L -P a V M. I. Se Digne Ordenar que

fa SecTetaria de Estado dos Negócios da Guerra

ae lhe passe a referida Certidão. - E R- M*

Albino Gomes Guerra de Aguiar. - Passe do que

ín tar, mão havendo inconveniente. Palácio do
-Ro de lanei ro 22 de Abril de 1-H28. - Barrozo. -

A f 230 do L 15, que nesta Secretaria de Esta,

ío d.; N gocos da 
'Guerra 

serve de registo dos

Av os que por ella se expedem para esla Corte,

fe acha o do .W seguinte-Pai* Joaqti.m Igna-

co Silveira da Moita! - Tendo o Commissario

Geral do Exercito na Informação e resposta , que

deu a hum requerimento de Baltazar Pinto dos

Es 
"qualificado 

de caluinniosa a Representação

Ces.e alista de Documentos que juntou , e reque-

rendo depois o mesmo Reis ser ouv.de para mostrar

nue são falsos aquelles Documentos ; Manda SM.

2 Imperador remetter a V m. todos os referidos

papeis, para que procedendo , segundo tor de di-

íeUo , admittaH a ambos a seguir os lermos legaes,

que julgarem a be... de sua justiça, e para o ..-

?eiro esclarecimento da verdade , e o ma.s para que
a Lei os habilitar; dando depois conta do raiai-

tado. O que participo a V. .... para seu conlie-

cimento e deviria execoçao. Deos guarde a V. ....

Paço em 27 de Fevereiro de 1828 -Bento Barro-

zo Pereira. — E ouiro sim se acha no Archivo

desta Secretaria de Estado o officio que dirigio o

Desembargador Juiz da Coroa do theor seguinte-

NOTICIAS
ENTRADAS.

Dia "5 de Abril. - Fahnouth , pela Madeira ,

e Tenerife; 46 dias; P. Ing. Eclipse, Com. o leu

Griflin -.passageiros Manoel Mana do Amaral At •

tonío José Pereira Ramos, e 2 Ingleses^- Monte

Video ¦ 11 dias; E. Duqueza de Goiaz, M. Miguel

Joaquim Ferreira, equipagem I\ , carga carne, cou-

ros, e sebo, a Anlonio José ([Oliveira dc Campos.

SABIDAS.
Dia 25 de Abril. — Gênova; B. Sardo, Senhora

do Carmo, M. João Searsella, equipagem 19, carga

Ucedico.no se patenteia dos Autos juntos que
« achão rematado, com a prompta , e espontânea

desistência do mal aconselhado queixoso. E*ce-.s.,os

de toda a moderação e sisuda reflexão forao os

Íuunc ados da representação f. 6 , e ainda mais

„ do Requerimento C o ; porque nas Certidões

extrahidas pela Contarioria respectiva nenhuma cr-

constância Ueco p*'* sustentação do credito o

completo abono do zelo do Cou.m.ssar.o Geral do

Exercito; assim como na convicção, e pal.nod.a do

Representan.e nada follece para a ma.s severa cen-

Sura, e desabono. He quanto devo expor ,, V. Ex.

para se, levado á Augusta Presença de S. M. o

Imperador. - Ocos guarde aV E»;. multas annos.

R o de Janeiro 24 de Março de 1828. - II ..st,.a-

IVe Exelle.it.sso Sr. Bento Barroso Pereira

Ministro e Secretario de Eslado dos 1Nego cios ua

Guerra. - Joaquim Ignacio S.lve.ra da M«Ua.- K

para cou-tar se passou a presente. - Secretaria da

Estado 213 de Abril de 1228.-José Ignacio da Silva.
Estadt

Senhor — Dis o Commissario Geral do Exer-

cito Albino,Gomes Guerra de Aguiar , que para
requerimentos p.eciza que na Secretaria de fc-la-

do dos Negócios da Guerra se lhe passe por Cer-

tidão o despacho proferido no requerimento do hup-

plicante, em que pedia a V. M. 1. a G.aça da

Mandar-lhe declarar o resultado das averiguaçtres,

a que se mandou proceder en. virtude da aecusa.

ção, que lhe fez Bulthazar Pinto dos Reis , e o

conceito que, por similhantes averiguações, ficou

merecendo tanto o Supplicante, como seu aecusa-

dor • e como se lhe não passa sem permissão, da

V M. 1. por isso - Pede a V. M. 1. Se Digna

Mandar se Ihb passe a Certidão que requer. — E

receberá mercê. -Despacho. - Passe do mie constar,

não havendo inconveniente. Palácio do Rio de Ja-

neiro em 24 de Abril de 1828. - Barrozo. — No

Archivo desta Secretaria de Estado dos Negócios
da Guerra se acha o requerimento de que o Sup-

plicante fos menção, no qual se acha exaiado o

despacho, que foi lançado no livro da Porta des-

ta Secretaria de Estado em data de vinte e trez

do coirente mez de Abril, que he do theor se.

guinte — A' vista dos documentos que o St.ppli-
cante juntou , e que não forão invalidados pelo seu

aceusador, como perteudeu mostrar (e do que de-
sUtio uo Juizo da Coroa e Fazenda) o Governo
tem julgado o Supplicante satisfatoriamente justi-
ficado de similhante arguiçáo. E para constar onda
convier se lhe passou a piesenie Certidão. — Secre-
tana de Estado em vinte e seis de Abril de mil
oitocentos e vinte oito. —José Iguacio da Silva.

marítimas. ,-.,.-,
ciiffé, e assucar: passageiros o Sardo Flavio Bar.
tango ri , e o Francez Eduardo Fontane, com Pas-
saportes da Secretaria d'Estado dos Negócios Es-
trangeiros. — Hamburgo; G. Hantb. Die Hanfgt"
lund Sonne, M. P. B. Decker, equipagem 1», em
last,,,. — Ilha Grande; L. S. Luiz , M. Guilherme-
Peilroso , equipagem 4, em lastro: passageiro Pe-
dro José de Guimarães, com Passaporte da Poli-
cia.—Dito, L. Santo Antônio Brilhante, M. Ma-
noel Francisco, equipagem 3, carga sal: passagiu-
ros Francisco dos Santos , e Manoel Francisco oa

Azewedo , com Passapoites da Policia.

"RIO 
db JANEIRO «a IMPRENSA IMPERIAL e NACIONAL.
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D E C R í T O S.

_/"â Tlendemlo ao que Me ri presenloii o Almirante
(iriidiisirio o Intendente da Marinha d*-à>ii Corte ,
Jo«i Maria rie Almeida , sobre a impossibilidade
fisica , em que ha muilo se aclsa, rie continuar no
desempenho tias obrigações do referido Emprego
de Intendente; Hei por bem Exoi.eia-lo Co ii.t.;-
mo. Diogo Jorge du Brito, do Meu Cou-ellio ,
Ministro e Secretario de Estado doa Negócios Ha
Marinha, o lenha assim entendido, e faça executar
Com os despachos necessários. Palácio do Rio de
Janeiro em vinte é seis do Abril de mil oitocen-
tos s vinte oito, sitm-.o du Independência e do
Império.— Com a Rubrica de Sua Mageslade o
IMPERADOR. — Diogo Jorge de Brito.

Cumpra-se , o Registe.se. Palácio do Rio rio
Janeiro em 26 du Janeiro de li-.-S.— Diogo Jor-
ge de liiito.

Jeni»iro em 2.6 de Abril de 1S2S.
de Brito.

Diogo' Jorge

Querendo Agraciar nu Chefe de E-quadra Cuia
riu ( unha Moreira , liei por bem-, -Ex.uifráh"iíi»-o
do tiu-ur de liuspecior do Arstf.al ria Marinha, iiu**.
ora exeico, Nomealo pura o de Cunsn iindante iííi
Companhia rios Guairiiis ?,Uiiulias ,. e Director da
respectiva Academia, qi;n lleputo.de msior riigni-
dade e coiisideiação, que aquel.outto. I)u»n Jor-
ao ile Biito , do Meu Coiiseiro , í-iinislio e Serre-
ííiiio ite Kstiiilo dos Negócios da Marinha, o tenha,
lis-iui (iit.nuiiio , e lhe laça txptdit os despachos
necessários, lüiitio rio Riu de Janeiro em vinte e
seis de Abril de mil oitoci iitcs e lime rito, seli-
mo da Indcjinidnicia e do Império. — Com aRu.
brito rie Sua Mage-iade o LM PLRADüll. — üio-
go Joiee de líiiio.

Cumpra.sc, e Regisi.p.fc. Palácio do Rio de
Janeiro en» S.6 de abul de Ifcgo. — Diogo Jorgo
de Bnio.

Havendo por Derreto da data de hoje Fxone-
rario rio Entp>ego de Intendente da Mainihu cesta
l"i!e ao Almirante Graduado José Maria de
Almeida, e Querendo Premiar a sua reconhecida
probidade e longo serviço, liei por bem Confe-
lir lhe a * flectividade do Posto rie Almirante. O
Conselho Sujiieino Militar o tenha aisim entendi-
do, e lhe faça expedir os despachos necessários.
Palácio do Rio de Janeiro em vinte o seis de Abril
rie mil eitocentos e vinte oito, sétimo ria Iode-
pendência e rio Império. •— Com a Rubrica rie Soa
Magestade o IMPERADOR. — Dioyo Jorge de
Brito.

-"' Ilsvendo o Almirante
dp A' ' 'luteitía sitio i xonerado

Graduado José "Taria

por D creto rio hoje
rio Enipn go rio Intendente ria Maiinhi desta Cor-
to , e Attendendo no prestimo, luielligeiu-ia , e
honra rio Chefe rio. Divisão Miguel de Si uza Mel-
Io e Aki ü. \> oi o ri
'ido Emprego de intendente ria M.iibiha rir-ta Cor-

Ite. Diogo Jorge de Biilo, cio Meu Conselho, Mi.
I.ii-lrii e Secritario de E-tado dos Negovios da Ma-
Minha o tenha assim entendido, e lhe faça txpe-
'br os despachos necessários. Palácio do Rio de
Janeiro em vinte e seis de Abril de mil oitoc-ntos
e vinte oito, sétimo da Independência e rio In pe-
rio. _ f*(,in a Rubrica de Sua Maaestade o IM-
PERADOR. — Dinf-o Jorge de Brito.

Cumpra-se, e Itegisle-se, Palácio do Rio rie

Havendo poi Decreio desta data E.vonr>a:!o no
Chefe de Esqnadia l.uiz ca Cunha Mineira, do
ltie»r de liisptctcr co Ar-eual da Marinha desta
Coile, Ncmeandu o ao mesmo tempo para o de
Coiiinianrianle da Conipanhia tos Guardas Muri-
nhsis , e Director da lespectiva Academia , e At-
tenoenilo ao piestinio e intelligentia do Clitfe de'
Divisão Tiistão Pio tios Santos, Hei por bem;
Nomea-lo paia o ref.rido lugar de Inspector co
Arsenal ria Marinha deita Corto, ficando couse-
guiiitcmente dit-ligailo rio rie liiteiidtntc ila Mari-
nha tia Provincia da Bahia, i m ,jee se acha pio-vido. Diogo Jorge de Brito , do Meu Conselho,
Ministro e Secretario de Estudo dos Negócios da
Marinha o tinha assim enlendido, e lhe fura px-
pedir os despachos necessários. Palácio rio Rio da
Janeiro em vinte e seis de Altul de mil oitocen»
los e vinte oito, «elinio ria Independência e do
Império. — Con» a Rubrica de Sua Magestade o
IMPERADOR.— Diogo Jorge de Brito.

Cunipin-se, e Rigiste.-sp. Palácio rio Rio de
Janeiro em 26 de Abril de 1828. — Diogo Jor<*e
ue Brito.

Achando-se Vago o lunar de Intendente da
Marinha da Provincia da Bahia , pela Nomt-ação
do Chefe de Divisão Tristão Pio dos Santos , que'
o exercia, para o de Inspector do Arsenal ria Ma-
rinha desta Corte ; Hei por bem que o Capitão
lie Fragnta José Pereira Pinto , acitml Intendente
da Murinlia da Provincia de Pernambuco, passe
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a occupar o referido lugar de Intendente da Ma-

rinha da Provinciu da Bali... Diogo Jorge'ie Bn-

to do Meu Conselho , Ministro e Secretario de

Estado dos Negócios da Marinha o tenha ass....

entendido, e lhe faça expedir os despachos nece

sirrios. Palácio do Rio de Jane.ro eu, vinte e^se.s

de Abril de mil oitocentos e vinte oito, se .mo da

lndeuendencia e do Império. - Com a RuLnca de

Su« ffg^iade o IMPERADOR. - Diogo Jorge

^ 
C,Ímpra.se, e Registe-se. Palácio do Rio de

Janeiro 
'cn, 

26 de Abril de 1828. - D.ogo Jorge

de Brito.

Determinando por Decreto da data de hoje que
o Ciipitão do Fragata José Pereira Pinto , aetual

IntenSente da Marinha da Província de Perna.n-

buco , passe a «copar o lugar de Intendente da

Marinha da Província da Bahia; e attendendo ao

preastimo, intelligencia, e honra do Capitão de l<r,.-

gata Francisco Rebello da Gama: He. por'bem
nomea-lo para o referido lugar de Intendente da

Marinha da Provinciá de Pernambuco. D.ogo Jor-

«e de Brito, do Meu Conselho, Ministro e Secre-

tario de Estado dos Negócios da Marinha , o te-

nha assim entendido, e lhe faça expedir os Ues-

pachos necessários. Palácio do Rio de Janeiro em

vinte seis de Abril de mil oitocentos e vinte oito,

sétimo da Independência, e do Jnjper.o. 
- 'U>m a

Rubrica de Sua Magestade o IMPERADOR. -

Diogo Jorge di? Brito. _'Cumpra-se, 
e tegiste-se. Palácio do Rio deja-

neiro em vinte seis de Abril de mil oitocentos e

vinte oito. — Diogo Jorge de Brito.

Repartição dos Negócios da Marinha.

Sua Magestade o Imperador, á vista do q.ie
V. m. me representara sobre o sen aetual estado
de sande , e conseguintemeiite da impossibilidade em

I que V* m. se acha de continuar a satisfazer as obri-

gações do lugar de Ajudante de Ordens com aquel-

Ja actividade, que exige o bem do Serviço Nacio-
na! e Imperial , Ha por bem dispensa-lo de suoi-
Ihiinte co.nmis.ao, ordenalitio-me por esta oceasião
louve a V. in. pelo bem que ns desempenhou , em*

quanto as suas forças o pffr.iiitt.r5o. O que parti-
cipó a V. in. para sua intelligencia e governo.

Deos Guarde a V. m. Paço em 26 de Abril
de 1828.- Diogo Jorge de Brito.—Sr. Desideno
Manoel da Costa.

(mAOBPSM-'

Sua Magestade o Imperador , tendo attenção a
acbnr-.e V."m. encarregado por Decreto de 7 de
Junho do anno passado", dn commando das Impe-
riaes Galiotas, e coiisiderundo a;» me&mo tempo

qne as obrigações d^ lugar de Ajudante d'Or.lei.s,

que V. m. tàmbem exerce, exigem a maior activida-
ái e por conseguinte não devem ser accumuladas
de'outras commissões; Hn por bem dispensa-lo do
referido lugar de Ajudante d'Ordens ; ordenando*
me por esti oceasião louve a V. m. pelo bom ser-
viço que nelle fez. O que participo a V. m. paia
sua intelligencia e governo.

Deos Guarde a V. m. Paço em 26 de Abril
de 1828. — Diogo Jorge de Brito. — Sr. Joaquim

.•Estanisláo Barboza.

Sua Magestade o Imperador, Ha por bem que,
emquanto nao volta a este Porto o Capitão de
Fragata Francisco Bibianno de Castro , a quem

. teiii"mandado nomear para meu Ajudante, em con*

seqüência de havar dispensado deste emprego , art
Capitão de Mar e Guerra Desideno Manoel da
Costa e ao Capitão de Fragata Joaquim Estonis.

láo Barbosa , fique V. m. interinamente encarregado

do exercício do mesmo, percebendo durante esta
commissão todos* os vencimentos que lhe são inhe.
rentes. O que putticipo a V. m. para sua intelli.

gencia e execução.
Deos Guarde a V. m. Paço em 26 de Abril

de 1828.— Diogo Jorge de Brito. — Sr. José Ig.
nacio Maya.

Repartição dos Negócios Estrangeiros.

O Marquez de Rezende, Enviado Extraordi.
nario e Ministro Plenipotenciario de S. M. o Im*

perador, en» Vienna, acaba de reu.elter á Secreta,
ria il'E-tn-.lo dos Negócios Estrangeiros , a partici.
pação oflicial, qne lhe dirigio em data de 3 de
Dezembro de 1827 o Enviado Extiaerd.uario de S. .

M. El-Rei de Haxonia , na dita Corte de Vienna,;
de' ter o seu Soberano não só declarado o jilslili.
cado motivo , por que não havia até agora recuiihe-

cido a cathegoria politica do Império d» Brasil , e
o Tilulo Imperial de S. M. o Imperador, mas
também qne dezejando cultivar sinceramente as re-
la.ões de an.izii.ie , e parentesco, que subsistem
entre elle, e S. M. I. , Folgaria muilo de receber
commiinicuções directas do Mesmo Augusto Senhor,
ás quaes responderia segundo a» formulas desejadas.

Árticos não Officiaes.

NOTICIAS ESTRANGEIRAS.

P O R T U G A L.

L-ishoa 13 de Fevereiro.

(Extracto de huma correspondência particular.)

Cartas de Londres annuncião que o Infante
D. Miguel fez hiiiii empréstimo de cinco milhões
de francos, hipolliecado sobre a cisa do li.fantado.

M. Borel, S3niüo de Palença , Encarregado de
Negócios da Rússia junto da nossa Corte , acaba
de receber a nomeação de Ministro du S. M. I.
no Rio de Janeiro. Será substituído em suas fun-
rões aqui por M. Conde Poloski. Também se fal-
Ia da mudança de M. Royer , Ministro da Prm*
sin , e da viagem a Paris de M. o Duque de
Rauzan.

Muitos correios desta Cidade . cujo serviço era
feito pelo regimento da policia, reorganizado de*

pois que o General Saldanha sábio do Ministério,
acabão de ser si.b*»titiiidos pelas milicias. Atur.na-
se que esta medida teve lugar em conseqüência de
huma parte dada ao (.onerai dn Provinciu pelo Coronel
do regimento da policia sobre o nião espirito dâ
seus Soldados.

Câmara tios Paus. — Sessão dr 8 de Fevereiro.

Por proposta do Conde de S. Miguel se ad-
iliou a discussão do Projecto de Le-i sobro a Ca*
mara eloctiva , lei approvada o anno plissado pe-
Ia Câmara dos Deputados , e que a Nação, p«;ue-
trada de sua urgência, não cessa de sollicilar com
todos os seus votos. Os pares resolverão não Ira-
tar desta Lei , emquanto se uão approvar a outra
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sobre a divisão de terrilorrio, o que não poderá
ter lugar dentro em hum anno.

Sessão dc 11 de Frei reiro

Por proposta do mesmo Conde de S. Miguel
a Câmara adiou a discussão do projeeto de Lei
dn Art. 145, paragrapho 6 da Caita , relativo á
inviolabilidade da Casa dos Cidadãos, lei que tinha
sido igualmente approvada o anuo passado pela
Câmara dos Deputados. O orador (ei valer , para
apoio de sua proposição , a allegaçãn extrai.ha de
oue esta lei favorecia a reunião das Sociedades Se-
CfCtfí^'

O Conde da Ponte e o Conde de Linhares
a? npposirão vivamente a este addiamento. Foraõ
ajudados por alguns de seus Collegas.

A estas duas Sessões estiverão presentes somen-
te trinta e tres pares , e dezesele votos bastão pa-
ra fixar a muioridi.de, e rejeitar leis maduramente
elaboradas na assemblé-i numerosa da outra Cama-

xa , composta da üor dos homens de talento da
nação.

Tribunal dos Pares.

Os debates públicos para serem julgados os
quatro pares abrirão se a 9, repetirão-se hontem,
continuarão hoje, e ourarão provavelmente alguns
dias. Os quatro indiciados assistem aos debates
sustentados por seus defensores. A ailiuencia dos
espectadores he grande : poz se hum cotpo de ca-
vallaria na praça do Rocio , em que. está situado
o palácio da Câmara dos Pares.

O Conde de Tav.pa , hum dos aceusado. , disse
em hum discurso preliminar de defeza : " Mau cri-
me he hoje o mesmo que tem sido sempre : he de»
feiider a legitimidade , ser inimigo da desordem e
doa abusos , c por conseqüência notado pelos após.
tolicos &c. Síc. Meus serviços na ultima e gloriosa
campanha , onde combati pelos direitos da nação
nas fileiras do exercito do general Conde de Vila-
llor , derão origem a esta aceusação ; o que o pro»
va he que as testemunhas füo quasi toda. desses)
amnistiados pela facção, que pertendia subjugar
Portugal &c. &c.

( Do Consiitutionnel. )

NOTICIAS M A 11 1 T I M A S.

E N T R A D A S.

Dia 26 de Abril. — Mncnhé ,- 8 dias ; L. Boa
Esperança , M. Joa i Gonçalves de Beirei lios , equi-
nafeni 6, C>rg» madeira, caffé, e assucar, a va-
rios: nassageiro Luiz Manoel,— Ceie; é,0 dias; B.
In<r. birtpic de Gloucestn , M. IV. de Liirme. , equi-

p.7rem 10, carga agoardente. e vinho, a Freeland.
Í-Netc Castle. ; 59 dias; (i. lng. Renacous , M. Ja-
mes Tromp , equipagem 12, carga vários gêneros,
ao M.

S A 71 1 D A S.

Dia 26 de Abril. — Fm commissão , F. Pirun-

ga , Com. o Cap. de .Mar e Guerra João Bnplis.
tu Lourença e. Silvei : passageiros J.a^o Antônio de

Araújo , com l escravo, Marcos Antônio da Silva
Mafra . com I escravo , e Francisco í,uiz do Li-
vremento , cnm sua familia , com Passaportes da Se.
cretana d'Estndo dos Negócios Cm Marinha, An.
tonio J.isé deSouzn. o italiano José Talres, com
sua mulher, José Ribeiro da Rocha, e Antônio
José Lopes, com Pas aportes da dos Negócios Es-
irageiros, o Soldado de-erlm- do l.° Batalhão de
Granadeiros Manoel Gonçalves , por ordem do

Quartel C,e-nerr-\.—Ainbriz; ii Amazona, M..José
Radric-Ues dos Santos . equipagem 9-7 , earga fazen-
das 7 Pio Zaire ; Patacho Estrella do Rio , M.

Manoel Gomes Roza , equipagem 14, carga fazei.-
das _ Rh Grande : B. Princesa dos Anjos , M.
Pedro Garcia da Cunha , equipagem Sa, carga fa-
zeiidas. — Dilo, B. Desempenho, M. Pedro Anlomo
Martins, equipagem 16, carga fazendas: passagei-
vos Firmina , 

' 
crioula , com Portaria da Secreta-

ria d'Estudo dos Negócios da Marinha , Antônio
José Pinheiro, Manoel do Freitas Leitão, com-4
escravos José Ignacio da Silva, com 9 escravos,
emais 3 ditos, com Passaportes da dita Secreta-
ria, Antônio José da Csta , Alferes de Milícias,
cem Passnnortr. da dos Negócios du Goerra. — Ui-
to, S. Minerva, M.José. Fc/iciaW Pereira, equi-

pagem 13, caiga vários gencus : passageiro o Por.
tuiruez Nieoláo Joaquim da Cosia, com Passa por-
te da Secretaria d'Estado dos Negócios Estrangei-
ros.— Dito, li. Despique, M. Diomsio José, Ri ei-
io, equipagem 15, carga vários gêneros. — Dito,

B. E. Amizade Permanente , M. José Vieira de Fa-
ria, equipagem 10, carga fazendas: passageiro»
Francisco Pereira de Araújo, e 1 preto , com Pas-
saportes ,da Secretaria d'É=tado dos Negócios da
Marinha. — Dito, Polacra Hcsp. Santo Antônio,
M. Francisco Gama , equipagem 12 , carga sal :
passageiro o Hespanhol André Rocha, com Passa-
porte da Secretaria tfEstado dos Negócios Estran-
geiros. — Dito, B. Melindre , M. Antônio José Lis-
boa, equipagem 20, carga varias fazendas: passa-
geiros Manoel Ferrugento, Joaquim José dcCam-
pos Lisboa , com Passaportes da Secretaria d'Es-
tado dus Negócios da Marinha, o Portuguez Joa-
quim Antônio Pereira, com Passaporte da dos Ne-
gocios Estrangeiro?.— Dito , S. Defensora, M. Fer-,
iiuntlo Alves da Rocha, equipagem 11, carga sais
passageiros os Portuguezes Bernardo José de Sou-
za, e Antônio José Duarte, com Passaportes da
Secietaria d'Estado dos Negócios Estrangeiros. —
Dito, S. Bella Luiza, N. Joaquim José Prates ,
equipagem II, carga vinho, aguardente, &c. : pas-
sageiros 6 esciavos, com Passaportes da Secretaria
d'Èstado dos Negócios da Marinha. — Dito , B.
Rcslaiirador, M. Joaquim de Souza Gomes, equipa-
gem 12, carga dito: passageiros Vicente Jpsé Pe-
reiia, Custodio Manoel Gomes, e 3 escravos, com
Passaportes ria Secretaria d'Eslado rins Negocio»
Estrangeiros.— Dito, S. Medea , M. Luiz Ferreira
Braga, equipagem 12, carga fazendas: passageiros
Fortuuato Cabgare, Dionisio Magleleane, Sardos,
0 Portuguez Antônio José de Almeida , com Pas-
saportes da Secretaria d'Est*do dos Negócios Es-
trangeiros, e 17 escravos, cou, Passaporte da dos
Ncocios da Marinha-—Dito, S. Espirito Santo,
M. Antônio José d'Oliveira, equipagem 10, earga
varies gêneros : passageiros o Umpanliol José Ala-
noel , o Portuguez Luiz Gomes , com Passaportes
da Socretnria d'Estado dos Negócios Estrangeiros,
o Soldado desertor do Batalhão de Caçadores N.°
27 Felippe GeisenholT, por ordem do Quartel Ge-
nPral. — Santa Catharina ; B. Medea , M. Joaquim
Rodrigues Silva . equipagem 31, em lastro : passa*-
geiros Manoel Vieira , e José Antônio Machado ,
com Passaportes da Secretaria ri'Estado dos Nego-
cio. du Maiinha. — Dito, E. Camarão , Com. o
Piloto Miguel Mora.— Dito , B. Bom Successo, M.
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in II, (¦«./.a-
Aventureiro ,

10, carga lu-
com I escra-

Passaportes da

Antônio José dos Reis , equipam W, .«»&» va-

lios gêneros: passageiros Alexandre Mana , l* ran-

cisco de Paula Lace, Francisco Anastácio du Sil-

veira, Joaquim José Coelho, cen. I escravo, 1)0-

n.ingos Luiz do Livramento, José Antônio da Cos-

ta, e Antônio José de Carvalho, con, Passaportes
da Secreta,ia d'E,li.do dos Negócios du Marinha ,
o Franrex Augusto José Anlonio, com I assaporte

da dos Negócios Estrangeiros. - Dito , S. DdJwa,

M. iVílHOCÍ (/« Si/w flíV"g« , equipa;;.:
sal, e vinho. — Dito , S. Conceição
M. tJancisco José Pentes_, equipagem
sendas : passageiros José de Souza ,
vo , e Joaquim José Machado, com
Secretaria d'Estado dos Negócios da Marmha. -

Dilo, E. Gratidão, M. Francisco José Gnrcui, equi-

pagem 8, carga sal, e vinho: passageiros Anua

Joaquina da Silva , com 2 escravos , com lassapor.
tes da Secretaria .'Estado dos Negócios da .-..an-

nha, e 3 Soldados demittidos , com Portaria do

Quartel General. — Angola-, e Bengurila; li. 7(.70,

M Luiz de Queiroz Monturo, equ.pagem 24, car.

ga vários gêneros .- passageiras 3 escravas , ¦¦< m 1 as-

.aporte da Secretaria o'Estado dos Negócios E«.

trangeiros. - Angola; B. Barão de. Sorocaba , M.

Bento José dos Santos, equipageni 27 , carga la-

zendas.•— Monte -Vídeo; S. Bom Amigo, M. Joa-

iiuim Ramos du Silva, equipageni 12 carga liizen-

das: passageiros João Jac.b , os Allemães Martin

Oncablii, e Augusto Coels, com Portarias da Se-

cretaria d'Estado dos Negócios do Império, Jus.

tino da Silva Vianna, com Passaporte ria dos Ne-

sócios da Marinha, o Heepanliol Pedro Alves o

Portuguez Joaquim Baptista, os Surdos João Ura-
«ue, e Bernardo Gunriin , com Passaportes (Ia dos

Negócios Estrangeiros.-Dito, B. E. S. Domingos
Emas, M. o 2 u Ten. Manoel Gonçalves dn lie-la,
equipagem 16, carga vários gêneros-: passageiros a

Portugueza D. Joana Cândida, os Hespanhoes \ e-
-zeguey , Manoel Dias, Santiago Angolla , e D. Jo-
sé Fonte, o Americano Johl Pedruckl , com Ias.
suportes da Secretaria d'E tado dos Negócios Es-
traiveiros , e José Francisco da Costa , com 1 es-
cravo, e 36 ditos, com Passaportes da dos Nego-
cios da Marinha. — Porto Alegre ¦ S. Clumlma , M.
Juntirio Gomes Cardia , equipagem 12 , carga vários

gêneros: passageiros Antônio Francisco da Costa,
José Ribeiro Valente, com 2 escravos, José Bor-

ges de Almeida, com 1 escravo, e José Francis-
co de Andrade, com 4 escravos, com Passaporte!

o Português Ro
sapoite- du dos
Aurora , M. Jo»'
carga vários gênero
cisco da Sil.a

higo Ccrdozq de Muitos, com Pus.
Negócios Estrangeiros. — Dito, S.

; Iruncisco Brandão, equipagem l!.',
pa.-mgeiros o Portuguez Fran-

llcspaiilicl Munoel Gaicia , n (>cisco da Sil.a, o 1 lispaniici ivjiinoei uaic.u , ,s ,i

escravos , com Passa les da Secieturia ^Estado
,l,,s Negucios da IMuriuha.— Dito, 1!. Piedade, IV,.
./„„„«»„ Xnibtito a Oliveira. equipagem 10, cargaJoaquim Saberia a Oliveira,, equipbgem IU,_ carga
sal, e iiizendas : passageiro Doumtgos Antônio te.

Iix da Cosia, com Passaporte da Secretaria d Es.

tado dos Negócios Estrangeiros. — Dito , S. Sole..

dade, M. lUrnurtliiio .lese Cotltio, «quipagem iO ,
carga fazendas: passagei,os foi íi, in lnnocencia ,
Maria lm.ocencie , Caetano de Freitas Paranhos ,
com 3 escravos, e Anlonio José Bustos , com 1 es-

cravo, com Passaporte, da Secretaria ri'Ertado dos

Ne.r„cios da Marinha. — Dito , S. Gamai Abreu ,
M.VíeoíWoe-, Joi-é Pinto, equipugem 8, em la»tio:

pass-ag-iiios 15 escravos, com Passapoile da Secre-
Vlisiado dos Negócios da Marinha ,_ e 82 Co-

Allemães, inclusas mulheres, e crianças. —
> ,- S. Despiqite , M. Liuloilio de Souza Mticha-
èiiiipi.Kcm 6 , ('."'g» vários gêneros : passagei-

tomo Moieira, com Passapoite da Po-

lana
loitOlt
Pu rui! ;
do , eejii
ro Jiii-i'

ÍI. "

S,
Dilo, C noa Autora, Al. Manoel Antônio

...mios, e('tiij..o_ein 4, carga lazendas : passa-".fim 
.Manuel du Nascimento , com Passaporte da

_\..;icÍ8. _ Dito, L. Pensamento Feliz, Al. Jcsí
Joaquim Pereira, equipagem 5, carga sal; passa-
peiro Marianna dos Santos, com 4 filhos, com I as-
? aporte da Policia. — Cubimltt,- li. Ligeiro, M. An-
tonio Joaquim a"Oliveira, equipagem 2/, carga va.

gêneros. — Ambrit',* li. Carotina , Al. Mtmoil
\ie ISanos, equipageni 22, carga lazendas.—

B. Guicrol Rego, M. Jhiiiil Anlonio de-

rios
Josi
Dü
Azevedo i>ia<_a, equipageni 20, carga vários gem-
ros.-- Qiiiliinniie , por Moçtiml ique ; li. Vinte Oito
de Muieo, M. Joaquim de Saltes , equipagem
cursa variou gênero» : pn-sageiro
sa Negrão , com Passapt

Negócios E»t

Joaijiiini de Bes-
ite da Secretaria d'E*-tu»

do do» Negócios Lstiangeitos. — Mtingnruliba ; Ca-
noa Santo Anlonio e Almas, W.José Fnmcisco, equi-

pa.rem 3 , carga sal. — Cubindti ; Palaxo Voador,
AL Victnte Feirara Rebelo, equipagem 28, vai pe-
lo Hio Zaire, carga vários geneio8.~C(//Ji'«rfn, rim-
briz; e Zaire ; G. Ilenriqucta , AL Francisco Cau-
dido da Silva, equipagem 27, cargn fazendas. — Di-
to, 15. E. Feliz União, Al. Grticiano dos Santos,
equipagem 21 , caiga fazendi.
biiuln ; E. Mercantil, M,

1.8. — Rio Zaire , e Ca-
Litciano Jeronimo Alves ,

UU uc /iiHimtio , vou. j v»v..-. ,

da Secretaria d'Estado dos Negócios da Marinha, equipagem 38, carga lazendas

AVISO.

Oí bilhetes da lÜ.n Loteria da Santa Caza da Aíizericordia, que ha de andar a roda imprete-

rivclmente no próximo mez de Maio, continua., se a vender na mesma Santa Casa , na do 1 'rum or

Antônio José da Cruz Rangel, ruii nova de S. Bento N. 65 ; na do lhe: oure,ro Antomo da Silva

Costa Pereira, rua detraz do Carmo N. 3; na do '1 he.oure.ro dis Loterias da dita Senta Cs»,

Francisco Lopes dé Araújo, rua de S. Pedro. N. 23; e na rua Direita N. 20, ua Botica de Jc*o

Francisco de Pinho.

RIO nt JANEIRO ka IMPRENSA IMPERIAL 1 NACIONAL.
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RIO DE JANEIRO.

_[_^| Os o Impera dor Constitucional o Deiensnr Per-
pcluo do Rrnsii iK:c. Fazemos sHbei- a todos , qnea presente Carla de Confirmação , Approvação ,e Ratificação virem , que aos nove din.-, do mez
de Julho, do mino de nu! iiiiocenlo» e vinte se-
te , se concluiu , e as-ignou na Corte do Rio de
Janeiro, p»fos respectivos Plenipotenciarios, hum
Tratado ae Amizade, Navegação, e Cou.mcrcio
entre Nós, e o Muito Alto, e Poderoso Príncipe
Frederico Guilherme. III., Rti de P.ussia, Nus-
so Bum Irmão e Primo, com o fim de se promo.verem , e exten.lerem as relações ciuniiicrciacs dos
Nossos respecl.voi Subditos, em vaningem retipro.
ca de au b.is ns NaçOe»: do qiml Tinindo o teor
ne o seguinte.

Fm Xomc du. Sanlissima c Indivisível Trindade.
Sua Magestade o Imperador dolíra-il, e Sua

Magestade El Rei de Pmssia, animadns do ili/r-jo
de promover, e externier as relações couniif rciats
entre Seus resprrtii-os Eslado. paia interesse com-
niuiii dos Seus Subditos, e vantagem reciproca das
duas Nações, pruriu ando dar iodas as facilidades,
e favores possíveis nus seus Subditos , que se em.
pregão naquellas relações: Nomearão Plenipoten-
ciarios para concluírem hnm Traindo de Amizade,
de Navegação, e Couim-reio ; a saber: Sua Ma.
gestude o Imperador ilo Brasil, aos lilust.-issinios
e Exerllonlissimos Senhores Marque/, do Queluz ,di) Seu Conselho de Estado , Senador do Império ,Grão Cruz da Imperial Ordem do Cruzeiro, Com-
ir.endadnr da dn Clnisto. Ministro e Secretario de
Estudo dos Nigocios E-tiaugciros : Visconde de
S. Leopoldo , do Sun CotHelho do. E.-tario , Sena-
dor, e Grande do Impa.io, Cfficial da Imperial
Ord. 111 do Cruzeiro, Cavalleiio dn de Christo ,Ministro e Secretario de Estado dos Negócios do
Império: c Marques de Maceyó, rio Seu Conselho,
Gentil Homem da Sua Impeii.n Câmara , Comn.en-
dadur da Ordem rieChii-to, Olíicial da Imperial
Ordem ijo Cruzeiro , Cavalleiro das Ordens da
Torre e Esjvida , n de S. João de Jerusalém, Te-
nente Coronel <\o Estado Muior dn Exercito , Mi-
nistro e Secretario de Estado dos Negócios da Ma-
rinha ; e Sua Mageslado El-R.d de Prússia, ao
Senhor de Olfurs , Seu Conselheiro de Embaixada ,Cavalleiro da Real Ordem da Águia Vermelha ,*¦ seu Encarregado de Negócios junto á Corte do
Brasil. Os quaes, depois de terem communicado

reciprocamente os seus Plenos Poderes , q,,r- forãoachados em bo» , e devida forma, concorda, ão , econcluirão us Artigos seguinte».
Art. 1. Ilaveiii paz constante, e amizade per-

petna entre Suas Magestades o Imperador do Bia-sil , e El Re. de Prussin , S. u* Herdeiros , e Sue-cessores , e entre si-u» Subditóí de Iodos os teiri-
tonos , sem excepção de pessoa e lugar.

Art. 'I. O, hubdi'os de nula huma das Altaslanes Contriictaiilen , ei.iquunlo viverem submissos
us Leis do Paiz, gd^aráõ en. suas pessoas e bens,
em toda a extensão (los territórios (!a outra , dos
mesmos direitos, piiviliígios , favores, e isenções,
que são, e forem concedidos aos Subditos da Na-
çlo mais favorecida. Files não serão sujeitos a vi-
sitas, e buscas arbitrarias, nem n nenhum exame,
ou investigação dc seus livios, e papeis debaixo
de (|i,al,|uer pretexto que seja. Em casos de trai-
ção , contrabando , ou Ho cotios crimes de quefiiíem menção as Leis dos respectivos Paizes, as
bii-cas, visitas, exames , e investigações não po-demo ter lugar, senão rum assistência do Magia-
Irado competente , e em presença do Cônsul da
Nação, a quem pertencer n Parte ocensada, do
Vico-Consul , ou de seu Delegado, em caso de o
haver no lugar.

Art. 111. Em caso de desint' lligencin , cu de
rompimento entre as duas Potências' (0 que Deos
não permitia) o qual caso não será reputado exis-
tir, semTo depois do cliamainenlc , ou partida dos
respectivos Agentes Diplomáticos, os Subditos de
caJa huma das Alias Partes Contrastantes residen-
tes nos domínios da nutra , poderão nelles licar ,
pari tiatar (bus seus negócios, sem Sí-rem vexados,
de qualquer man ira que s.-ja, emquanto con-
tinu.iKin a comportar-se pacificamente, e a não
co.iiuietterem ofienaa alguma contra us Leis. Po-
rein no caso, em qne se fizerem suspeitos pela sua
condueta, serão notificados para subirem do Paie
concedendo «e.lhes hnm termo paia se retirarem
com seus bens, o qual não excederá n oito mezes.

Art. IV. Os indivíduos necusados nos Estadosde huma das Alias Partes Ci ntrnctantes dos cri-mes de alta traição, Munia, fabricação de moeda
f.ilsa , ou de papel q„P n represente, não recebe-
ráo protecção nos Eslado. da cutra , antes pelr»contrario serão delles expulsos, |„g0 0,le a58jm. „for requerido pelo (inverno respectivo. Os indivi.duos , que desertarem do «ervico de mar ou de terra de huma das Altas Partes Contractnntes nãosen... recebidos nos Estados da outra, antes serão
presos , e entregues , á vista da reclamação dosAgentes Consulares respectivos.
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Art V. Os Agentes Diplomáticos e Consula-

re8 íe cala huma das Alias'Partes Co,Urac>ante-,

gozaráõ
i_a numa «ias /»,«.»- »¦  --_. ,
segundo o seu caracter , nos Estudos da

mittitla dos Portos dos dous Estados os me.mos

prêmios, e restituição ile direitos e vantagens , que-r
L expor ação se. fuça em Navios de hum, qu.r do

„,„,., dns 
"mesmos 

favores, honras privilégios ,

imunidade., isenções de direitos, e de despe zas,

.nèsão, ou forem concedidos aos Agentes da Na-

ç'_o mais favorecida. Fica entend.do que o A.

es Cinsulares não podeváõ entrar no exumeodas

suas funeções se... approvação prévia do Soberano,

em cujos Estados forem empregados.
rV.t VI Haverá liberdade reciproca de Ma.e.

,açáo e de Commercio en.re os subd.tos respec ¦

?_ das Altas Partes Contractantes, tanto em N -

vius Brasileiros como Prussianos , em todos os

Portos, Bahias, Enseadas, Aneoradouro., Cda-

des, e Territórios pertencentes as Altas Perto.

Cont.acfan.es. Exceptuã.».** porem o* Artigos re

servado* respectivamente ás duas Coroas, ass.m co

mo o Commercio de Cabotagem.
Art VU t>< Navios dos subditos de cada

huma (ías Altas Pintes Contractantes , que entra,

rem no. Portos, e Aneoradouro. da outra, ou que
delles sabirem , não serí» sujeitos a ne..h...w d,-

reitos ou despezas, de qualquer na ur«a qua se-,

jão, maiores do que os que sao actualme.itu

poderem ser impostas aos Nav.os da Nação rua,,

favorecida, na sua entrada daquelles Portos, e

Aacoradou.os , ou na sua sahida.
Art V11I. Todos os productos, mercadonas,

e artigos quaesquer, que forem -Ja P-°-»W»
manufiictura e industria dos .ubd.tos e território»

de huma das Altas Partes Contractantes importa-

dos directa ou indiretamente dos Estados desta Po-

tenda aos Estados da outra, tanto em Navios B.a-

sileiros como Prussianos, paga.áo geral e única-

. mente os me.mos direitos, que paga., ou vierem

I a pagar os subditos da Nação mais favorecida, con-

forme a pauta geral das Alfândegas. Con.e.o-se que
fallando.se da Nação mais favorecida , a Nação

Portugueza não deverá sci.ir de teimo de com-

paração.
Quando as ditas mercadorias nao tiverem va-

lor desterminado na pauta, o despacho nu* Altaii-

chegas se fará á vista das farturas , ou de huma de- -

rlararão do seu valor assíguada pela parte, qua
as importar. Porém no caso. em qne os Ofhci.es.

,1a Alfândega, encarregados da percepção dos «li-

reitos, tiverem legar de suspeitar, quo aquella ava-

liarão he defeituos» , terão a liberdade de tomar os

obiecto. asdm avaliados, pagando dez por cento

acima da dita avaliação, e isto uo espaço de quu.*
zedias, contados do primeira dia da detenção, e

lestiluindo os direitos pagos.
O* subditos de cada liuma das Altas Partes

Contractantes gozarão , para o pagamento dos d,-

reitos, e mais despezas de Alfândega, nos Estados

rrla outra , das mesmas vantagens que os naturne.

rio Paiz , de maneira que os subditos de Sua Ma-

eest.iie El-Rei de Pruria poderão ser «ssignan.es

das r_lfaiide_ras (io Brasil, com as mesmas condi-

ções e segurçnças. como os subditos Brasileiros, e

vice versa. . .
Ari IX •• p oibictos e mercadorias despa-

chvlos para reexporlação , ou baldeação, pagarão
reciprocamente i»s niesine- direitos, que patrão, ou

vj.re-.ii a pagar os subditos da Noção mais lavo-

recicle. , . , ,
Os productos e mercadorias salvadas de huma

Embarcação naufragada não seráõ -uj-itos a pagar
rli.eilos , excepto quando forem despachado., para
consumo. Conceder-se-hão para todas as mercador,-

as, e obj-Ct__ de Commercio, cuja sahiia be p.r-

outro Estado
Ari- X. Tolo-

exportados díiect.a ,
os productos e mercadoria.

•tudo. airecia , uu indirectamente do Ter.ito-

vlo de huma da. Altas Parles Contractantes para

os Estados da outra, serão acompanhados de cer-

ficados de Origem , aiwignudo, pelo Cônsul desta ,

ou pelas authoridacUds competentes do Paiz, no

""ArÃ°a\íffi.S«»-«« *. Alta,
Partes Contract.ntes esteja eu, Guerra com huma

Potência, Nação ou Estado, os subd.tos da outra

poderão continuar o seu com merco, e navegação

con, estes mesmos Estados, excepto com ae Cd,,-

,|. . ou Portos quo estiverem bloqueados , ou si-

nulos por tema ou por mar. Porem em nenhum

caso eerá nermittido o Commercio dos Artigo-, re-

pu.adoa contraindo de guerra, taes coino l eça*-,

Morteiros Espingardas, Pistolas, Granada., ,.1-

mx:,, Carretas: B.ddriés, Po vora, Salilre Ca-

pacotes, e quaesquer outro* ii.st.um.iitos Ubii-aJoa

o uso da gue.ra. ,
Vt XU O presente Tratado estará cm vi.

durante dez annos, desde a data do dia da
«leste termo ato a expiração

pare

üor
.Ratificação , e além

lrrza mezes, depois oue huma ou outra das

Alias Partes Contractantes anaunciar a outra a sua

intenção de terminai-o. .
Art XI» l. Tendo.se empregado exclusivam.it*

te as Línguas Portiupieza , o Franceza na redaa-

cão'do Presente Ttactado, a* Altas Partes Con-

tractante. reconhecem que este euipreg» exclusivo

das duas Línguas , não terá conseqüência para o

U " 
Art. XIV. O presente Tratado será Ratifica,

do e as Ratificações serão trocadas ...» Rio de

Janeiro, no espaço de oito rno-e. conlnado.se do

dia da assisnutnra, ou ante», se for possível. ,.,.

fé do que nos , os Plenipoteucar.os de Sua Ma-

4tade o Imperador do Brasil, e ElRe. de Pr....
Tia em virtude dos no..os respectivos Plenos 1 o-

deres , assignámos o presente Tratado , com os nos-

SOs punhos, e fizemos p..r o Sello das nossas

Feito na Cidade do Rio de Janeiro aos nove

dias do mez de Julho do nniio do Nascimento ¦!«

Nosso Senhor Jesus Christo de mil oitocentos e

vinte sete.

( L. S Marque;; de Queluz.
( L. S. Visconde de S. Leopoldo.

( L. S. Marquez de Maceyó.
( L. S. D'OltVrs.

E sendo-nos premente o mesmo Tratai!*», cujo

theor fica acima inserido , esen-.lo bem Visto, Con-
siderado, e Examinado por nós tudo o qne neHe sa

_o_»tém ; Tendo Ouvi-lo o nosso Cnnvelho d'Esla-
do , o Approvamos, Ratificamos, o Confirmamos,
assim no t.wlo .- eoin» eu, cada hum. de seus arH-

gos, e èstipular/ms: e pela 
'presente o Damos por

firme e valioso , Prometendo em Fé c Palavra
liniierial observai--. , e cnmpril-o in-iolavelroento ,
p Fuzel-o cumprir e observar, por qualquer modo

que po««a ser. Eu, testemunho o firmesa do sobre*
dito, Fizemos pa.sar a presente Carta por Nos as-

.ignadn , passada com o Sello Grande «Ias Armas
do Império, e referendada polo Nosso Ministro o

Secretario d1 Estado abaixo assignado.
Dada no PmIb.ío rio Rio de JaneiiO aos de*
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zesote dias do mez de Abril do anno do Nasci- '- Artigo, «a* '»,,.,.,...
mento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil oi* ARTIGO, 

nam Olficiaeí.

tocontos e vinte oito. Cmmm ^ Scmdores g? dc JML
PEDRO IMPERADOR, Com Guarda i **,'..,- v , ¦' uuuruu. j.* ,\ÍSsao Preparatória.

Marquez de Araealy. Presidência do Sr. Bispo Capcllão Mór.
Artigo «ddicional ao Tratado de. Amizade, Navega- A's 10 horas e meia reunirão-se na salla da,-;,o , e Commercio de- 9 de Julho de 1S27 , cou- Sessões 3õ Srs. Senadoies ; e estand', ,' „. 

----- -¦ , •"«- s.rWra j, ,-,,-s. aenaurues ; e estando iior isso ore*cd cabido,,,, leu, dc Jeim ,ro a,, 18 dc enchido o „„,„e„, siilficiJn.e para começarem' os
¦t U„ 

'4n\n 
7T !le!llP»le»"''ri<>s- tfUi 

tlab;lll'°8 ' decla,"u ° St' Pre.id.nte aberta aiVrt. Único. >enrio a intenção bem sincera das Sessão
Altas Pules Conlructantc-s dar toda a liberdade Participou o Sr. 1.= Secretario, Visconde de
possível no Comaieico pe ., ariopçã,, rie hum sys- Congonhas do Campo , ,|utí os Srs I dete,,,, de perfeita reciprocidade, Mudaria em pr.nci* Manca, e Jacinto Furúdo , não .mdi o eoLart*
pios juntos , conveio.se em que t.r.lna as vantagens cer p„r enfermos V
de Navegação, e de Commercio , que são , ou fo- Participou mais ter elle recebido Oílicio, do,«a. concedi Ia, par huma rias Altas .'artes Cor,- Srs. Pedro rie Araújo Lima , Marquez de A-L.IÍ <
tracUn.es a huma Cidade, Naçito, ou a h„„, Ks. Lúcio Soares Teixeira rie Gouveia', e Bento Bar'.'tado qualquer, a e.xcpça,, da Naçito Poituguezi,, roso Pereira, declarando estarem nomeados Mini.. '
serão de lado, e rie, riirc-üo emas lulas aos subdi- tros e Secretários d'Estado riu, Repartições do Ini-tos da outra, da mesma maneira como sn essas perio , dos Negócios Estrangeiro, , da Justiça , econcessões .«.«sen. inseridas palavra por palavra no ria Guerra ai s ,
referido Tratado , preenci.eiido.se todavia todas as O Sr. Presidente amiiiucioi^que en, conforrai-condições de reciprocidade, qne essas vantagens dade das disposições do Tit. 5>'dci! Re-imento cum-suPP'f' Ptia ofliciar ao Ministro e Secretario ^'Estado dosConveio.se mais que o presente artigo addici- Negócios do Império, participando a reunião do Se-onal era a mesma to:,-, e valor como se fosse nado, e pedindo o dia, hora, e lugar em que Sinserido palavra por palavra no I ratado rie 9 de M. o Imperador se dignaria de receber a D-puta-^Julho de 1827. Ku, to rio que nos os plenipolen* ção rio Senado, que respeitosamente deve suppli-ciario, de Suas Magestade, o Imperador e Elrei car ao Mesmo Augusto Senhor Haja por bem de-de Prússia, em virtude de nossos Plenos IV.e.-es, signar o dia, hora e lugar para a missa do Es.assigna.nos u presente artigo com os nossos punhos, piriio Santo, assim como a hora e lu^ar nara ae lhe fizemos pôr o Selo rias nossa., Armas. Sessão Imperial da abertura da Assemblea Legis-Leito no Rio de Janeiro aos rie-zom, dia, do latira, e por unanime ass.nao da Câmara, nomeoumez de Abril do anno do Nascimento ,1- Nosso para Membros ria Deputação os Srs Visconde deSenhor Jesus Christo ile mil oitocc-nlos e vinte oito. Cavrú , Costa Burros, Gomide, Matta Bucellar( L. S. ) M.rqiies de Queluz. Duque Estrada, Patrício, e Soledade

, V t- l )r-"Ul f" 
«¦ L","(»'!do. O Sr. Presidente levantou a Sessão ás 11 hora,.( li. S. 1 Marquez ile Maceyó. ^^

( L. S. ) D'011'ers. ACanma dos Deputados 28 rfc Abril.

R partição dos Ntgocios da Ma, inha. J^LJ^J fT 
' 

«-a Sessão Preparatória.— m-*»^' >!>^ •
I 

Hcvendo o 1." Tenente Graduado da lr.„ 'a ^Presidência do Sr. Vice-Presidente Costa Carvalho
, A acima I e Imperial Luiz C'ei»ente k*s. ti! h. --< ido
Uondenmario . pnr Sei.lrnçn ri" ('„.,-. f,:- ;'a',;,-e„,o Ahrio-se a Sessão ás II horas, presente, 55
, Militar, cuia copi.. . . jun-a , i, ,, io -ii„,m de Sr,. Deputados, e lida a Acta antecedente , foi

prizão .in huma lortale/a , e «-.,. se, loo-tudo cio approvada, satisfeita huma reliexão do Sr. Costa1 serviço naval deste Império, cou. inh.i!..|i.larie pa* Aguiar.
ia se>- nelle admiti ido , e tendo aquelle Ollieial Passando-se ao Expediente leião-se os Officioschegado a esta Corte; Determina S M. o Impe- rios Srs. Calmon, Marquez de Aracati, e Burro*rador qne V. m., ou ,. *.;ti .Vn ', ' . passe hoje zo, participando as respectivas nomeações dc'Mi-mesmo a intimar-lhe a referida Sentença, a bem nistros e Secretários de listado da Fazenda Ne-«le ter o devido cumprimento; caçam!,.-sa. lhe logo gocios Estrangeiro,, e Guerra: e outro do Sr!no udo d a intimarão us Palenles dos Postos, qne 1." Secreíario rio Senado participando a su. Re*
V. in. paia que as*.iii< se e.xernle. reni seus trabalho,. '

Deos (iinrii- a V. iii. P.ço em 2íi cie Abril Findo o expediente, propo-/ o Sr. Vice Pre*da 18;.!S. — Dn.go Joige de Brito.— Sr, Jcsé Fran-r sidenle se convinha que se , flir-iasse ,-_ Governoei!ico Lctil. Yij.. a£l{K*J*s f fitfV& fjL*ito***'p par» hir a Deputação pedir a S. M. o Imperador
AT. /,'. Nesta for-sma d.tu se expedirão as ne. a hon, e lugar da abertura da Assemblea Geral ¦

cessaria» «•<> ir. io ü >,; r,,-. >.¦«. ao Co.i-elho Supremo Mi* e riei-iriio.se pela afiirmativa, '
litarj e no liilcn.l.-i.le .In Marinha. Levantou-se u Sessão ás 111 , e annunciou sea do dia ,e;.'iiiiit<- ás II horas.

A7 O T 1 C 1 A M A R 1 T I lil A S.
E \ TRA D A S. tu, equipagem 4 ,-carga milho, a vários : pa=«a*'Dia 27 rie Abril. —Cubo Frio; 10 dias; L. S. geiros Manoel Camillo . e Manoel Antônio ria Ro*João Baptista, M. José d'Oliveira. Marques, equi- za. — Campos ,- (> riias; S. Nova Felicidade, M Ma*

pagem 4, cari.ii nssucar , >' milho, a vários—Di- noei Gonr.akes Victoria, equipagem 8, car»a assu-to, 2 dias; L, Conceição, Mi José Anlonio do Cos.- car, e aguardente, a vários. — Dito, dilo3 S íi
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7r*^^.a'7^\^
l João Alves da Silva Porto. Este Bergai.»

;. 
'andava 

» *"»**_* ^ ^^ 
" 

/' 
L"" 

a
,; Jesus que tinha de Cabo Frio , esta sentia-

'.,,," 
proa do Berg-ntim , entre a Lage e Vil-

•;:-.'on 
e o Berg-ntiu, seguindo a metteu ao

:¦ salvando- 
e .. gente. - Di.o, dito, S. San-

- 
\-..í 9 ca g dito. a vários: passageiro Fran-

*,..• 
José da Silva Bron.-Dito, dito, b. Cor-

''dVCamnas 
M. Domwg-- -/«é Gs-eto-w, equi-

rrro de tampas, pfl,fia!;,ir„ 1 liam-

r""" 
' "lio' 

15 dias S. /»*»»o Grande, M.

;, 
' 

a v rios.- Dito, dito, S. Nova Gum, M.
'o,.V« 

^sCMUÍpag,..7.cargad,.o, 
a P«-

.« riiWJW « passageiros o Ouvidor Jo*u Em.gd.»

dos Santos Tourinho, con, sua família , . o pn-

Íioneio Pedro Antônio e Silva, Sargento de Ca*

valia a de Buenos Ay.es, ren.etl.do ^epaH.çao
da uor.a.-Dito, dito, B. AlUança, M. Afrmoe*

NuncTpircs , equip'agen, 16, c.rga ca.n.., «n«.*,,

ícbo e chifres, a vários. - Dito; 13 dias 1 ata-

choFlor da America, M. Jesn-o --•''''"'""" * 
J»''

- equipagem 12, carga carne, e couros Afã-

„Vel Afonso Gomes: passageiros o 1 enenle Carlos

Zausio, Barão de Winder.-DU o. dito S. Ao-

t 
"Sorte M. Jo«» 'á*"''™ *•*• ¦v«í•"'"'•*»," ' !?""¦

p Jm7, c«g. carnet eouros , e chifres, a Fran*

dst-Gouçatvel Percit- Duarte: passageiro o Cadê-

te do Batalhão 14 Manoel Francisco Brandão , e

ÍÉ;=;~,^'v!lrr;;^;'iti iitlia. —¦
¦ic

José. Alves do Corvalho.
6 '«"woV W]'. João Vakntim d'Othtira, equipa-
"": 

1 clrU caife:.«ri*-D.to, , d„o

Conceição, M. ^1»«» AW IW<, , equipagen-

5 carga cafle, ao M. - Parati;? d.ar ; C-noa

|4« Morin, M. -/o.»' PacAeco, equ.pagsn. 1 , cai-

ga calVé , e fumo , ao M.

S A 11 1 D A S.
Dia 27 de Abril - Vulparaiso ; B h. Amer.

Express, M. James EM,, equipagem 12, carça as-

,„cr, madeira, e aguardente: pajsage.ro Bal.ha»
' 

r Paulo V.k, Austríaco, com Passaporte da Se»

cretaria d'Estado dos Negócios Estrangeiros.-/ -r-

nambuco ,- B. ^g- Bro/Aer*, M. Jo/*». Pr/mo-,, eq,„*

m 9, en, lastro: passageiro Manoel Joaquim

u 
''Silva 

com Passaporte da Secretana d'Estado

dos Negócios da Marinha.- Dito, G. Surda, Au-

rota, M. Francisco fíisso, equipagem h , carB:i

azeite

. .tmiuim
'" 

{o 8 riit-sTs. 
^Harmonia, M. João Antônio ,"*" ' 

« -..,„» duo, e madeira, a vanos.—

Z7^t^^Zra 'l^urmo] l^. Antônio

mdrltes ejüipageipi, carga assucar, aguardem

i, 7 ròs/aW -/.«« c«S.7»«s passi,ge.ros

S*£ VÜM- ,"/«r,;,V equipagem

§ carga assucar, e aguardente , a Diogo Gomes
,. /l',„¦,;„• 112 dias; Navio D. Pedro I. ,

SoTníTrj«!U^- .^ w
io equipagem 75, carga chá, faaenda. , e louca.

^Joio Baptista Marnra : passageiros o Pa re Jo-

sé Rodrigues Monteiro com 1 criado o Capitão

do CavalU. Felippe Nen Lopes , 
J 

D. Mom

Carmello Lopes , corn 3 filhos.-//*iW*e rfe Orflce ,

5 d 8; G. W Lo Vilk de Rouca , M. /W

;, P» «-I, eqhipagem 13, «WjÇ»»^ 
VC. - . r nuieiivir - uassageiros o V rancezes, b ""

M /<cW/0 rfe L« PcWc. eqmpagem 11 , carga vi-

nho. e agoardente, a Henrique MiHer.
Dia 28 de Abril. - A'io Grande; 13 dias; B.

F rtcrn M. D/onisio José Lmü7««o, equipagem 13,

;;,;«;M) e».r.i, ^bo. e gral», » Manoel

José Pereira Graça ¦ passageiros 2 Hespanhoes, o

oarticulnr do 2.» Batalhão de Caçadores Luiz Jo-

ie de Mattos, Manoel Agostinho do Nascimento,

Jiiaqnim Jo»é Godinho, e 2 prisioneiros renretti-

d.s á Reuarlição da Marinha.-Dito , 18 dias,

Palazo Maria, U. Joaquim José Fiara, equipagem

II , carga carne,, couros, e sebo , a Frnaoica Soa-

J^Pedro .Oliveira,.Cirurgião Mói Gr^ .|o 
^rci.o 

de Monte VidecJ.^g»^

f pMr, Paquete In.bz se remetterão para Mt»?0í-e""^ ,X. Cidade de Monte Vídeo
I dido liueuo da Cosia teve a impudenc.a e aro. de «''«' 

"ry^ 
od 

^ em ataca all„z c

i;S:.:,.: r-r-w*-:^^usr_«zr. ;£.™Jr.„;,!:Sí- ;„;^.r:i£

arrematar o suprimento uos ren.uu. mensaes O declarante pois vai chama-lo a Jum-
peza Nacional neste ramo a quan a de 65OJOOO ... m ^a^.°.^ 

X ,„„,,„„, como „,,,,
dos, aonde espera *»»^ de 

publicar imediatamente a sentença «o«JJ

ireTenÍ: ZTtâSSn* £. ™^» . ^P^ do ..P. ..audulento inimigo. Rio 26 de Abrd

de 1828.

„„-,.., e agoardente- passageiro Vicente Ferreira

Bastos, com Passaporte da Secretaria d'Estado dos

Ner-ocioa da Marinha. - Parati ,' L. S. José. Vai-

imiíe, M. José Antônio drOUteira , equipagem O,

W listro: passageiro José Pinto ^'Oliveira, 
com

Passaporte da Policia.- Rio de. S. Joa o ; L. se-

nhora da Lupa, M. Joaquim Bnrboza, equipam

(i, em lastro! - Fahnn-tth ¦ P. /ng- É»»^""-*- Cmn.

o Teu.' CrorA-.- passageiros Peruy , com sua tanulia,

R. Nable, Eckepayre, D. Pr.ce , W. Mayers.

com 1 criado, e Francisco Rovey , con. Fortuna

da Secretaria ,1'Estado dos Negócios Estrangeiros.
Dia 28 de Abril.— A cruzar, Náo tng. bem-

Ses , Com. o Cap. de Mar e Guerra S. //¦ V/l*

gleipetd, leva o Contra-Almiranle Sir Robert Ot-tra-y.

"RIO 
de JANEIRO na IMPRENSA IMPERIAL e NACIONAL. 1828.
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lllÉPDO BRASTT,wgmw ^^ i^iiüoijj,

?°0'0<^>o-<;;:x^^><:;;;>o^^o<c -o<-:

DIÁRIO FLUMINENSE. Vol. I!.
>wrS»»«i*r «-OO».

Artigo* de Officio.

RIO DE JANEIRO.

EDITAL.

I Aço saber a todos o. Srs. Juizes de Fuclo
Eleito., que no dia 5 do próximo uiez de Maio
pelas 10 horas da niauhã devem comparecer na Ca-
za da Cantará, para apurar-.e ol.°, e 2. ° Con-
selho, que l.a de julgar huns processos de abuso
da liberdade da Imprensa, sendo castigados O. que
faltarem com a pena da Lei. E para que se não
possa allegar ignorância , se fez passar, e sfli.xar
o presente. Rio de Janeiro 30 de Abril de I8Í.-8.
Eu José Joaquim de Gouvêa, Escrivão o sobecre-
vi. — O Desembargador Corregedor do Crime da
Corte e Caza , e Juiz de Direito, Manoel Pinto
Ribeiro Pereira de Sampaio.

Repartição da Intendencia Girai da Policia.
Relação das pessoas que subscreverão com as quan-

tios abaixo declaradas para ajudar ei despeza da
obra do chafariz das l.tirangeirjis , qne se estufa.
zcndo pela Intendencia Girai da Policia.

Os Sri. Alexandre José Pereira da Fon-
seca 400UOOO

André Pires de Mirajidu 100C000
Antônio José de Brito ÍOOUOOO
Antônio de Miranda Ribein 100C000
Antônio Pinheiro Guimarães ÍOOUOOO
Diogo Gomes Rarrozo ICOUOUO
Domingos Carvalho de Sá IOOC00O
Domingo. José Teixeira 1O0U00O
Francisco Ferreira de A«.iz ÍOOUOOO
Felippe Jusliiiiano Costa Ferreira IOOU000
Ignacio Raltoii 400UOOO
João Ferreira Leite ÍOOUOOO
Joaquim Cláudio Pereira de Carvalho.. 501000
Joaquim e Lourenço de Souza Meirelles ÍOOUOOO
José Clemente Pereira ÍOOUOOO
Lourenço Antônio do Rigo ÍOOUOOO
Manoel Antônio Heniiques Totta 50ÜOOO
Manoel Dias de Lima 501000
Manoel Francisco de Ca«rro I00UO0O
Manoel José da Silva ÍOOUOOO
Manoel Moreira Lirio 100C000
Marquez de Jundiahy ÍOOUOOO
Miguel Gonçalves da Cunha 100UO0O
Venancio José Lisboa ÍOOUOOO

Rs. 3:â50U000

Contadoria da Intendencia Geral da Policia
aos 29 dc Abril de 182». — Francisco de Paula Viei-
ra de Azçvedo.

MINAS GERAES.

Exlracto do Universal de 18 de Abril.

Apuração dos Se.-iudorcs.
„ Votos.Ex.™> Presidente da Provincia João Joté Lo-

pes Mendes Ribeiro  28-t
Doutor Nicoláo Pereira de Campos Vergueiro 1C2
Ex.mo Lúcio Soaie. Teixeira de Gouvêa  96

Deputados.
Votos.'

Ex1"0 Lúcio Soares Teixeira de Gouvêa 335
Ouroi Preto 16 de Abril de 1888. — O Eecri-

vão da Câmara Cândido de Oliveira-üáques.

Árticos nío Officiaes.

Câmara dos Senadores.

2.-, Sessão preparatória em 28 de Abril.

Presidência do Sr. Bispo Capellão Mór.

Abrio.se a Sessão á meia hora depoÍ9 do meio
dia, esla,ido reunidos 31, Srs. Senadores: leu-se
e approvou se a Acta da antecedente. '

O Sr. Presidente ponderou qne sendo o okje-
cto da preseute Sessão a participação do Officio,
que te havia dirigido ao Ministro do Império, do
qual ainda não chegara a re.po.ta , não havia ma.
teria paia o conhecimento do Senado; porém quesendo natural que fosse amanhã o dia designado
por S. M. o Imperador para receber a Deputaçâo
nomeada na Sessão precedente, seria conveniente
que os Srs. Membro, da mesma viessem prepara-dos para esse acto. E constando estarem incommo-
dado. os Sr. Comido e Costa Barros , nomeou o
Sr. Presidente os Srs. Lourenço Rodrigo de An-
drade , e Marcas Antônio Monteiro de Barros.

Levantou-se a Sessão a huma hora menos hum
quarto.

3.a Sessão preparatória em 2f> de Abril.

Reunidos 24 Sr.. Senadores, ás 11 horas dis-
se o Sr. Presidente que não podia haver Sessão
por não estar completa a Câmara , mas que cum-
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pri. para inteUigoecia «los mesmos Srs. ler.se hum

Ulfi «». «iue estava sobre a Meza. .'
Lti o Si. L' Secreta rio o officio do Ministro

do lmueno participando que S. M. o Imperador

Rec.-k ...» a Deputação no d.a 30 do corrente pe-
Ias i 1 hora;', no Paço da Cidade. _.

O Si. Picside.ite annunciou que a Sessão ao

dia seguinte seria ás lt> horas.

Câmara dos Deputados.

3." Sess.-io Preparatória de 29 de Abril de 18Ü8.

Presidência do Sr. Costa Carvalho.

Abriose a Sessão com 53 Srs. Deputado». Leu-

ae, e foi approvada a Acta da antecedente.
Leu se hum Officio do Sr. Ministro do Impe-

rio participando que S. M. I. Ha por bem receber

a Deputação no d.a 30 do corrente as 11 hora. da

lunnbá no Paço da C.dade; e outro do M.n.stro

da Marinha participando a sua nomeação. ___
O Sr Presidente nomeou |iara a Deputação

os Srs. Arcebispo da Bahia, Barboza, Queiroz
Carreira , Cunha Mattos, Clemente Pereira, Gon-

çalves Martins, «Soare. da Rocha , Pereira delir.-

to, Looes Gama .Augusto da Silva , Castro Vian-

na, Pinto de Almeida, Albuquerque , Ueinau ,
Araújo Bastos, Serpa- Brandão , Bricio , Gomes de

Campos, Silva Telles.
O Sr Presidente marcou a» 10 horas e meia

pura a reunião dos Srs. Deputados a fiia. de dirl-

gir-se a Deputação á bora competente. Levantou.-
se a Sessão depois das II horas.

NOTICIAS ESTRANGEIRAS.

HE5PAN II A.

Madri! 18 de Fevereiro.

( Correspondência particular. )

Trinta e sete Intendente» das provincia., ou
Pvndicos da Fazenda, vão ser dimittilos por com-

plices no negocio de M. Marco dei Pont; e ja no
ministério «ia Fazenda se trata de propor ao Rei

pessoas que .ucceJSo a aquelles empregado..
Pr-it»'n.le»e r.i.e o Tiibunal de mil e quinhen-

tos vai ser encarregado do processo de M. Marco
dei Pont , e que os jui.es deverão fazer sobre rs-
ta causa hum relatório secreto a S. M. Esla me-
dida diz que he resultado das diligencias de hum
inimigo do aecusado. Este continua a ser guardado
ii vista na prisão «Io seminário.

O Corregedor da» nossa Capital , Don Tadeo
Gil , recebeu ante» iíe hontem huma carta des nc-
cioi.islas da sociedade aulhoris-nda p*ra differentes
emprego». Estes Senhores, que se deviSo reunir na
mesma tarde na casa do banco S. Cario», para ali
discutirem hum projecto destinado a trazer a Ma-
drid as águas do J arama; tinhão julgado conve-
nieete prevenir o primeiro magistrado desta Cida-
de da hora e do lugar <la sua .euniáo. O Corre-
-redor foi logo á caea de M. Bellestero», Ministro
fie Fazenda, e lhe pedio informações sobre a socie-
dade, de que se trata. O ministro mostrou a ordem
real \ que uuthoriaava o estabelecimento da socie-
aUde • S. Ex.a acerescentou mesmo que ello ora
li.ru dos sócios.' Apezar disto o corregedor uian*

dou pôr meirinhos á porta da Casa do banco, «.
á medida que biSo chegando <»s aecionistas, se lhes
dizia que a reuuião não podia ter lugar. Esta nm-
dida sem duvida ha de dar lugar a reclamações.

M. Goicorrotea , director da caixa de atporti-
sacão , está aqui de volta de Barcelona ha dois
dias ; aindu se não sabe o verdadeiro- objecto da
sua anissão. .

Os Portuguezes, que estão nos alepositos de
Laria.ca se sublevar.o em Calahorra e Servera,
contra os habitante» desta» dna. cidades. Grande

numero de pessoas forão morta» ou feridas. O Go*
verno mandou tropas para chamar á razão oa amo-
finado. , e commissarios especiaes para procederem
contra os criminosos.

O Corregedor de Scgovia , que he o mesmo,

que cm Roa fez o processo do Empecinado , e que
o mandou executar, acaba de publicar em Segovia
hum bando, pelo qual prohibe a reunião nas ruas de
mui» de trez pessoa», e ordena aos voluntário, na.
ciouaes, que não tragão capacete» nem cab.lio»
compridos, e embrulhem-se em seus capote».

P. S. No momento de fe-har esta carta sabe*
mo» , por via Official , que o Thesoureiro Geral,
Dun Gaspar Remi.a, acaba do ser dimíttí.lo, e
nuc lhe suecede M. Goicorrotea, director da caixa
da amortisação. Don Gaspar Renaisa , a quem o

governo deve ainda muiio dinheiro , recebeu ha
cinco mezes 600,00!) pezos fortes , e deixou por pa.
gar muitas viuvas, e infelizes empregados, ou re-
formados a 1000 ou 1200 francos, que náo e.peráo
sua subsistência senão de seus mesquinho! ordenados.

Saragoça 22 de Fevereiro.

(Correspondência particular.)

SS. MM. hão d. chegar aos nossos, muros de-

pois da Páscoa.
Sem embargo da execução de Jep «leis Esta-

nys , e de seus tres Ajudantes de C"i»ipo nos arre-
dores de Oiot, as guerrilhas de agraviados começai
n apparecer cm diffeientee pontos do principiado.
Seis centos homens da guarnição de Girona torflo
enviado, a Hostalrich para augmentar as guamições
desta fortaleza.

Hum numero considerável, de jovens, que to*
marão parte nas desordens da Catalunha , estão em
deposito em Tarragona, e são destinados para os cor-

pos que se organisão para serem enviados á Ha-
vana. -

Actualmente ha na cidadella de Barcellona mais
de 500 preso».

Barcellona 22 de Fevereiro.

( Correspondência particular.)

O Rei, qtie já nio senlia a» dores d. gota,
acaba de soffrer novo altnque. O Media» Castello
uppresnu.se « applii-i.r-lhe 1'.wloa os aoecorros da
arte. Este accontecimento frustrou as ceperançe» de
todos os Oradores , que tinhão silo escolhidos para
pregar a quaresma em presença de SS. MM.; por»
«|ue a indisposição repentina do Rei offerece hum
enrgeter mui grave para obrigar S. M. a não sa»
hir da cama.

Mandarão-nos alguns detalhe» curiosos sobre os
últimos momentos de Jep dei» Estanys. Este ho*
mem, quasi septuagenário, mas que conservava
ainda a firmeza e o vigor da mocidade, foi faisi-
lado pelas costas, em Olot, em hum sitio chama"

J
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io o Calvário. Consta que por mais esforços que
tentassem para que elle respondesse ao numero con-
eideravel de perguntas, que se lhe fizerão , e que
lhe querião fazer para arrancar delle confissões e
declarações importantes, náo tiverão resultado favo-
ravel. Recusou com a maior teima confessar-se.
O horror e o ódio, qua lhe inspirava a vista dos
Clérigos e dos Frades, o fez pedir como hum favor
especial que allastassem da sua presença todo o re.
Ji"ioso ; njuntou mesmo ameaças ao rogos, e pro-
tentou que espancaria a murro a quem se attreves-
se a checar a elle, declarou que morreria conteu-
ta se nenhum Padre assistisse ao seu ultimo sus-
piro. Este ódio de Jep8 deis Estanys se explica
jiihí naturalmente pelo conhecimento dos manejos
e intrigas, de que foi victima.

GRAN BRETANHA.

Londres 27 de Fevereiro.
M. Contin , correio Jenio, chegou esta ma-

nhã ao ministério das Colônias com despachos de
Sir Frederico Adams, datados de 12 de Fevereiro.
Elles annuncião que Ibrahim Pacha fica em inacçáo
na Morea , e não tem havido operação alguma mi-
litar contra Missolonghi.

Londres 2$ de Fevereiro.
A Câmara do? Pares mandou imprimir n re-

laçáo dos Lords líspiritiiae-i e Temporaes na pre-
seite Sessão do Parlamento. Esta relação contém
os nomes de 402 Lords, inclusive os Reae" Du-
quf-s, oa Prelados , tanto Inalezes coaio lrlandezes,
e os Pares Catholicos Romanos de Inglaterra, que
podeii_o tomar seus assentos, se escolhessem prev
tar os juramentos. O. Reata Duques s_o 5; 3 Ar-
cebispos; 19 Duquezes com tifulos Ingleses; 23
Marquuzes ; 129 Condes ; 25 Viscondes (inclusive
alguns Pares com 08 mais altos títulos Escossezes
e lrlandezes); 27 Bispos, e 171 Barões, incluiu-
do alguns Pares com mais aitos títulos Escossezes
e lrlandezes , cujos nomes porém apparece na lis-
ta do Parlamento simplesmente como Baiõ.s. Ac-
eresceiita-«e como huma advertência a este papel ,
que quando a Câmara nomêa huma «ommissão sele-
cta , o. Lords são nomeados em razão de sua
qualidade , começando pela- mais alta; mas quan.
do toda a Câmara he chamada para algum objecto
dentro da Câmara, e ein alguma solemni.lade pu-
blict, a chamada começa constantemente pelo Ba-
Tão mais moço. Lord Walace está actualmente no
ultimo predicamento.

Lord Coehrane sadio de Paris , a fim de indu-
zir a. Commi.sões Gregas do continente a promover

. euplano de porem termo _ pirataria no mediterrâneo,
quer commettida pelos G'cgos, quer por outros.
Anles da partida de Sua Senhoria fizer, o-se ar-
ranjos para a pronta preparação de duas barcas de
vapor:'cor, ellas não ha duvida de que terminem
em poucas seinsmas áquelles excessos, que não são me-
nos damuosos ao Commercio do que á mesma Grécia.

Recebeu-se na Cidade huma carta de hum offi-
ciai , entrado na expedição mandada para remover
os Colonos de Serra Leoa para a ilha de Fernan-
do de Pó Até. 14 de Novembro linhão escapado
de doença. O Coifimodre Owen entregou o comm.-m-
do da Barra de Vapor a aquelle emprehendedor
Official o Tenente Vidal, ptinieiro do Éden. Che-
parão a Fernando de Pó a 27 de Outubro, e des-
embarcarão sem opposição alguma dos indígenas,
«>ue se. moslrão perfeitamente sáõs e bem humura-
dos. Parece q«e não tem objecção a que cortem a

madeira, ea appliqucm para fazer casas para a tropa
e colonos. Ag mulheres são muito feias , e a uni-
ca cobertura de que usão he hum feche de alga
aludo em roda da cosi ura. Os chefes distinguem.
se por similhante cobertura, formada das pelles
dos-macacos, e seus cabellos pendentes, e feitos em
anéis com barro e azeite. (Times.)

TURQUIA.

Buchartst 31 de Janeiro.

( Exlracto de huma carta particular.)
Nossa posição se torna cada dia mais critica.

Depois do manifesto de Porta, não he permitlido
duvidar que a Va ladra será de novo o theatro da
guerra , e sua capital o corpo de batalha. Nesta
cruel suppre8são , esperâo-se duas invasões do Nor-
te e do Sul , e como os exércitos Turcos não tem
que atravessai mais de quinze legoas, era quanto
os Russos tem de correr ao menos sessenta para
chegar a Bucharest , os Turcos nSo deixarão de
aproveitar da vantagem, que lhes dá a pro ximida-
de para se entregarem aos maiores excessos, sug!;e-
ridoB pelo fanatismo e pela desesperação , tanto
mais temíveis por haverem perdkLo a esperança de
que, segundo todos allirnião -é elles mesmos con-
fessão, serão quinhão da Rússia.

A Cidade incendiada, os habitantes passados á
espada, as propriedades roubadas, ei. aqui debaixo
de que ponto de vista nos representamos a invasão
dos Turcos.

Toda a gent. , oa nossa Cidade, está pronta
a fugir ao menor rumor, e a maior parte das pes-
sois abastadas dep*is de ter feito transportar seus
pr;ncipae» effeilos aos lugares de segurança como a
cit.edr.l, o grande Convento de Rado-Voda, e
outros , que são espécies de p. quenas fortalezas ,
estão prestes a entrar em suas carroças para se
affastarem da capital até que os Russos tomem
posse delia. Em nossa Cidade não se avistão mais
do que casas sem moveis, cavallos sellarfos, car-
roegens prontas ; em huma palavra huma desordem
geral. O mesmo silencio, que reina aqui, inspira
ao me.mo tempo susto edor; em todos os semblan-
tes está pintada huma negra tristeza.

Grande numero de habitantes da classe indus-
triosa, assim indígenas como estrangeiros, que tem
estabelecimentos na no usa Cidade , e dos quaes toda
a fortuna consiste em etensis e maquina» necessari-
as ao aeu officio , catando impossibilitados de dei-
xarem seus lares sem renunciarem a toda a exi. ten-
cia civil , tomarão o partido de encerrar suas fa-
niilias em mosteiros , e defender a Cidade pelas
armas. Ainda que no caso de huma invasão, não
sejão iguaes os riscos, he certo que he o melhor
partido a tomar.

FRANÇA.

Paris 29 de Fevereiro.
Hum despacho telegraphico, dirigido a 26 deg.

te mez a S. Ex. o Ministro da Marinha, pelo per-
feito maritimo de Teulon , annunciou o seguinte :

" O Brigue le Lancier . qae tinha abordo M.
D^ovelti, Cônsul Geral de França no Egipto, che-
goii a Alexandria a 0 de Janeiro. Partio dallkA
17, e fundiou em Toulon a 25 d<? Fevereiro. »

" O 'PachH mostrou a mais viva satisfação da
chegada de M. Drovetti ; elle está sempre nos mes-
mos sentimentos a respeito da França. „' ' ' i ' ü v'' (Monileur.)
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NOTICIAS MARÍTIMAS.

ENTRADAS.

Dia 29 de Abril. — Campos/ 11 dias; Pataxo
Independência Feliz , M. Zacarias Antônio : carga
madeira paia o Arsenal daMarinha: passageiro o
t .it.structor Francisco Maria Araújo. — Dito, 17
dias ; S. Prolectora dos Anjos, M. Manoel José Mou.
ttiro, equipagem 8, carga agoardente, e assucar,
a vários. — Dito , dito , S. Lcopoldina, M. Jo*é de
Araújo Dias, equipagem 8, carga dito, a vários.—
Rio Grande,- 14 dias; S. Ulissei, M. Manoel de
Mattos Ferreira, equipagem lti , carga carne, cou-
ros, e sebo, a Manoel José Pereira Graça -^ passa-
geiro Joaquim Gomes d'Araujo, Official da Thesou-
raria Ge.ai das Tropas. — Dito , 13 dias; C. Ani.
mo Grande, Com. o 1.° Ten. Felippe Marques de
Figueiredo: passageiros Manoel Francisco Peixoto,
Antônio José Gomes, com 1 escravo, Ignacio Al-
ves de Souna Pinto, e João José da Rocha, com
1 escravo.—Dito, dito, B. E. Seres, M. Fortu-
nato Coelho de Ave/lar, equipagem 12, carga car-
ne , sebo, e chifres, a José Maria de Sá: passa-
geiro 1 prisioneiro remettido á Repartição da Ma-
rinha.— Dito, ,1Í0, li. E. Prolecção, M. Francis.
co Marques, equiparem 11, carga carne, sebo, e
couros, a Joaquin Antônio Pinheiro: passageiro o

Soldado reformado Ivo Augusto Gomes. — Ilha Gran.
tk ; 2 «lias; h. Conceição dos Anjos , M. Antônio
Dias Carneiro, equipagem 5, carga caffé, e agoar-
dente , a vaiios.— Dito, dilo , L. Gloria, M.João
Baptista, equipagem 4, carga dito, a Manoel José
de Andrade : passageiro Feliciano José de Brito ,
com I filho.

S A H 1 D A S.

Dia 29 de Abril. — Ubaluba ; Canoa Santa An.
tia, M. Marianno Francisco Leite, equipagem 4,^
carga kbI, e vinho.—Dito , dito, Senhora da Guia,
M. Manoel Lourenço a"Oliveira, equipagem 5, car-
ga sal.— Dito, dito, Conceição dos Anjos, M João
Corria Ijeile, equipagem 4, carga vinho.—Pelers'
burgo ; O,, lng. Courier, M. Peler Le Maistre, equi-
pagem 13, carga assucar, e calfé : passageiros W.
Mansoii, Charles Saunderes , com Passaportes da
Secrelana d'Estado «los Neaoçjos Estrangeiros
Nova Hollanda; B. lng. Eletia, M. John Taylor,
equipagem 12, carga fazendas : passageiros llenry
Dani.iski. , com sua mulher , 2 fii.os, e huma cr.u.
do , Edwin Buck , Matli.wChast.uran , com «...a inu*
lher Ileniy llayden, Rolx.it Wiighl , W. Wuck,
com Portaria da Secretaria «TEstaüo rios Negócios
Estrangeiros.

dadas á
ri.

luz

AVISOS.
Pura intelligencia do Publico.

As verdadeiros pululas das especies-puiganles da composição de Mr. Le Roy , «
por Luiz José de Souza, tem os signnes seguintes: são do tamanho regular «le hu.n grão rie bico;
com côr parda tiranle ao preto, mui lustrosa»; e maleaves sendo agiladas pelas matérias resinca* e
extraclivas de que ellas tão compostas. O sobredito inventor e factor das mencionadas pululas ven-
deas em sua botica na rua de S. Pedro próxima á da Quitanda, em vidros de £>0 e de 10Ü pululas,
e tambem avulsas: e accompanha o methodo de graduação, que distribue grátis. Elle brevemente dará
á lu* humn explicação demonstrativa , por onde fará ver o quanto são úteis ns referidas p.Mulas ; e
explicado cifer nsia.ciodan.ente, eôr &c., até a fórma dos vidros, tudo u evitar a fraude inlroductora
d'outras com este titulo ; para que nSo haja confusão no credito deste tliicuz medicamente; pois tendo
o inventor dellas em segredo o modo como as prepara, he justa esta declaiação paia a perfeita ia*
telligencia do Publico _ a não serem enganados.

Boog, Pcarson , e Comp. fazem sciente ao Publico, que do' 1.° de Maio do corrente anno
rica girando a sua caza debaixo da firma de Boog, Pacy , e Comp.

Plano da 1." Loteria concedida por S. M, 1. a beneficio das obras das Igrejas de S. José desta Corte, e
S. João Baptista da Villa Real da Praia Grande, cuja exiracção se ha de jazer no próximo mez de Julho.

1 Prêmio de
1 Dilo „

Dito „
Ditos  „

4 Ditos  „
C Ditos ,
8 D.tos „

§0 Ditos ,
60 Ditos  „

1 :ÕC0 Ditos „
1 Primei,--.) branca ..;
1 Ultima branca

.12:0001/000
6:O00U0O0
3:00OU00O

1:00OU0OO 2:00OU00O
tíOOUOPO 2:40011000
4O0LO00 2:40OU00O
200U000 1:60OUO00
íoouooo 2:0ooi;ooo
ãOUOOO 3:00011000
10U0O0 24:!tb0U000

320II000
S20U000

1:0» Prêmio» >fi:O0o B;lh isuotX)' Rs.J:o.jj Brancos ^
Somma eorooouooo

Os Bilhetes desta Loteria são de 12<J)000 rs. cada hum; porém tambem ha meios Bilhetes de
6(^.000 rs., e com elles se cobra metade do prêmio, que sahir ao numero , que elle indicar, como vai
<ie_ch»rado nos mesmos Bilhetes, descontando-se, como he costume, 12 por cento, a beneficio das obras da«
dit^s Igrejas. Os bilhetes achão-se á venda em caza dos Srs. Henrique José d'Araujo^ na rua Direita
esquina da dos Pescadores N. ° 169; de José Antônio de Mattos, rua de S. Pedro esquina da Cande-
laria N. ° 29; de João Lopes da Silva Couto, rua da Misericórdia N.° 77.

RIO de JANEIRO ha IMPRENSA IMPERIAL g NACIONAL.
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Repartição dos Negócios da Marinha.

S UA Magestnele imperial Ordena que V. S. de.

S. de tomar pleno conhecimento do estado de

VoL os íamos 
'inheren.es ao seu actual Emprego,

hniii de propor quanto julgar conveniente atam
''facilitar o anibiuieute, dos habalbo. , a «olho

fiscalizarão, e arrecadação da Fazenda, e o rt,u

Ja, noí mento dos armazéns . a fim de conciliar
]:\Z7o 

fornecimento dos Navios cm o nojos,

.ano arranjo, o indispensável economia. Dcüaio

1,0 ém à V. S. , que taes propostas deveu, única-

Cí," verL sobre' objectos que carrção deSupe.

rio,- Resolução, o nunca sobre cousa. de detalhe,

que Sua Mages.ade Imperial Deixa i'Uo.«mente a

boa c.itica dos Empregados, en. quem Poz Sua lu,

P6,Í DeorS-ie a V. S. Paço em 30 de Abril
,,„ ,828. _ Diogo Jorge de Brito. - Sr. Miguel de

Souza Mello e Alvi.n.

Ordena Sua Magestade Imperial que V. S. d*,

pois de tomar pleno conliec.mento do es tado de

iodos os ramos inherentes ao seu actual Empreg ,

baia de propor quanto julgar conveniente a ....

dJ fcciliUr a marcha do^s trabalhos tem que tem

I o |„_,ar a promptificaçSo dos vasos de guerra)
iliando no mesnlo passo a devida . neçes -

ria economia. Outro sim Recommenda o Mesmona etuui. <¦ . reconduzir ao
Augusto Senhor, que v. a. ia,ai
Arsenal pelos meios até «gora praticados o» Cor-

pinteiros eCalafates necessários para a rápida

í.omptificação.daCorvetaMaitaJzabel,^^prninptincaçiio ua ._,.....-.¦¦ -, •
gata Imperatriz, cujo aclivo serviço be da maior

ÜígenS li!!,.. «í o do Transporte An.inoGran-
de', ultimamente enteado. Declaro poremia V. 8

quê taes propostas devem unicamente ver »bro

objectos, que careçao de Superior Rosouclo^ 0

nunca .obro cousa, de detalhe, que b. M. I..D*

xa inteiramente á boa critica dos Empregados, em

q«emPo8 Sua Imperial Confiança. Abr;l
Deos Guarde a V. S. laço eini 

^
de 1828. -- Diogo Jorge de Brito.-Sr.Tnstao 1 to
dos Santos,

Artigos náo Officiaes.

MINAS GERAES.

Extretelo do Aslro de Minas de 17 de Abril.

O escrivão desta Intendencia revendo os livros
competentes, passe por certidão ao pé desta Porta-
ria quanto se fundiu de ouro,.no decurso de todo
o aiino próximo pas-ado , e quanto se tem já fun-
dido este anno depois du provniinliísima Lei do
26 de Novembro de 1827, isto be, depois da su»
publicarão nesta Comarca. Assim o cumpra. S. João
d'EI-Itéi aos 20 de Março de 1828. — O JiriZ~lB.
fèiTa, e lnspector d.i Intendencia, Aureliano do
Souza o Oliveira Courínho.

Anlonio Pereira da Costa , Escrivão da Intendencia
e conjerencia da Comarca do Rio

das Mortes &c.
Certifico , e porto fé que revendo o livro fin-

do, que servio de registo das guias das barras,
delle consta ter-se fundido cesla Intendencia e no
decurso do anno próximo pretérito de mil ottocen-
to e vinte e sete, de numero hum a trinta e trez, 

j
trinta e dous marco?, huma onça, quatro oitavas o'
cincoenta e quatro graus; e outro sim revendo
o livre, actual de igual registro, delle consta ter-
se fundido desde o dia trinta de Jane.ro, em quo
foi aqui publicada a Lei de vinte seis de Novein-
bro do dite, anno de mil oitocentos e vinte sete , ;
de numero hum a numero quarenta e trez, cento;
e trinta muicos, sete onças, e cinco oitavas, sbIvo
qualquer erro ou engano. O referido he verdade,
e consta dos ditos livros, a que me reporto, do
onde fiz passar a p.esei.te certidão por pessoa de
minha confidencia, e conferindo a achei conforme,
razão porque a subscrevi, e assignn , nesta Villa
de S. João de El-Rei, Minas e Comarca do Rio
das Mortes aos trinta dias do mez de Maiço do
anno de mil oitocentos e vinte oito, sétimo da In-
dependência e do Império E eu Antônio Pereira
da Costa, Escrivão da Intendencia e conferência, que
a subscrevi, conferi, e assignei. — Antônio Pereira
da Costa.

NOTICIAS ESTRANGEIRAS.

PORTUGAL. f

Gateta de Lisboa de 23 de Fevereiro.
S. A. o Senhor Infante D. Miguel está ja &•
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lizmenlo no mt-io dos Porluguezes. 0 dia 22 de Fe-
ve.eiro de 182.8 será o dia ilu gloria nos Cistos Lu-
situnos. Pelas duas horas da tarde principiarão as
salvas nas tor.es , e no castello de S. Jorge , a
annunciar a feliz chegada de S. A. á foz do Tejo,
e seriiio 4 horas e meia" du tarde quando S. A.
desembarcou em Belém , e Se Dirigio para o Pu-
lacio da Ajuda, em companhia de Siris Augustas
Irmãs, e uo meio de iunuit.eraveis vivas, e de
quantas expressões de jubilo os Portuguezes podião
tributar a tão venturoso acconteciinento. D-iãu-sc
repetidas salvas tanto nas torres como no castello,
e nas embarcações , que se achavão embandeirailus.
Hum grande numero de pessoas concorreu logo a
Palácio para beijar a Mão a S. A. , Compareceu-
do alli igualmente o Senado ela Câmara de Lisboa.
A' noito houve illuminação geral na Cidade.

Dito de 25 dito.

Hontem pelo meio dia, Sahio S. A. o Sere.
nissiint. Senhor Infante D. Migutl , em Estado ,
do Real Palácio d'Aju da, e accoi.ipnr.hado por Suas
Augustas Irmãs, Se Dirigio á Sé, afim de assis-
lir ao s„|piiiue Tc Deum , entoado pelo Euiinen-
tis.iino Cardeal Pcitria.cn , em acção de graças uo
Omnipotenie ,. pela venturosa chegada de S. A. a
esta Capital filo Reino.

Não cabe em nossa humilde expressão o des*
crever o enthusiasmo e regozijo do iinmenso con-
curso tle pessoas, que se achavão alinhadas em to.
da n parle, por onde, tanto na ida como na vol-
ta , passou o Serenissimo Senhor Infante D. Mi-
gael. O prazer transportava todos os corações , e
se divisava em cada rosto. En. muitos o transporte
de alegria tolhia n voz, e erão as lagrimas mais
fieis interpretes do que as próprias palavras, dus
sentimentos do coração.

GRAN BRETANHA.

Londres 27 de Fevereiro.

As Gazetas Frai.cezas de Domingo, quo chega-
riio a noite passa'!,! , trouxerão o minto iitipurtan--I" voto da C;ii'„r-, dis D-putado*. a respeito tia
Presidência. Tinha so gabado hu tempo que oa u|.
ttareahitas compui.lião a maioria .In i-oia Assem.
bléa , e que se veria o seu triunfo em levar ;i
Cadeira hum dos seus Chefes. M. Ravez, Orador
hábil e distinto, n tinha occuoado muitas se-sões,'*> como elle unia o interesse do partido de Al. .'e
Villele aos do l.,d<> direito, era considerado o Cun-
didi.ii iiiiiis capiz de sue e.ier.

Portanto sua nssignalnJa desfeita he huma pro*vn .Ie f.,,,-,1 superior ainda armada contra n politi-ca do ultimo giibinete, e de continuar a união en-
tre l.iiinu li.-ii-ç.o do extremo direito, e o lodo do
J.iil . esquerdo, que trabalhou por derriba In na ui-
tuna eleiçã.. g"ral. Pelo seu regimento, a Câmara
fl s Deput-.idfs íiiipresenta a S. M. os nomes de
cinco Cniiilidatos para ;i piesidencia , e S. M. no-
me;, liiiii! delles, e geralmente escolhe o Membro
tine a maioria de mios põ.* na cabeça do rol.
Nesta oceasião o numero de votos fui n seguinte 
M. Deliilnt teve .212; M. Hyde deNeuville, 206;
M. Rover Collard, IS9; M. Gat.tier, 189; M.
C.ssinnr Peirier, 180. O antigo presidente M. Ra-*^re"z, teve vómente 167 votos , e M. de Ia Bour-
f|.iin.:i\.. só 154. O., dois primeiros Deput.id.is na
lnta afortunada, M. Delalot, e M. Hyde de Nen-
«ville, pertencião dantes ao extremo direito, mas

o
cuja

agora unirão-se no partido Constitucional. q„ ,
Candidatos seguintes sempre tem sido Constitui*! '
naes. Delnlot e Hyde de N.uville tinhão dantesc 

°

balido lado a lado com La Bourdounaye ; nm»
ultimo tinha feito p-.iz com M. cie Villele, (a
politica si- oppoz violentamente na ultima sessão) vi"
as suus bandeiras desertadas pelas dos Liberar.
Nesta nova complicação de interesses , e nova '

gi.nisnçáo de partidos , he difficil anticipar resulta"
dos ; mas se tomarmos o estudo dos votos Sabh,
do como aigumenlo de algum arranjo permanente
dr* forças, podemos recear algum perigo para
Ministério passado, assim como estai.ios habilitados
pura avaliar a totalidade do apoio , com que „jn.
da pôde contar. M. R.ivez , que tomou huma parte
muito autua uns processos preliminares da Assem.
blét, será o Ch.fi. em huma formidável menorida.
de em queslões, em que elle -e opponha á coalisj,
ção dos Ulirm e Liberaes. A posição, que elle
occitpa a frente dos 

"Iii7 
pnrtiilistas , pó le prevenir

a aceusação , de que está ameaçado seu amigo e pa.
trono M. de Villele. Por outra parto resta ver se
a pluralidade que formou a lista dos Candidatos pa.
ia a Presidência sustentará o gabinete aclual com o
mesmo zeio, com que nttacão os principies e denun-
cião os membros do passado. O-i jornaes liberaes
applaudem o seu' triunfo na decisão mencionada, queos occupn quasi cun exclusão de outros novos.

F R A N q A.

Paris 17 de Fevereiro.

Tem havido mudanças no Corpo Diplomático
do Brasil, M. Moutinho, que deve agora estar na
Allenianha foi encarregado da legação de Roma.
E-tü nomeação tem merecido a approvação gemi.M. Moutinho , cujos talentos administrativos são
bem conhecidos , não pude deixar de encher mui
convenientemente a embuix?ida que lhe está cn*
fiaiiy.

Paris 22 de Fevereiro.

Recebemos, por expre-so, noticias de Constan*
tiiioril.. i ié 23 du passado.

í» Matti sciu-nf th- 20 de Dezembro, que foi
Ciiii.iuiiii.-ado ,-i.j.ii . uo Palácio da P .Ia, a Iodos
o* A).nm congregados , e manilAdu a tudo- os Pa*
cima , pr.nliizio a maior consleriinção em P.ra;
porque delle M* infi-rio que ü\,ra em diante será
impossível remover a su--p,ita, que o Divan con*cebeu conti u a Rússia,

A c""'-u do ligor , con. que forno tratados os
Ar-)-, o ..-i Cal Loucos, e n ti- se,em despedidos do
Gaiata ePera, he agora subi ia. Pelos artigos dn
tratado do pi z concluído ultimamente entre a Rua.
si. e a 1 er-ia , todos ,,.- Armênio.» Calholi.-oa, quecslivesseni na Pérsia , !,i,vi,i  fi(Jilr „ 

',-,.
tiiro debaixo da prnteeção da Rusm„.

Este artigo occíi-Íoiími o maior ili-sabor á Cor*te do Sultão, o ,'„, 1jj11,,lrm...,e 8e teaoU.eu oge0desterro porque dalli eu. di.-,,le h.iviãu de srr
considerados como subditos Ru-sos. Abhas Mirzaempenhou se, mas d, balde em oppor-so á inserçãodaquella cláusula.

As rigorosas medidas vão continuando. Os ri*cos Primazes Armênios, ,*,„ .....nero de dúle, fo.rao prezos. A consternação, que reina entre osnegociantes dModns us nações,' he inexplicável.
. U8. Ayann (Notavei.) da provinciu , que sa«juntarão na Capital , Pstão a ponto do voltarem

para sua8 CUZi)á, A(itcí de 9ahirem forff0 lcvaduj
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muitas vezes á presença do Sultão que lhes orde-
nou que prestassem toda a altenção ao llatti-schi-
rilf de 20 , e os exhortou n qtn- fizessem pôr em
execução o seu contheudo. A alguns delles mandou
armas de valer, e recommendou lhes que fizessem
todo o eslorço possível paia defenderem o islã-
mismo.

Sem embargo de toda» estas preparações de
guerra, a Capital ainda está Innquilla.

Pessoas bem informadas nos tem dito hoje qua
os Srs. de Ribeaupierre , e Strntford Canning sa-
hirão de Corfu no principio deste mez, sen. espe.
rarem pelo Conde Guilleminot. Pensa.se que o pri.
ineiro irá para Tiieste, e o segundo para Ingla-
terra.

O Observador Austríaco , em data de Jassi 4
de Fevereiro, diz — Cartas ile Galai» agora rece-
bilas , afiiruiá» i|i|.. em todas as fortalezas sobre o
Danúbio se publicou hum firm-tn do Grão Senhor,
que prohlbe , sob peini de morte , a entrada de
algum soldado Turco , por authoridade própria ,
debaixo de qualquer pretexto . nu território dos
principados de VValachia e Moldavia.

Paris f2(3 Je Fevmeiro.

O Rei deu audienci. a M. Rover Collard,
Presidente da Câmara dos Deputado .

A Quolidienne lamenta u escolha do Rei na
nomeação de Boyer Collard como Presidente da
Cama.a dos Deputados, po.que isto prova sô.ii"iiie
huma concessão.

O Rei mandou chamar M. Labourd mnnye, e
demorou se com elle huma hora, M Rib-impi-
erre sahio de Corfu a 20 de Fevereiro abordo de
liuma fragata Russa , e seguiu pjra Ttieste.

Mandarão-se ordens a Br°st p^t- ns-n.ar o
Jean Bnrt , as fragatas Ni/inp'ia , Are 

'¦:¦-,:, e a
escustu Bearnai0; e.n Cherburg.., a.-u.vet-i i'ilu-> . •
em Bayona o brigue Capriciet/S". Sabem tod"-
os dias '.'!>ib ire ç i - da guerra de Toulon jnra
cn./.iir no L vu-i.- T" u saindo também varias Ira-
gitas pata o mesmo destino.

CcL-nara dos Deputados Sr5 d- Fevereiro.

O Presitb-nte ' "' huma carta do Minislro do
Interior , e.n que S. Ex. dizia que enviava á Ca-
mara ii oi :l",.un-a do Rei, qne nomêa M. Royer
Cillard Pt." lente da Câmara tios Deputados na
Sessão aetuil. \ ordenança he do teor seguinte: —

Carl .s , i-L-c.
Tendo visto a Men,age, datada de 23 deste

roez , na qnal a Câmara dos Deputados nos ap-
presenlavn como Candidatos para a presidência-na
presente Sessão ; os Sieurs D.'la!ol , Barão Hyde
de Neuville, Royer Collard, Gautier e C. Perri-
ir , havemos indicado e nomeado Presidente da
Camar.. dos Deputados o S e .r Royer Collard.

Dado nas Tuilleries em 20 de Fevereiro.
( Assignado Carlos. _

A Câmara depois procedeu por sorte á eleição
do Vice Presidente, <> so declararão eleitos dous,
que obtiverão maiorias absolutiis , a saber o Mar-
quez de Cambou e iil. Agif-r.

Toulon 23 de Fevereiro.

Os Francezes nunca forão mais respeitados em
Tripoli , na Barbaria, do que hoje são.

O brigue de guerra Francês Le Rtisé , que

ultimamente estava ancerado naquelle porto , per»
deu dous ferro». O Pacha de Tripoli informado do
caso , immediatamente mandou entregar outros dous
no Tenente Delalie , commandante do navio , e
não quiz recebr o valor delles.

O Pacha declarou positivamente a aquelle Of-
ficial que em todo o caso elle sempre ha de ficar
amigo e alliado da França.

(Do Monilcur.)

Paris 2 de Março.

O Moniteur publica hoje o seguinle relatório
feito ao Rei :

" Senhor,
" Ha muitos annos se tem manifestado votos

nos conselhos geraes o no seu das Câmaras, para
qne o Governo se ocupasse da preparação de hum
Projecto de Lei para a ergauisaçiio da administra-
ção departamental e municipal. O fallecido Rei e
V. M. havião ettendido a estes votos, e ordenado
en. diversos tempos a seus Ministros que preparas-
sem os elemeuio< deste importante trabalho.

" Vários projoctus se redigirão ; hum foi até
appresentado á Câmara tios Deputados era 1821 ;
mas esta appresentaçáo não leve resultado algum.

'¦ Hoje se achão reunidos muitos materiaes no
Ministério do Interior. He necessário coordenados,
e preparar a eite respeito huma legislação, que
concorde com as nossas instituições , com 03 ha-
bitos e as nsvessidades reaes do paiz , a que he
justo sali-ftzer.

" Tenho pensado que seria ulil confiar este
trabalho preparatório , que requer longas e graves
meditações , a huma commissão escolhida entre os
Srs. Pares e os Srs. Deputados , que tem desem-
penhado funções administrativas, e (fentra os mem-
bros th. vosso Conselho d'Estado. Se V. M. aúop-
tar e-.a proposição, eu terei a honra de appresen-
l¦-•• lhe para formar esta commissão : os Srs. Ba-
lão Portal , Ministro d'Estado; Duque deBrissacj
Banio Mounier ; Conde de Bretenil ; Conde de
Tocqueville , Pares de França ; Conde de Chabrol
de Volvich , Barão de Haussez , Barão Polet de
Ia Lozére, De Lastouras , De|iutados ; o Barão
Cuvier , Conselheiro d'Estado ; Fumeron d'Ardeuil,
de Salvandi , mnitres des recpieíes.

" O Barão de Balzac, Conselheiro d'Estado ,
Secretario Geral do Ministério do Interior, fome»
cera á commissão os documentos , que lhes forem
necessários , e tomará parte nas suis deliberações.

"Sou com profundo respeito, Senhor, de V.
M. muito humilde, muito obediente servo e criado,

" O Ministro Secretario d'Estado do Interior,
De Martignae. „

Approvado, 2S de Fevereiro de 1828.— Carlos.
Pelo Rei :
O Ministro Secretario aV Estado da Repartição do

Interior, De Martignae.

ALLEMANHA.

Tricote 12 de Fevereiro.

Huma embarcação chegada hoje de Alexandria
traz noticia que alguns dias antes da sua partida
daquelle porto, 40 embarcações Egípcias tinhão che-
gado de Navarino : as duas grandes náos se dir,
que fundiarão em Aboukir : não se receberão mais
detalhes.
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NOTICIAS MARÍTIMAS.

¦ENTRADA S.

Di.. 30 de Abril. -*«•*, 50 ém; G. Port.

»Ai« M Jo5o /Wm *» Cr«s, eqo.»age...;S3,

í; Vsal e outros geaeros , ao M,: P««f«*«
a ? ;R«.lri«ues de Almeida Jordno, Bartl.ulo-
A" ,,! 

Vtil o Bacharel João Proeopio

jErll 
Floiencm Maria da Conce,

^"i"^ ,, .... i „;,/o ,|os Sil.tos , e II. IjUI-

f °lTLe*C»e -rn rui 4a oTen.i.t* Eu-
lã Aa C«***, « » 

o Alferes Antônio Freire

n°ndAr diTJÍiT« •»«'. B **.*•»*"•*feM; .é^,:r" ¦'. rjar,'i
£jL uf - ílul-M^y 91 d,as ; B.J*.

SP ¦^AlnerGP. Slèninson , M. «»tafer,
d.as; B. Arar. w. r . Bwckliead : passa-
XTâJ^ií-SS»--' 33d.es; G, He*
£n»«i«r«, 

*»• ^ 
escravos, destes morre-

s' rrsa es & <*»»- - í--p-^ -¦ °4
7L k lng ienry Arnot, M. James Sten, equ,

p^em 13 carga c«4*, louça e 
£™J«. 

•*£
ES — #»{/,- 59 dias ; G. Jwg. íafcoa, W. #r.

Xírtvif, equipagem 18 , carga louça , e fazendas,

f Ci/ : DMiageiroB 2 Inglezes, h». viuva ler-

êleía, ío» h««aW, ehum Hollandez os quaes .ao
fH',„'i no Bergantim HoIlawdeaUmlherme I.,

T ti* M 11 1 E. Le Manger, equipagem 6,

ÍÍ,'virilm, e outros gêneros , a RA.-^I
18 dias • B. de Guerra Pampetro, Com. a Cap.

Ten Pedro Ferreira.-DiU>, dito B. de Guerra

\Zre\Zire, Com. oi' Ten ; Francnco Romano
1 S(7B„ _Dito, dito, L. S.Joao-mnho, M. Mo-

noel Ferreira da Câmara, equipagem 6 , carga as-

sucar, e agoardente, a vario*. - Dito, dito, L.

Santo Antolio, M. José d Ávila Ramos equipa-

cem .7, carga dito, a vários. - Dito , dito, S. t.s.
Llla M Francisco dos Santos Lopes , equipagem
7 carga dito, a vários: passageiro José da Cos-

«a'Mattos.zinhos,^O.ito, dito, L. Viva Mana,

M. Thomé Luiz Gaia, equipagem 5 , carga dito,

a vários.-Bito, dito, S. lerceira Pastara, M.

Manoel de Medeiros , equipagem 8, carga dito , a

Bernardo José de Faria. - Dito , dilo, L. Boafe,

M Francisco Manoel , equipagem 7, carga d.to,

»„ Mestre. - Dito , dito Penque Santo Antônio
e Almas, M. Ignacio José Gomes, equipagem 7

a vários. — Dito , dito , L. União Fe-
cargi dito

tit M T/wwkm José. da Sihe, equipagem 5, car.
eaW, « .V""5 ftrw<»« <<<> Roeha e Auiujo -üi.

L dito, S. Rainha dos Anjos, M. José tfo» S«ií-
v„<' euuinae-eui 7 , carga dito , a vários. — Rio
Ji jS" 2 dias; L. S. João <*. Barra, M. An.

tonto José do Couto, equipagem 7, carga madeira,
ecatfé, a Francnco Aiümio. - Dito, dito, L.. hein-

ta Anna, M. 7S««™ Antônio dc Andrade equipa-
«em 0, caiga madeira, a J/iwoel 6ortçü/ii«. - D.-
to dito, L. S. Joíé, M. JmoAnUmio, equipagem
5 

' 
carga madeira, a vários.- Dilo, 3 dias; 8.

Santa Anna S. Joaquim, M. José Mana de Almeu
da , equipagem 4 , carga dito , a vários. - Dito ,
2 dias- S. Bom fim, M. Antônio Francisco da for.-
**, equipado. 8, carga dito, a JoséJranctsco Dm-
«,, passsageiro Antônio Pelicano Pimentel. - Dl-
Io -i dias; L. Bom fim , M. Manoel Pereira de
Araújo, equipagem ti, carga dito, a Antônio Leo-

po/diío. - Dito , 2 dias, L. S. José, M. José An.
tonio de And,,-de, equipagem 6, carga dito ,_ a Joa*

quim da Silva. - Dito , dito , L. Conceição , M.
Manoel Antônio, equipagem 5 , carga d.to, a tran-
cisco Marques.-Dito, 3 dias; L. Santa Anna, M.
JCrancMO» •/<«<; «««w • equipagem 7 , carga dUo ,
e arroz , caffé , e milho , a Antônio Alves dos Pas-
sos — A/«cn/ié / 4 dias ; L. S. SeUistiao , M. Josõ
Gonçalves dos Santos , equipagem 0 , carga o.adei-
ra, e caffé, a vários, passageiro José Gomei àa.
Penha, e hum escravo.

S A II 1 D A S.

Dia 30 de Abnil. — Macahê ; L. Alleluia, M.
José Francisco Martins, equipagem 3, em lastro.
— Cubo Frio; L. S.Francisco Voador, M. Manoel
Ferreira dos Santos , equipagem 5 , carga carne. —
Dito, L. Espirito Stnito, M. JosétCmrrêa de Bar-
celtas , equipagem 5, carga vinho, e carne : passa-
geiro Manoel Antônio da Roza , com Passaporte
da Policia. — Pernambuco; S. S. José Viajante, M.
Bernardo José Ferreira, equipagem 9 , carga caffé,
arroz, toucinho, e fumo: passageiros o Portuguez
Manoel Ferreira dos Santos , com Passaportes da
Secretaria d'Estado dos Negócios Estrangeiros , Joa-
quim Maria da Cruz, Soldado dimittido , com Por-
taria do Quartel General , o Cudete do 5.° Bata-
lhâo de Caçadores João Pelieiaiio Gomes, os Sol-
dados desertores do mesmo Antônio Joaquim, e
José Manoel, por ordem do Quartel General.—
Rio de S. João; Penque Bom Jesus d'Além , M.
Malhias Brilho da Fonte, equipagem 6, em lastro:
passageiro o Cabo de Policia João Gonçalves Mar-
tins, com Passaporte da Policia. — Guernesey; B.
lng. Two Brothers, M. James Hitmphries, equipa-
gem 10, carga couros, e caffé.— Volparuiso , por
Santos,- E. lng. Aurora, M. Samuel Cornei^ , equi-
pagem 9, em lastro.

M:
AVISO.

O* bilhetes da 10e> Loteria da Santa Caza da Mizericordia, que ha de andar a roda imprete-
• i ...... ™ nrneimo mes de Maio , continuãu-.e a vender na mesma Santa Caza , na do Provedor

r.velmente no proa mo «no. .^ 
^ g ^^ n ^ _ ^ ^ ThMonreiro 

»Antonio 
da 8ilfB

cliTVereira rua detraz 
°do 

Carmo N. 8; na-do Thesoureiro das Loterias da dita Sinta Casa.

KlTeisoo LoJe's de Araújo, rua de S. Pedro íf. 23; e na rua Direita N. 20, aa Botica de João

Francisco de Pinho.

RIO de JANEIRO na IMPRENSA IMPERIAL e NACIONAL. 1828.
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FALLA
DE

SUA MAGESTADE O IMPERADOR
PRONUNCIADA

NA ABERTURA. DA ASSEMBLÉA LEGISLATIVA,

NA Sessão Imperial de 3 de Maio de 1828.

AUGUSTOS, E DIGNÍSSIMOS SENHORES REPRESENTANTES
DA NAÇÃO BRASILEIRA.

Eu 
"Venho Abrir esta Assembléa Tendo a

satisfação de Communicar-vos, que as re-

lacões de amizade , e boa intelligencia com

as'Potências da Europa con tinuâo , c cada

vez mais se estreilão. O Impem dor da Rus-
e o Rei de Saxooia acabão de reconhe-sia

cer este Império. Não acontece, porem , as-

sim da parte da Corte de Madrid , que he

o único Governo da Europa , que falta a pa-
ticar este acto. Tratados de Commercio, e

Navegação com o Bei da Grani Bretanha, e

o Rei da Prússia se aehao concluídos, era-

titicndos. Finalmente Communico-vos quecom-
pletei o Acto da Minha abdicação a Coroa

Portugueza , que Vos Havia Annunciatio na

Abertura da Sessão de 1826. Igu.es relações

de amizade , e boa intelligencia existem en-

ire este Império, e os Principaes Estados elo

Coatineote Ameiuano- O .CrvctRO-HPÍ- fifc
tados Unidos da America acaba de nomear
hum Encarregado de Negócios pa»*Wt*«>rte*,

em lugar do que se aiwentou , como vos

Annunciei aa Abertura da Sessão próxima pas-

Ênlabolei Negociações de paz com o Go- /

verno da Republica de Buei>os Ayres , L.^abe-
lecendo hazes para huma Convenção justa, e\

decoroza, como exigem a Honra National, e

a Dignidade do Meu Imperial Throno. Se esta

Republica nüo acqniescer ás proposições mm

liberaes, e generozas, que attestào a lace do

Muntlo a boa fé, e a moderação do Governo

Imperial, ainda que Meu Imperial Coração

muito Se Penalue , he mister continuar a

euerra, e eontinual-a com duplicada força :

tal be Minha Iminutuvel RízoIuçSo. tu Conto,

qne Acharei na Assembléa Geral a mais hrme,

«leal cooperação aíim de Poder Deíeni, enhar

I a Honra, e Gloria Nacional, que neste caso

1 «e achirião compromettidas-
^fffiSSaS^aosfevjoooa iríferf.*^, *f me

|- _éf>éfa*ul« «o* es**- A-s»?i»biôa pela adem,



¦<• tranquillidade que reina cm todas as Pro-
vincias do Império , o que Me Prova mm so-
hejamente, que o Regirm-n Monarchico-Cons-
titucional cada vex mais se -vai consolidando.

Chamo outra -vez a attenção das Câmaras
«jbre os Negócios da Faeenda e Justiça , que
tanto Recommendei na Sessão próxima pas-

As Finanças , e o Credito Publico rcce-
berão hum benéfico impulso com a Lei da
Fundação da Divida, mas ainda carecem de

providencias legislativas mui prontas e effi-
cazes, e que ponhão era harmonia as diffe-
rentes ramos da sua administração. Nàorece-
heo melhora alguma o Poder Judiciário, e
he urgente qne nesta Sessão elle seja regu-
lado segundo os principios da 'Constituição

do Império, afim de que possamos ver julgar
conforme aos Principios Constitucionaes, o

que seguramente cooperará muito para que

Meus Suhditos gozando dos bens , que a
Constituição lhes outorga por este Poder
bemdiafendo o sistema , Mc ajudem a susteu-
ta-Io.

Os Ministros , e Secretários de Estado apre-
sentarão ás,Câmaras, com a exaclidão compa-
tive! com as circunstancias actuaes, o estado
dos differentes ramos da Administração Publi-
ca. Eu Espero da Lealdade, e Sabedoria da As-
sembléa Geral, assim como de cada hum dos
Membros que a compõem , a mais perfeita
harmonia , e mutua confiança entre as Ca-
maras', e o Governo. Desta perfeita harmu-
nia, e mutua confnnça, que da |_>rte do Go-
verno será inalterável, afloitamente Digo, qne
depende o arreigamenlo do sistema Curisliiu-
cional , a boa marcha da Administração , e a
prosperidade Nacional em que se firma a Glo-
ria de Meu Imperial Throno. Está aberta a
Sessão.

IMPERADOR CONSTITUCIONAL, £ DEFENSOR PERPETUO DO BRASIL

RIO DE JANEIRO, <NA IMPERIAL TIPOGRAPHIA DE P. PLANCUER-SEIGNOT.
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E C R E T O.

| Endo consideração a que Luiz ClementePou-,
tiner não «ó se portoa com ztdo^e bravufTna
primeira Expedição 

"Naval n.anVtã.fa contra a Pata-
goma , e ria qual fazra -pSnr-irEscuiia — Escude-
ra —que elle conin.anriava , BfBtrãTe durante o tem-

po que esteve Prisioneiro do Inimigo, deo provas
da maior fidelidade, e adhesão á Causa do •'"P«,"°
eà Minha Augusta Pessoa, como tudo Me to.

presente por informações officiaes do actual Com-
mandante da Esquadra do Rio da Prata ; e Que-
rendo Usar para com elle da mais apreciável das
attibniçõps do Poder Moderador : Hey por bem ,
Tendo Ouvido Meu Conselho de Estudo, Perdoar*
lhe a pena de cinco annos de prizão em huma Üoi-
taleza, que além de outras lhe foi imposta por
Sentença do Conselho Supremo Militar de Justiça
de quatorze de Fevereiro do anuo próximo prete-
rito. O mesmo Conselho o tenha assim entendido,
e faça executar com os Despacho necessários. 1 a-
lacio do Rio de Janeiro eu. trinta de Abril de
mil oito centos e vinte oito, sétimo da lndepen-
dencia, e do Império. - Com a Rubrica de Sua
Magestade o IMPERADOR. - Diogo Jorge de
Brito.

An mies nam Officiaes.

RIO DE JANEIRO.

Câmara dos Senadores,

i* Sessão preparatória de 30 de Abril.

Presidência do Sr. Bispo Capellão Mór.

Voltando a Deputação que se d.r.g.o a S. M.
o Imperador, o Sr. Visconde rie Ca..u, como Ora*
dor delia, leu o seguinte Discurso:

« Senhor. - O Senado , havendo proced.do as
Sessões Preparatórias por estar próxima a cpocl.a
marcada pela Constituição para a Abertura das
Câmaras do Poder Legislativo , nos envia em Ue*

putaçSo a Vossa Magestade Imperial , a hm de pe-
dir que Haja por bem Designar o lugar, dia, e
hora, da [celebração da Missa do Espirito Santo,
e lambem o lugar e hora da reunião da Assem-
bléa Geral. O Senado espera que Vossa Moges*
tade Imperial Se Dignará de Assistir a este Acto

de tanta espectação do Povo, e que exalts os
sentimentos de amor , veneração, e lealdade á Sua
Sa"rada Pessoa , vendo os fieis Subditos o Vivo
Penhor da Felicidade Publica, e o Espirito, que
Dirige o Administração , Anima todas as classes ,
e Perpetua a confiança Nacional na Justiça, e Es-
fubilidade do systema doGove.no, sobre cuja har-
inonia V. M. 1. incessante Vela. O Senado , não
obstante o intervallo decorrido depois da ultima
Sessão do anno preteiito, ainda sente o esplendi-,
do effeito da Presença deV. M. I., e Falia do Thro-
no, em «|ue Manifestou a Alteza de Seu Entendi-
inento, e Bondade de Coração, Dando testemunho
de Estar Satisfeito com os trabalhos de huma eou-
tra Carnais. Este Honorifico Juizo acerca do de-
scn.penho dos deveres da Assembléa Geral, aceres-
centou novo motivo para o Senado render graças
a V, M. 1., e elevar seus ardentes votos ao Ente
Supremo pela Gloria de V. M. I., e foituna d»
Império do Brasil. ....

S. M. Se Dignou Responder, que a Missa do
Espirito Sento seria no 1.° de Maio na Capella
Imperial á hora que melhor conviesse ao Senado»
e que o lugar para a Sessão Imperial no dia S
de Maio será o Paço do Senado , e a hora a do
meio dio.

Resolveu-se que a reunião fosse no dia 30 pe-
Ias 10 horas e meia para assistirem á Missa ás 11.

Câmara dos Deputados.

4.» Sessão Preparatória,

Presidência do Sr. Casta Carvalho.

Presentes 65 Srs. Deputados, o Sr. Fejó lei»
n Acta da antecedente , que foi approvada. O Sr.
Secretario Maia leu o Officio do Ministro do lm-
pçrio participando que a Missa do Espirito Santo
teria ao meio di». Dez minutos antes das 11 sahi»
a Depotação a S. M. I., e Büspehdeu-se a Sessão s

. voltando esta ás IIJ, o Sr. Arcebispo da Bahia re-
citou o seguinte Discurso , que na qualidade de
Orador di.igira a S. M. I.

" Senhor. — O objecto da honrosa Commissão ,
de que a Câmara dos Deputados reunida em Ses-
são Preparatória acaba de encarregar-nos, he hum
perenne, e glorioso testemunho da Liberal Muni.
licencia dc Vossa Magestade Imperial, e bum novo
penhor da progressiva felicidade , de que gozamos.
Dizer que. as Câmaras vão entrar no terceiro pe-
riodo das suas Sessões ordinárias, he dizer alta-
mente, que a Constituição, este iiiapreciavel Mo-
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numcnto do Elevado Espirito, e Magnânimo Co-
ração de V. M. 1. , prosegue sua marcha tranquil-
Ia, e magestosa, que o único systenta que con-
vem aos interesses do Mundo civilisado , vinga e

prospera jí no abençoado solo Brasileiro; que o

Governo 
'Monárquico 

Representativo se firma , e

consolida , e que seu Immortal Fundador não Quer
Reinar senão por elle, porque só elle pó de lazer

Grandes os Príncipes, e venturosos os Impérios.
'• He sob taes Auspícios , Senhor, que a Ca-

mara dos Deputados vai continuar com a mais

peifoita confiança as suas laboriosas tarefas , e que
ijeis órgãos dos seus patriótico» sentimentos temos

a honra do vir saber ante o Tl.rono (le V. M. 1.

o lugar, e a hora em que V. M. I. Se Dignara
de fizer a soleinne abertura da Assembléa Geral. —

Romn.ldo, Arcebispo da Bahia.,,
Terminada a leitura, disse o Illustre Orador

que S. M. havia designado o dia 3 de Maio ao

meio dia para a reunião das Câmaras no Senado :

e esta resposta'foi recebida com muito especial agra-

do. Levantou-se a Sessão ás 11 horas e 1 quarto.

Rio tle Janeiro 1 de Maio.

Pela* II horas, achandn.se congregados na Im-

peri-.il Capella os Senhores Senadores e Deputados ,
cantou-se a Missa soleinne do Espirito Santo, otli.

ciando o'lllust. Monsenhor Perdigão (por impedi-

mento do Excel. Sr. Bispo Capellão Mói), segui..*

dn-se o livn.no Verti Creator , e findo este acto re*

M»ifl»o se'retirarão os Augustos e Digníssimos Se-

nhores Representantes da Nação Brasileira , para
que ilustrados com as luzes do Espirito Consola-
dor deu» começo, no dia 3, aos Seus «tilisst.no» tra-
balhos de que aneiosamenle esperão o» melhores
resultados o» lieis Subditos de S. M. o Imperador.

MINAS GERAES.

Ouro Preto 16 de Abril de 1828.
Segunda feira 14 de corrente se procedeo nes-

tá Cidade á Eleição dos Juizes de Paz, de cujo

ácto daremos huma ligeira noticia.
Juntos em Câmara os Srs. Vereadores, Pro-

curador, e Escrivão, presididos pelo Sr. Ouvidor,
acharão-se presentes 20 pessoas para darem os seus
votos : a saber

Do curo preto '
D'Antonio Dias  2
Da Caza Branca...."!  10
Da Itabira  • 2
De S Ba*rtolomeo ._.  1
Estes Srs. , que comparecerão, nomearão segun-

io determina a Ord. seis Eleitores , ou Paulistas

para estes elegerem os Juizes de Paz, que hão de
servir na'»' Paioi|iiius, e Capellas Curadas do Ter-
ino; e forão eleitos á pluralidade de votos os Srs,
Carlos (TAssiz Figueredo , Nicoláo Soares do Conto,
Francisco Guilherme de Carvalho, Antônio Ilibei-
ro Fernandes Forbes, o Vigário Meirelles, Joa*
huim José de Oliveira.

Sentimos que huma Lei da maior importância ,
como esla; tenha o seu principio pela antiga ronlia
do Governo , e lamentamos que huma Lei Consti-
tucional se execute de huma manei ia nnticonstitu-
cionnl ; porque não pudemos convir que a Mente
*tà As*embléa Legislativa fosse sujeitar os destinos
¦das Paroquias , e Capellas Curadas á decisão, uu
¦votação de homens d'outros F*eguezi.w, e que não
taOnheceráõ talvez as pessoas a.als indoneas para
•o» e»H>rego* ...a» soas Paroquia»; .mem .-a Con.t.lui.

)

ção permitle que huma porção de Cidadão» não
representada, e «|iie nenhuma parte leve na pri.
nieiia votação, deva ser sujeita ao que outros dis.
poserão. Não lie nossa intenção culpar os Executa,
dores da L«'i ; porque estes cumprirão o sen de.
ver , e cingindo-se á sua letra , não tem coruruoti-
do culpa alguma.'•Muito menos so podem ,accu;;ir
os Aulhoires da Lei ; porque se ella passou |a|
qual se acha , foi por se persuadirem os Legisla.
dores q*ue passaria tambem a novn Lei das Caum.
ras , e em tal caso não haverião tantas complica-
ções. Só nos pareceu desnecessário que se íi'/.ess<.,.,
pautas para trez annos; porque sendo i pi,,..-,.
vel que na próxima Sessão Legislativa se conclui
a nova Lei das Câmaras, e em virtude delia
proceda a novas eleições pela fôrma Coitsti'u.m.
nal , he evidente que tambem se elejão os Juiz.-s
de Paz, como se elegerem os Vereadores, e per-
de.se o trabalho das eleições para 182:1, e .'iO.

Tornando agora a este Acto todo Nacional,
em que os Ci.ladãos vem exercer a mais imporlan.
te prerogativa de hum Povo livre , levaremos ,,
bem que os Srs. das Fregnezias do Ouro preto, e
Antônio Dias se mostrassem tão iudifferentes neste
negocio ? Quando se trata de escolher hum indivi. -
duo para exercer o Carg-o de Juiz de Paz, cargo'
que deve produzir inimensos e incalculáveis bene-
ficios nn Sociedade , se os Eleitos cumprirem coai
a Lei, he então que os Srs das 2 Fregnezias des-
ta Cidade se deixuo ficar em sua* cazas, entregan-
do á revelia os negocio» públicos ? Se não tivesse-
mos de encher muito papel só com seus nomes,
o nosso desejo era fazer huma resenha dos princi-
pães Srs. iIhs duas Freguezias , que não compare-
cerão á este acto. He vergonha que da mais pei
quena Freguezia deste Termo appaiecessem dez
pessoa», e que do Ouro preto apenas metade se
achasse alli presente. Sempre que se tràtá de exer-
citar os direitos de. Eleger , huns se exetisão por
doente» , outros mettem á balha , e assim com fri-
volos pretextos se deixão em tnlal abandono os in-
teresses públicos; e aquelles mesmos que tão zelo*
sos são dos seus interesses particulares , ás veze»
são os mais indiffetentes para a causa publica. Nós
suspiramos por esse ditoso tempo, em quo o» nos-
sos Concidadão» mais illustrados, e conhecedores
/'á dos seu* direitos e prerogativa» , não tornarão a
cahir em faltas tão notáveis, e que plovão ainda
ou muito desmazelo da sua parle, ou pouco ailec-
to no nosso systema.

3-

NOTICIAS ESTRANGEIRAS.

P 0 R T U G A L.

Gazeta de Lisboa de 16 de Fevereiro.

Ri ai Junta do Commercio.

Edital.
O Cônsul de Portugal em Bnrdeos , José Ma-

ria Cosmelli, participou á Real Junta do Commer-
cio, Agricultura, Fabricas e Navegação destes Rei'
nos , e 6eus domínios , em data (ie 20 de Janeiro
ultimo, que a pref.cinra do Departamento de Ci-
romda acaba de publicar o seguinte :

Farol na Ponta de. Grava (Pointe. de Gr/nes) nã
Foz do Gironda.

" Adverte-s» aos navegante» que do 1 ° -de Fi-
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vereiro de 182S em diante, se ha de accender na
Torre ultiinamenle construída na extremidade da
Ponta <!e Graves, sobre a margem esquerda da
en.bocadura do Gironda , hum pequeno farol fixo
de tercei a ordtm.., quo se poderá descubrir em
bom teiiiuo , e a quatro legoas marítimas.

" Lie essencial saber-se. que o Farol da Pon-
ta (le Graves ho unicamente destinado ao serviço
rie guiar a navegação no interior d.is entradas da
einhucaJura do Gironri., e «pie os navegantes não
o devem eonsirierar como podendo facilitar-lhe o
•i.eio d« curar de noite, sem o auxilio dos Pilo.
tos e Pralipos. . . ," E paru «jue chegue, a noticia de Iodos , se
aflixri o presente. Lisboa lj rie Fevereiro de I8-'S.

(Assignado) Jo-r,; Accurcio das Neves.

—«r»:«<»i'»:©i«íf>!®r.i:-,».==»--

C O It 11 E S i' O N I) li N < 1 V.

Sr. Redactor.

Depois da publicação ria minha ulsimi) Corres-

pendência inserta no Diário Flumiin-i.se N. bl , e
S-í , esperava eu que os inimigos ria boa orlvn,

qüè te... atiacadr. as Alias P.erogativas de S. M.

1. , tivessem sabido a empo a defender a essando-

lósa proposição, que l.nvião proferido, mas não sus-

tentado. Não acconteceo porém assim ; porque a

cafila rie detractor.es e maldizentes, que f.rmão a

sociedade Astréanna , em lugar de responder aos so-

lidos argumentos, e princípios de conhecia verda-

de iuridica, com qoe erão convencidos, remettendo-

peão silencio, fazião que nova cabeça brotada .1

aquella l.vdra tornasse a inrjuinar a sociedade com

o hálito pertifero da mesma doutrina jã combati-
da, e anniquilaria -. e o mais be -pie os Per.dio-

queiros de Minas Geraes e S. Paulo, á nm.iei.-a de

cães da rossa , ouvindo ladrar esta galga, sentarão

que eja do dever de honrados podengos ladrarem

tambem , e meterem «e na questão , posto que tão

mal preparados para isso, como o estavão osautho-

res d.) lhese, que lão mal souberão defender.
Eu tinha sustentado ua primeira parte ria mi-

nha Correspondência que os direitos que S. M. 1.

tiuha ao tratamento de Swben.jno, b.rão adquiridos

jio primária, pacto celebrado com a Nação no acto
de sua solemne Acclamação, e não erão proven.cn-
tes da ConUilnição : porque esta só tivera p»r oh-

jecto co.rct.ir a ampla auctoriiMe de S. iYl. , tazen-
"lo 

a partilha dos poderes políticos; mas isto, que
só fôr» liitu de pulavra, pr.efli/.a mostrar.se legal./a-
rto com « competente Documento, e he o que vou

agora fazer, produziu Io os fo.maes termos desse

pacto. __, ,,
Tendo-se convocado u'esta Corte Câmara l.e-

irai eu, 10 deOüiuLro de l$?2, a qu- assistirão os

^Procuradores «tis outras Câmaras desta Província,
e de outra-, alli.se assentou, —

" Oue deciarnndo o Brasil a sua Independeu-
" cia, a Acclamação de S. A. R. he bun.a «...se-
" quencia neces-am ; a qual recalie bem no ines.
« mo Augusto Senhor, não só por ser o Successor
" -Hereditário rio Tfvroiio Portugue?, e n'este caso
« ter hum dir.eilo legítimo a preferir na coroa do
« Brasil ; mas muito ma,i. por ser esta a vout.ade
"universal de todo o povo do Brasil , e hum pre-
«mio bem .devido á hermica Resolução., que o
«í mesmo Senhor Tomou de ficar no Brasil, sendo
" o primfJ.roa que conformando-se com a opinião
" dominante d'este Reino declarou a mi ludepcii-

" dencia  Forão em conseqüência approvadas
" por unanime Acclamação dos Cidadãos pre-entes" Iodas as disposições tomarias, e praticadas pelo'• 'senado da Câmara por ser da vontade de todo
" o Povo a declaração da Independência do Brasil
" e acrlin.ar a S. A. R. Imperador Constitucional
" do Brasil ; e convierão todos qne o juramento" que o mesmo Senhor deve prestar, como Impe-
" rador Constitucional , fique reservado para o dia
" da sua coronção. „" E sendo nili representado ,.;u' era da vonta-
" rle de todo o Povo qne S, A. R conservasse
" em si , e em seus Succe«sores o Di-tincto Titu-
" lo de Defensor Perpetuo do Brasil ; foi e-le re-
" querinieiHu applaudido p.r todos os Cidadãos
" presentes, com huma acclamação de unanime ap-
" provação.

Em consequencia do que íica expendido e do
mais que consta do anlo ou termo da respectiva
veriação gera', dirigiu o Presidente do Senado da
Câmara n S. M. I. uo acto ria sua Acclamação hu-
ma mensagem, en. nome de lodo o Povo d'esta Pro-
vincia representado pelo mesmo Senado, e pelos
Procuradores das mais Câmaras d'e.|le qoe se acha-
vão presente ; na qual, depois de deduzir em 28 artigos
os motivos que tivera o Brasil para se separar de
Portugal , diz em os artigos Sfl . e 30 o seguinte.

"Tendes visto, Senhor, a justiça e legitimi-
" dade , com que o Brasil tem declarado a sua In-
" dependência : Dignai vos agora ouvir os Direitos
" c obrigações reciprocas, que. ficão existindo intre
" Vós e elle. (Atteiiião os bons Brasileiros a estes di-
reitos , e obrigações que r«-«ultão do primeiro e so-
lemne pacto celebrado com Sua Magcstfrde-; e digão
se sou eu quem o3 engana, ou os malvados Cor-
respondenles d'Astréa.)

" Qjer o Brasil su=!entar a sua integridade, e
" defender a sua Independência, e antes morrer do
" que perde Ia : e lambeu, quer que a sua fórma
" de Governo seja a rie huu. Império Constitucio-
" nal , Hereditário na Familia Reinante de V. M.
" I., conservando sempre V. M. I. e Seus Angus-
" tos Successores o distineto Titulo de Defensor
«' Perpetuo do Brasil. '

" A firma deste Governo deve ser organisada
" pela Assembléa Constituinte, que o Brasil re-
" q.iereu , e V. M. I. mandou convocar por De-
" creto de 3 de Junho, e l.e vontade unanime ex-
" piicita.iiente manifestada pur lodo o Brasil , que
" os Deputados seus Representantes ordenem hu-
'• ma Constituição santa, justa , e liberal, que
" u'Rance ao Povo a segurança , e inviolabilidade
'• de suas propriedades e pessoas : que Decrete, e
" laça eííVctiva a responsabilidade dos Ministros
'• de V. M I, , e de todos os Fiinccionai ios Pn-
« blicns : e r|ue estabeleça lium bem .egulado equi-
'• librio entre os trez Po ie.es. E que ao mesmo
l- lempo declare inviolável, sagrada, e fora de to-
'¦ ria a responsabilidade a Pessoa de V. M. I. :
" que cm nada qjjcuda as alias Prerogativas dividas
" ao lugar eminente , que. V. M. 1. occupti como
" Chefe, do Império Brasileiro : que revista a V.'
" M. !. de todos os Poderes correspondentes: que
" deposite nas Liberaes Mãos de V. M. I. o The-
" sour-o das Graças da Nação para as distribuir
" con. justiça aquelles que as merecerem pela Lei:'
" ,e qué finalmente colioque a V. M. I. no Thro.
'¦ no do mais brilhante esplendor, da mais elevada
" grandeza, e do mais formidável poder; por tal
11 forma que faça a inveja rie todos os Príncipes1
" da terra, sem que a nenhum tenha V. M. I. que
" invejar em grandeza, representação, .poder, e
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- gloria; que pelo poder de V. M. I. ha de me- respeite.regulai 
rt°un™aÍ')Sctlhcr, . defende,

« _ir o Mundo a grandeza do Poder do Imperm . ». ....,...„...,_..-;. .... i
" Brasilico! ,, o

(\ NnçSo quando celebra este pacto com >.

M. I. expressamente declara , que a Con.tnuig.o,

que fizer a Assembléa, em nada emenda as alias fre-

rotativas devidas an lugar eminente , que ô. __/.<-«•
Clília co»"» Chefe do Impeno Brasileiro ; cujos l re-
"oZlLs 

são lis que os outros Pnncrp.s do Mundo

teulião que invejar a S. M. 1. F.Hao ™»*»«™

os Cor.espcndentes da Aslrea , que a _. _a . 1. «e

nlo dê o tratamento de 8obei.no , que tem os

outro» Monarcas ?

•• i\i.i»;«-r ]>" ¦-¦>•¦¦- » ------- 1-

a» .caridade, Culhegoria, e Independência do Impeno
« Brasilico, e Governar os seus Povos pelos p„„.
" rioios d.» verdadeiro Systema .«institucional, e
» firmar depois estes devi res sagrado» com o vin-
«a 

" 
|„ do juramento no fausto d.a da nossa Ma-

«* gesl.isa ()oro»çáo , he tualo quanto o Brasil espe.
" «ieV M 1., e elle em reciprocidade se obriga,
o ra iior outro juramento solemne a reconhece,,
« como de hoje cm diante reconhece a V. M 1.
«« „or seu Legiti'"" Imperador Constitucional , o
« Def.n«or Perpetuo, e a todos a,s Sa us Successores

OS tviuiiw.c»» , ,
Como pe.tei.de... que sejão regulados cs seus

tratamento» só pela Constituição, se pelo I. pa-
cio celelarado con, o Masmo Senhor se estabelece,

que a Constituição não hu de .llcnder a» Piero-
•ativas, que lbe forno hffiançad.» pela Nuçao_i

Illustre» Brasileiros, abri os olhos, e pelo que d.-

zem taes Correspondentes e Pei.od.que.ros a este

-• Del.-nsor _*','¦¦¦••«, .
.« „a fôrma da Successão , que deve ser reg ..Ia da
«« pela Constituição, conservando sempre . . M I.
.' e iodos alie» o distinto ntulo de Defensor Per-
« mino do Brasil ; e juraiá tan.bam manter até
•* aos ultimo» vila.-, ul-i.to. o Governo Conit.lu-
» cional dc V. M. L, e obedecer, lhe em tudo. „

(tontinuar-st ha.)

NOTICIAS' MARÍTIMAS.

ENTRADAS.

Dia 1 de Maio. - Campos; 18 dias ; S. Senho-

ra da Penha, M. José Fernandes eCOliveira, equi*

pagem 8, carga assucar, e aguardente, a vários :

passageiros Francisco José, e 1 escravo. - Dite,

dilo L. S. Manoel da Cruz , M. Manoel Antomo

da Silva, equipagem 6, carga dito, a vários-Dl-

to , dito E Albuquerque , M. LourençoJusttnwno

Jardim, equipagem 9, carga dito, a Paulo José

Alves : pn.s_g.ir_- Maria da Penha, o trance»

Pedao Ricardo.-Dito, dito, L. Gemmtva , M.

Manoel dc Souza Gomes, equ.pageu, 9, carga, dito,

, vários.- Dito, dito, S. Bella Elisa, M. Manoel

Francisco Nunes, equipagem 8, carga dilo , a An-

tonio Rodrigues Coelho. - Dilo , dito , L. Loncei-

cão, M. Anlonio Rodrigues, equipagem 6, carga

dito, a vários .- passageiro João Baptista Jordão.
— Dito, dito, S. Gerlrudes, M. Joorywini Rodrigues

Maia, equipagem 7, carga dito, a vários.-Dito,

dito S. S. José Brilhante, M. João Eannes Viana,

equipagem 9 , carga dito , a Antônio da Costa Sou-

za Guimarães : passageiro Manoel Joaquim Barbo-

za -Dito, dito, Cuter S. Jorge, M. JoaquimJo-

sé da Cosia, equipagen. 9, carga dito, a /anos.-
Dito, dito, L. Conceição Oliveira, M. José Marques

Ferreira, equipagem 6, carga dito , a vários.-Di-
lo dito, S. Defensor Perpetuo, M. Manoel José

da'Silva, equipagem 7, carga dilo , a \irisstmo Jo-

sé Coelho. — Dito , dito , S. S. Joaquim Viajante ,
M. Manoel Joaquim Franco, equipagem 7, carga

dito, a vários.— Dito, dilo, S. Nova Sociedade,

M. Felisberto da Silva, equipagem 8, carga dito,

a vario». - Dito, dito, L. Penha, M. João Fran-

cisco da Silva, equipagem 7, carga dito, a vanos.
— Dito , dito , S. Aurora , M. Manoel Antomo da

Silva, equipagem 8, carga dito, a vários: passa*
geiro» Lázaro Alves da Silva Viana, João Mar-

quês de Sá, e Antouio José Azeredo.—Dito , di-

to L Penha, M. Manoel do Couto Ribeiro, equi*

pagem 7, carga agoardente, e mel, a vários. -

Dito , dito , L. Santa Anna Felicíssima , M. Manoel

Antônio Dias, equipagen.5, carga assucar, e agoar-

dente, a vários.— Dito, dito, L. Desempenho dos

Navegantes, M. Joaquim Fernandes Leça, equipa-

gem 6, caiga dito, a vários. — Dito, dito, S.

Rodrigues, M. Eduardo José-, equipagem 7, carga

dito. a Thomé José Ferreira Tin oco : passageiro l

escravo.-Dito, dito, S. S. Luiz Gonzaga, M.

João Munoel, equipagem 6, carga dito, a JJ., __>-

Za Firmina de Lima: passageiro Antônio da Silva,

Soldado do 2.° Corpo de Artilheria de Posição,

remettido ao Quartel General. - Rio de S. João;

2 dias • L. Santa Micaela, M. Manoel Rodrigues de

Moura', equipagem 5, carga madeira, a Manoã

José Ferreira da Cunha. — Dilo, dito , L. Paquete

do Rio, M. José Coelho dos Santos, equipagem 6,

carga dito, e assucar, a José Bernardes Monteiro.—

Dito , 4 dias -. L. Poder dc Deos, M. João da Sd-

va Ribeiro, equipagem 7 , carga madeira, a vários.
—Dito, 2 dia.; S. Feliz Suecesso, M.Manoel Fran-

cisco Fernandes, equipagem 6 , carga diU», a vários.
— Dito , 3 dias ; S. Estreita do Mar , M. Anlonio

José dos Reis, equipagem 6, carga dito, a Anlonio
Leopoldino Ribeiro. — Macahé ; 2 dias ; S. Flor dn

Virtude, M. Manoel dos Santos , equipagem 5, car-

ga caffé , a vários. — Rio de S. João ; 2 dias; S.

Conceição e Passos, M. Raimundo Nonnalo da Silva,
equipagem C, c.rgr» madeira, a Pedro Rodrigues
Peixoto. — Dilo , dito, L. Espirito Santo, M. Jo-
sé d Azevedo, equipagem 4, carga dito, a varius.—
Cabo Frio ; 2 dias; L. Senhora na Guia , M. 4i«
mão José Franco, equipagem 6, carga milho, fe-

jão, e farinha, a Joaquim Marques: passageiros
Caetano José de Almeida , os Soldado» de Milícia»
Albino Francisco, e Ignacio Martins da Costa.—
Dito, dilo, L. Conceição, M. Frcmcisco dt Azevedo
Soutinho , equipagem 6 , carga milho , e assucar,
a Manoel José do Amaral: passageiros 2 pretos pre-
zos remettido» á Policia , conduzidos pelo Solda-
do de Milícias Manoel Gonçalve» Pire». — Dito ,
dito , L. Santa Bedbina , M. José Luiz dos Reis ,
equipagem 6, carga aísucar, e milho, a vários:

passageiro Manoel Ferreira Talaia.

S A II I D A S.

Dia 1 de Maio. — New York,- G. Amer. Atlas,
M. James Towsend, equipagem 28, carga azeite de

peixe , batbatanas , e caffé : pabsageito Jeronyn.o
Teixeira de Almeida, com Passaporte da Secreta-
ria d'Estado dos Negócios Estrangeiros.

f»¥i-» 
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Armo-os oe Orficio.

RIO DE JANEIRO.

Sessão Imperial da Abertura da Assembléa Geral Le-

gislativa em 3 de Maio dc 1828.

Presidência do Sr. Marqucz de lnhambupe.

R_^»jEunidos os Srs. Senadores e Deputados pelr.s
onze horas e meia na Sala das Ses--f.es do Sena-
do , forão nomeados á sorte para a Deputação, que
devia rpceber a S. M. Imperial.

O* Srs. Deputados Jos-é Corrêa Pacheco, Fran.
cisco das Chagas Santos, Custodio José Dias, João
Gomes de Campos, Diogo Antônio Feijó, José
Antônio da Silva Maia, José de Rezende Costa ,
José da Cruz Ferreira; Raimundo José da Cunha
Mattos , Januário da Cunha Barboza , Antônio
Augusto da Silva, Antônio da Silva Telles, An-
tonio Marques Sampaio, Bernardo Carneiro Pinto
de Almeida, Antônio Augusto Monteiro de Bar-
ms , Antônio Paulino Limpo de Abreu , Manoel
José de Souza França, José Cesa.io de Miranda
Ribeiro, José da Co*ta Carvalho, Bernardo José
de Serpa Brandão, Francisco de Assis Barboza,
José Gervazio de Queiroz Carreira , Thnuiaz An-
tonio Maciel Monteiro, Miguel José Raynaud.

Os Srs. Senadores Marcos Antônio Monteiro
de Garros, Francisco Carneiro de Campos, Luiz
Joaquim Duque Estrada , Sebastião Luiz Tmoco
da Silva, Visconde de Cavrú , Manoel Ferreira da
Câmara, D. Nuno Eugênio de Locio, Francisco
dos Santos Pinto , João Antônio Rodrigues de
Carvalho, João Evangelista de Faria Lobato,
Marquez de S. Amaro, José Teixeira da Matta
Bacellar, Lourenço Rodrigues de Andrade, Vis-
conde de Catthé.

Ao meio dia annuncion-se a chegnda de Sua
Magestade Imperial, e sahio a espera-Lo á porta
do edilieio a Deputação nomeada.

Enlrando na Salta, ahi foi Recebido pelos Srs.
Presidente e Secretários, os quaes unindo-se á
Deputação accompanharão a Sua Magestade Impe-
liai até o Throno.

Logo que S. M. o Imperador Tomou assento,
e Mandou assentar os Srs. Senadores e Deputados,
Pronunciou . seguinte

Falia com que S. M. o Imperador Abrio a Assembléa
Geral no dia 3 de Maio dc 1828.

Augustos c Digníssimos Senhores Representan-
tes da Nação Brasileira. Eu Venho Abrir esta As-
semblea Tendo a Satisf.ção de Communicar vos ,
que as relações de amizade e boa iiitelligencia con»
as Potências da Europa continuão , e cada vez mais
se eslieilâo. O Imperador da Rússia , e o Rei de
Saxouia acabão de reconhecer este Império. Não>
accontec-, porém, assim da paile da Corte de Ma-
drid , que he o único Governo da Europa , que
falta a praticar e*te acto. Tratados de Coinmereiu,
e Navegação com o Rei da Grã Bretanha, e o
Rei da Prússia se achão concluídos, e ratificados.
Finalmente, Comuiunico-vos, que Completei o Acto
da Minha Abdicação ú Coroa Portugueza , que voa
Havia Annunriado na Abertura da Ses.-ão de 182C
Iguae* relações de amizade , e boa intelligencia exia-
ten. entre este Impei io , e os prineipaes Estados
do continente Americano. O Governo dos Estados
Unidos dn America acaba de nomear hum Encar-
regado de Negócios para esta Corte , em lugar do
que su ausentou , como vos Annunciei na Abei tu-
ra da Sessão próxima passada. Entabolei Negocia-
ções de paz com o Governo da Republica de Bue-
nos Ayres , Estabelecendo bases para huma Con-
venção justa , e decorosa , como exigem a Honra
Nacional , e a Dignidade do Meu Imperial Thro-
no. Se esta Republica não acquiescer ás proposições
mui libera.*, e generosas, que attestão á face do
Mundo a boa fé , e a moderação do Governo Im-
periai, ainda que Meu Imperial Coração muito Se
Penalise, he mister continuar a guerra , e conti-
nua-la com duplicada força : tal he Minba Immu-
tavel Resolução. Eu Cento, que Acharei na As-
sembléa Geral a mais firme , e leal cooperação ,
a fim de Poder Desempenhar a Honra , e Gloria
Nacional , que neste caso se aebarião cooipromet-
tidas. Passando aos Negócios interiores, Ea Mo
Congratulo com esta Assembléa pela ordem , e
tranqtnllidade, que reina em todas a. Províncias
do Império, o que Me Prova mui sobejamente»
que o Regimeu Monatchico Constitucional cada vez
mais se vai consolidando. Chamo outra vez a at»
tenção das Câmaras sobre os Negócios de Fazenda
e Justiça, que tanto Rtcommendei na Sessão pro-
xnna passada. As Finanças, e o Credito Publico,
receberão hum benéfico impulso com a Lei d. Fun-
dação da Divida , mas ainda carecem de provi-
dcnci.s legislativas mui prontas, e efficazes, a
que ponbâo em harmonia os difierentes ramos do
su. administração. Não recebeu melhor, alguma o
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Poder Judiciário , e he urgente, que elle neslyc.»-
são s.ia regulado, segundo os princípios d.. Cdbs-

tituição do Império, a lim de qne Possa.nor-ver

julgar conforme t>s Principies Conslitucionaes, o

que seguramente cooperara muito para que Meus

Subdilos gozando dos L*ns , que a Constitui-
c.o lhes outori?» por este Poder , beimi./.endo o

Sisfmu, Me ajudem a sustenta Io. Os Ministros e

Secretários de Estado apresentarão ás Câmaras com

a exactidão compatível con, as circunstancias acluaes

o e-iwdo dos differentes ramo- da Administração
Publico. Eu Espero da lealdade, e sabedoria da

Assemblés Geral, assim como de cada hum dos

Membros , qne a compõe a mais perfeita harmonia ,
e\ mutua confiança entre as Câmaras e o Governo.

Desta perfeita harmonia , e mutua confiança , que
da mulo do Governo será inalterável, affoitamenle

Digo , qne depende o arreigamenlo do sistema Cons-

titucinnal , a boa murcha da administração, e .

prosperidade Nacional , em que se ürme a Gloria

do Meu Impeiia! Throno. Está aberta a sessão.

IMPERADOR CONSTITUCIONAL E DE-

FENSOR PERPETUO DO BRASIL.

Terminado este Acto, retirou-Se S. M. I. com
o me,mo ceremonial com que tinha s^do recebido ,
e immediatamente se levantou a Sessão.

Artigos hão Ufficiaes.

O dia 3 de Maio, plausível nos Fastos do

Brasil como o do seu descobrimento , se tornou
mais particularmente digno dos maiores festejos ,
depois que foi dedicado á Abertura da Assemblca
Legislativa , que por este glorioso .motivo o de-

claro,, de Festa Nacional, c em conseqüência de

granrte ga!.->. A sua primeira luz foi saudada com
salvas das fortalezas e embarcações de guerra ,^ que
se a.ornarão do estreitado pavilhão, e repetirão as

mesmas salvas á huma hora, e ao oceaso do Sol.
A' noite dirigio-ue S. M. o Imperador ao Thea-

fro Imperial de S. Pedro de Alcântara, que estava

pomposamente illuminado , e dados os vwas a Sua
Magestade Imperial P á Sua Augusta Famiiia, á
Contitnição. á Assembléa Geral, e ;i Nação Bra-
sileira, se representou o 1,° acto deTancredi, ter-
minando com a dança do Sultão Generoso.

NOTICIAS ESTRANGEIRAS.

GRAN BRETANHA.

Londres 25 de Fevereiro.

A moção do Orçamento do Exercito na Cama-
ra dos Conimuns tem sempre fornecido oceasião de
discutir objecto. de alio intere.sp ao paiz , e de
mais variada e extensa denominação do que a mes-
ma ntipstão pf.-ante a outra Câmara. Lord Palmeis-
ton pro.o. Sexta feira á noite que se votassem
2,000,000 libras á conta, para pagamento de no-
venta e bum mil homens. Esta grande força he in-
dependente de 25,559 homens empregados na In-

• dia e pagos pela Companhia da índia. As princi-
p:,ps divisões do serviço, a que se npplica este
etrercitn de 90,000 homens são dous — o serviço in-
ter.ior, * o <!n. Colônias: aos quaes se pôde ajun-
tár hum terceiro—a saber o serviço de transito,
«ue -requer que perto de 5,000 homens eslejáo sem-

pre em movimento , já hindo , já voltando das po».
sessões distantes do nosso espalhado Império, afim
de renderem ou serem rendidos.

Lord Palmeiston fallou inuilo sobre huma dif.
ferença no modo de npptesenlar e carregar ns des.

perna de certos corpos Coloniaes , em somma de
3,000 homens, que ao principio eráo destinados par»
figurar como huma parcella nos de.enibolço, Colo.
nines, ainda que a importância era regularmente
encontrada por letras sobre a Tbe.ou.aria Gemi
do Exercito. Daqui em diante cita despeza ha de
ser inserida directamente nas ordinárias do exerci.
to e dizem (mas nós estamos costumados a e.tas

promessas) que o Thesouro Nacional d'ora em dian-
te será acreditado do seu valor contra o cofre dus
Colônias. Pedio-se com instância a approvação da
Câmara , porquo esta matéria fácil de regular ha-
via sido suggerida por .Lord Bathurst. Então , se
foi suggerida por aquelle Ministro ineflicaz , pur
que não foi adoptada por elle.' Aquella Parte da

questão licou para M. llu.ki.son ; e em summa,
he huma simplificação de conta, e conseqüente op.

portunidade cie despedir alguns Officiaes inúteis de
Bnas oecupações eu, beneficio publico que , em prin-
cipio e sobre o maior ponto possível, he dever in-
dispensável de todo o Chefe de Repartição não sug-

gerir, mas conf.rir á pátria. Sir Henry Harding
afiirma qne o Duque de Wellington , emquanto
Commandante General da Anilheriu, conseguio as-
segurar á nação liuiiia reducção de despeza daquel-
le dispendioso estabelecimento de quasi 300,000 lib.

por anno. Ora lodo o orçamento dn arlillieria, ci-
vil e militar, não passe da 1,565.000 lib. ; e a por.
ç.o daquelle orçamento que o Duque de Wellin-

gton não reduziu, mas deixou em peior estado de

que achou , a suber — o ramo effectivo de servi-

ço — monta a 1,200,000 lib. A porção restante,
isto he, a não effectiva — importa em 365,000 lib.;
e he deste ramo que agora nos dizem sobre r.ulho-
ridaJe , que o Dt.<|iie de Wellington cortou pouco
menos de 300,000 lib. Depois de tal evidencia da
firmeza, e rreto espirito de firme economia, seria
injusto negar lhe o louvor de ter dado hum exem-

pio, não menos animador para áquelles que ora
estão encarregados pelo Parlamento da obrigação de
executar huma justa e frugal administroção da fa-
zenda, do que 

'desairoso 
para áquelles de seus an-

tigos collegas , que de anno em anno forão aogmen-
tando o numero de . ui- subalternos , sob pretexto
de crescer a exigência no servit.o publico. Se <>•
Duque absolutamente varrer os golfãos do The.oti-
ro , da Ca«a , tias Alfândegas , e dis Colônias,
sem duvida não deixará de trazer á luz huma mas.
sa de roubos escondidos, e nem suspeitados, de

que hão de pasmar n« nações Estrangeiras , e to-
(los os Inglíz.. (excepto os velhos cortezãos e seus
satellitec) se hão de alegrar e confundir ao mesmo
tempo. Não he como Ministro, que julgamos do
nosso dever impugnar e depiecar o Duque de 

~\\ei-

lington , mas como hum composto do Ministro c do
Soldado ai mado.

Mas a respeito dos dou- grandes objecto?,

para os quaes *e mostra que lie necessário tão nu-
nieroso exercito: lie igualmente mortificaute, e ps*
ra nos inquestionável que ambos r.sultiTo da niais

gravosa , e incomparav. I impolilica. No int.ri-
or — iíto he, entre Inglaterra e Irlanda — póJem
distribuir-, e perto de 

"45:000 
homens. Que causa

se pode imaginar para esta enorme força em hum

paiz livre, onde o poder civil pude contar como
auxiliar com todo o homem, que traz hum vestido
decente, ou tem huma casa: que o abrigue?
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a cousa a não ser o mais insana aberração de

.1'.. as leis de Solido governo ou legislação , po-
ai produzir o necessidade de mais de 20:000 ho-

l de tropa oa Irlanda, e au mesmo tempo hu-

Tnnliciu armada e disciplinada em cada V.lia da

Mim' Pensa Lord .Eldon que ser justo , e não te-

Ir'nada he só huma máxima de virtude quando
.lha decondennar huma mulher opprimida: Então
'elos 

outros 20:000 ou 23:000 Soldados, que ord..

Variamente estão estacionada» neste paiz , dizemos

,'le a» colônias exigem tão freqüentes mudanças
L «uns vastas guarnições , que loniâo impossível

diminuir a força do serviço no interior. Pergunta.

remos porém porque se estimáo as colônias en. lao

jmmenso valor, e se conservão con, hum custoso

icrificio ' Ha 40:000 homens desterrados de sua

nutria para aquella cemitério , e alli se g.iar-

dã„ para acabarem a custa da Nação , de manei.

„ tal que passa l.s cinco annos, hum regimento

mandado para huma estação das índias Occideuta-

Z perda muitas vezes nove décimos, dos solda-

dos e om iaes , dc que s* compunha ao principio.
Mas além da perda da vida, quo nunca se pode

Ua. lamentar, ha taiub-m bania perda de d.nhe..

,o tal que estamos de nccordo com todos os ho-

meus de senso da Inglaterra quando alurn.anios que

não deve tolerar--*.-. S- hum,. colônia nao po-
de pagar a sua protecção. abandonese : nao lia

outro caminho prudente. Que vantagens vem ago-

n ¦', Nação da qualquer colônia, que nao he esta-

So marítima para defender a liberdade do nosso

comniercio? Respondemos claramente- nenhuma -

nem o valor de 
'sei, 

permes , - se ha alguma par-
ticula de ven dade na doutrina commercial que W.

Huskisson tem demonstrado, quanto a A.istociacia

lhe permettia. Se precisamos cha, assucar, ou es-

periaria, podemos p-iga-las com as nossas n.anula-

ctnrnf mais facilmente do que mandando as nos-

sas tropas para rotearein o terreno que produz
aliuin daqu-lles artigos, nem aoffremon que nos

taxe hum bando de monopolistas para proveito de

oulT- (Do Times)

ILHAS JONIAS.

Zante 30 de Janeiro
Nada parece mudado na Moréa. Ibralun Ha-

cha, depois de ter enviado o resto da sua esqui.-

dra' a Alexandria eslá em Modo,,, á frente de

0:000 homens de tropas escolhidas, e orcupa ainda

as praças furtes que conquistara. Os Gregos blo-

quilo Modo,, , Nuvarino e Pnt.as. Bem que a ...

H, hBÍB neta ultima praça provisões de boca ass z

consideráveis, ns necessidades d, lbiah.ni Pae, a

são tão unentos , que provavelmente suas.tropa,

dentro em'pouco tempo estavao no mais deplora,

vel estado, e n sua posição se tornara mu to cr-

tica, se cs Gregos fizerem operações mil.ta.es.

Já dizem que em Tripoli.zü esta hum corpo Ge-

go , que não espera senão a bella estação.par.

«ipernr Se he verdade que o General Church to-

Jou Missolonghi, lbrah,mPaçha,qoenona em

.e-iedo o desejo de voltar a Alexandria, provável-
'mente 

ha de acessar sua partida M«J*« •»^

cações Turcas, conduzidas por pdoto. J»»-"*'«»

ultimamente ancorada diante ile C.-rlu ,?»«»'*''-
mente para carregarem mel e fruta; "¦•»""•

thoridanes- -locnes , lhes mondarão d»er que se¦.*& *

tasse, se não querião expor se . algum desagasa*

ll.ado. Eu. conseqüência, se dirigir» para o Sul,

depois de despedirem -os pilotos.

íl ,0 Lord Grande Còmmissario chegou nqui,

parfa para inspeccionar os preparativos militares ,

parlo para fasier cessar a exportação de g.ãos des-
Ia ilha na More». Também se diz que deve entrar
eu. coimnlinicação com Ibrahim Pacha , provável*
mente para tratar da evacuação do Pelopoueso.

( Gazela de Augsburg. 1

C O 11 H E S P O N D E N C 1 A.

Continuada do N'.9 antecedente.

Em vista pois dos Documentos, que ficão trans-
criplo» , c forão extrabidus do termo da Vereança

geral de 10 de Outubro de 1822, e ri-. Acta da
Acclamação de S. M. I. ainda duvidará o Sr. loi-
migo dos Echos , e os Srs. Redacto.es dos Peno-
dicos, que tem filiado sobre este assumpto. que
existe hum Contracto celebrado cum S. M. 1. au-
terior á Constituição, pelo qual se affiançSo ao
mesui > Augusto Senhor todas as Altas Preiogati-
vas, de que gozão os mais Príncipe*, e Monarchas
do Mundo Constituci mal , sen, que S. M. I. tenha

que envejar lhes em grandeza , representação , po'er ,
e Gloria/ Não he expresso n' esse ines.no Conta-
eto , que a Constituição , que se organisasse, afora
a necessária divisão dos Poderes Políticos, em na-
da otfenderia essas Prerogativas .' Oa, se a Consti-
tuição que havia de fazer a Assembléa convocada

pelo D-creto de 3 de Junho do mesmo anno. não
devia, nem podia, segundo o estipulado, off n ter

as mencionadas Prerogativas; como he coucbivel,

que havendo S. M. I. offerecido áNiç.o B-a-ilei-
ra bum Projecto de Constituição, que foi por ella
acceito e jurado , como Lei fundamental do Impe:
rio, houvesse o mesmo Augusto S nhor de espo-
liar Se n Si mesmo das R-galias, d-que a Nação
O desejava ver Adornado ; e o mais he , sem que
n* esse'Código Sagrado se diga a este respeito huma
só palavra .'

Mas para qu» he can_arroo nos com argumen-

tos . e raciocínios com gente , que argumenta sem

princípios, e foge da questão, quando se vê com-

batida Io,malmente? Nos legem habemus; e a L?i

deste contracto não pôde ser outra senão a que
formão as cláusulas , e condições expressas, debaixo

das quaes elle foi celebrado solemnemente , entre S.

M 1 c Nação B-.a-ileira. Qu»m f.z que a Sobe.

rania de huma Nação seja elecliva, ou hereditária,

são as cláusulas, e condições, com que ella he

conferida ao Monarcha , como b»ui observa Mr. de

Felice • e quem f..z que S. M. I. deva ser lã.. So-

beranono Brasil, como são os Outros Monarchas

Constitucionaes do Mundo, são as cláusulas, cou.

que lhe foi conferida a suprema auetoridade de Che-

le. do Império do Brasil , como se tem expendido,

e consta do menciona io pacto.
Esta questão teria acabado ú muito tempo, se

tivesse havido mais boa fé uns que tem querido sus-

tentar athese, qua combatemos, expondo cada hum

cum franqueza, e candura não só a sua opinião,

s*..ão lambem os fundamentos d'ella, sujeitando-se

os conteivlores a ceder da sua parte, quando se lhes

mostrassem maiores razoe», ou mais sólidos princi-
pios para adoptarem hnm sentimento contrario no'
«?inteiro : mas nada d' isto tem accontec.do. Cada
hum dos.Correspondentes d'Astréa tem seguido seo

Norte, e deixado o Campo da Batalha sem estar
terminada a contenda, fazendo apparecer na boca

d'ontra correspondência a mesma -piftpcsição já coro-
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batida ; ei,«qui perpetuada huma Lide qu. mm»
interesse de todos terminar quanto antes. O « w-

n.os Srs. Redactores de diíte.entes Per.od.cor, que,
Z proposerão observar a inutilidade, ou «eos dade

da questão, fazião.se parciaes d' ella , porqude-
„,Jde notarem que sa podia empregar o tempo

,-outros objectos, concirna., mclend, e deu

.logmaticamente a questão o.que e.a «-Legar ma»

combustível á fogueira. O - Ipse (teil-ja -cabo.

C°'n 
Seg°orsaEscrip.ores daCo.te víamos, e admira*

vamos IV. ch. serena, e magestosa , que seguia
hir, Redactor do Censor , que sem medo da

AstréT, S^pejava de dar de quando em quan-
a „ Tratamento de Soberano a b. 1*1. I. *--le

í™ dfza Z ««». » resolução do Ph.lo.op o,

„ pa, prova'r aoSceptico, que havia .«ov.mento,
q il» .Ler palavra, p.z.se a passear diante dei-

Jside,a Nação; e como -pithrio . c *r«.<.».«..o «»»•

lie e se deve dar ao Nosso Augusto Imperador!!
F Permitia me o Sc Censor que falte com toda

framiu-z*: este modo de enunciar a sua opinião,

como pruria da «eme de ...ais jutzo he aquillo

oue nas escoltas se chama argumento adverecundiam;

„e hüna como pêa, que se lança ao Adversário
nl,a oue se envergonhe de combate, huma opinião,

lonada por tanta >nte boa ; mas eu^^

rão temo ser incluído em o numero dos que tem

nu?oo/ü"zo, com tanto que o Sr. Censor tenha a

Zlll de me instruir sobre este objecto. A ....nha

npinião já foi emit.ida nas Corre;po,,aenc,as ante-
-Sores d'esta folha, e não deve admirar ao Sr. Cen-

so . que menos para combater a sua, que ainda

8goa apparece , que para sustentar a minha em

««auto não for convencido com sólidos argumentos,
1 tome a liberdade de lhe fazer algumas reflexões.

Diz primeiramente o Sr. Censor, que a So-

berania , como Poder está em a Nação; se este

poder consiste na força phisica, capaz de appl.car-

se como potência ao movimento de qualquer maqui-

na, convenho n' isso; porque onde ha maior nume-

ro de indivíduos , e de braços ha maior potência ;
maB se pela palavra Poder o Sr Censor enten-
de o Direito, ou a suprema Authoridade de mandar ,
e Governar a Communidade, eu nego, e negarei
sempre que exista em a Nação tal poder. Porquan-
to sendo a Nação composta de indivíduos, cujos dl-

reitos não podem sabir da sua própriaiod.vidua.li.
dade para entrarem na alçada dos direitos dos ou.
tros indivíduos ; he claro que nenhum indivíduo
tem naturalmente a faculdade de Governar os outros ,
no que sõ pôde consistir o exerceu da Soberania,
se esta faculdade lhe não tem sido concedida por
todos os n.«n.bros da Sociedade cedendo de seo

particular direito , e sub.nettendo.se a direcção do
Cessionário commum.

He por isto que Mr. de Felice, vendo que a
idéa de Soberania era relativa, e que não podia
convir aos direitos individuaes de cada Membro da
Sociedade, porque cada hum os nao podia nata-
ralmente exercer sobre outro indivíduo , conside-

rou estes direitos so como elementos, ou germes
da Soberania ; os quaes pela sua reunião na pessoa
do Cessionário commum he que v.nhao formar a
Soberania, ou auetoridade suprema sobre toda a
communidade ; assim como da reunião de_ muitas
vozes se formava huma harmonia , que nao ex.s.

t,a em cada huma riVIlas em' particular. - 11 est

doncclair quUlya dans cbaque pivtindier , pour
ainsi dire, des semences du pouvoir souverain ; ll ert

estieià-peuprès comme de plmkurs voix réumes en.

semblefqui formenl par celte umon une harmome,

aui ri edil pas duas chocam telles en particulier.H 
Por este modo he fácil de conceber se, como os

direitos de particular direcção, que linha sobre si
mesmo cada membro da Sociedade , se transtornrao
no direito de dirigir e governar a Communidade,
huma vez que todos os membros de que ella se

compõe transferem estes direitos a hum Cessionário
Commum , auctorisndo para obrar em nome de to.
doB- sendo esta suprema auetoridade o que real-
mente se deve chamar Soberania ; por quanto nao
sendo a Nação outra cousà mais do que a Collec-

ção de todos os seus membros, a Soberania da
Nação não pó le ser igualmente se não a somma

.'total dos direitos de particular direcção de todos os
referidos membros : o,a , a somma toda destes di-
reitos particulares, cedidos ao Chefe Supremo da
Naçâe, he que o auetorisão para governar a Socie*
dade em nome, e com direito de todos; logo a
transferencia destes direitos particulares , traz com
sigo a transferencia da Soberania Nacional ; e pote
conseqüência S. M. I-, a quem ferão transferidos pe-
los Povos taesdiieitos, exerce a Soberania Nacio-
nal, como Poder , e nâo goza só do Epitheto de ho-
berano, ou titulo sine re, como diz o Sr. Censor;
pois que este titulo he acompanhado do Pode» que
recebeo da Nação; Poder, com que exerce as
Altas funções do seu elevado Emprego.

(Continuar-se-ha.)

NOTICIAS MARÍTIMAS.

ENTRADAS.

Dia 2 do Maio. — Rio Grande ; 15 dias ; B.

Sacramento , M. José Anlonio Corrêa, equipagem 13,

carga couros, sebo , e graixa , a vanos.

S A H 1 D A S.
Dia 2 de Maio. — Em comiuissão, B. de guer-

ra Pampeiro, Com. o Cap. Ten. Pedro Ferreira
d1 Oliveira.— Anvers ; G. Franc. Carlota e Luiza,
M. Pedro Arien JJeGroes, equipagem 1C, carga
assucar , e caffé.

Os bilhetes da lO.a Loteria da Santa Caza da' Misericórdia, que^ ha de "*' « 
^' 

'"-«J
• i „L»imn mez de Maio , continu5b.se a vender na mesma Ssnta Caza , na do r™*™™

rivelmente no prox mo mez de Maio co„ ^ 
Thesoureiro Antônio da Silva

Antônio José da Cruz Rangel , r»»J° Thesoureiro 
das Loterias da dita Santa Caza

ScisfoX^/de Í^.^VUo N. £; e na so. Direita N. », na Botica de João

Francisco de Pinho. , ,
RIO 
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Artigos de Officio.

Repartição dos Negócios da Marinha.

\y On-iderando o transtorno , que resulta á dis*
eiplina Militar de se admiltirem ao serviço dos na-
vios «1'Aimada desertores , quer doutros vasos de

guerra , quer de Corpos Militares : e r.ao sendo

possível, no neto de admissão, distinguir os deser-
tores, interessados em se disfarçar por todos o«
modos : os Commandantes dos navios armado* ti-

quem na intelligencia que , sendo-lhes denunciado,
e reclamado , por qualquer Commandante Militar
algum desertor, que exisla a seu bordo, o entre-

guem, independente de Ordem Superior, exignulo
hum recibo de entrega firmado pelo Comuiandante
do respectivo corpo: se porém o desertor houver
recebido avanço de gratificação , dever-se-ho no re-
cibo d'enlrega especificar essa declaração, e mar-
car a quantia. O meu Ajudante dO.dens fsra dis.
tribuir a presente pelos navios da A.mada , a hm
de ter o devido cumprimento. Paço em 5 de Maio
de 1828.— Diogo Jorge de Brito.

Havendo se obrigado o l.° Engenheiro da Bar*
ca de Vapor —Correio Brasileiro —a ensinar dous

qoaesquer indivíduos no uso , o tratamento daquel*
Ia Maquina; cnmpre que V. S. haja de procurar
dous capazes com princípios de Serralheiro para
se dedicarem á similhante instrucção ; participando,
caso os não ache , a fim de se tirarem do A.senal
do Exercito. . . .

Deos Guarde a V. S. Paço em 5 de Maio de
1828.— Diogo Jorge de Biito. - Sr. Miguel de
Souza Mello e Alvim.

—=5i**l»!®|-{|Í6-l«>ls

Artigos nam Officiaes.

NOTICIAS ESTRANGEIRAS.

P O R T ü G A L.

. Vazeta de Lisboa de 8 rie Fevereiro.

Sessão da Câmara dos Pares de 6 do dito.

Leu*se o Paiecer da Commissão Ecclesiaslica
sobre a nota que o Núncio Apostólico d.r.g.o a
Secretaria d*Estado dos Negócios Estrangeiros,em
que representa que sabendo ter sido pronunciado

réo o digno Par, o Excel. Sr. Arcebispo Biapo
d'Elvas, esperava da subudoria e religião da Ca-
n.ara , que ella seguisse a pratica das disposições
cnnonicas applicuveis ao presente caso : julgando a
Commissão que cumpria á Câmara tomar conheci*
mento «Io delicio rio réo na qualidade de Par , nas
que em attenção á Su.. Diguidade Episcopal não fos-
se obrigado a comparecer pessoalmente podendo
mandar procurador munido com tojos os documen-
tos e instrueções da ma defeza ; e que se reiiietles-
se o resultado íinal a«. poder executivo para o fa-
zer presente á SiT.in Sc.

O Cardeal Patriarca e o Bispo de Coimbra
declararão que assignarão vencidos ; e o Conde do
Rio Pardo que se oppozera a que o Arcebispo sa
defendesse por procurador porque era peicveiter a
oiUeiu do processo segundo a Legislação.

O primeiro que fallou foi o Conde de Murça,
nos seguintes lermos : — " O parecer da Commissão
•teu. duus partes segundo o que pude comprchem*
der: a primeira Le, reconhecer a competência do
Juízo da Câmara para tomar conhecimento de hum
crime meramente civil , de que he aceusado o Sr.
Arccbi-po Bispo d'Elvas; a outra parte parece-me
que diz que a deliberação, que a este respeito
tomar a Câmara , se acaso for, favorável á primei-
ra parle , seja comniunicada ao Governo para es-
te a fazer saber á Sé Apostólica com protesto de
veneração e respeito, que todos lhe devemos co-
mo Chiistãos Catholicos.

" Emquanto á primeira parte, não vejo na no-
ta do Núncio Apostólico mais do que huma da-
quellas subülezas dos Curiaes de Roma , para se
n. rogar o conhecimento e.n matérias puramente tem-
porões; c he isto huma cousa , que em nenhum
paiz Catholico se tolera desde que começarão a ha-
ver claros conhecimentos do direito publico Eccle-
siastico. Emquanto á 2.* parte, que he mandar es-
sa participação ; huma resposta do Ministro de Es-
tado, que já devia ter sido dada ao Núncio Apus-
tolico, seria muito "bastante fazendo.lhe conhecer
a sua iucompetencia neste negocio; porque Sua
Magestade Fidelissima não lem que dor satisfação
a ninguém do que faz o respeito dos seus vassal-
los para a recta administração da justiça. Isto ba
submetter o poder temporal , que lie independente
de qualquer outro, ao poder espiritual, que he
também independente nos negócios da sua compe-
tencia. S. Bernardo que tinha idéas muito claras
dos direitos do Sacerdócio, e do Suromo Pontifi-
ce, como se expressava escrevendo ao Papa Eu-
gênio III..' Disia— Stantes lego Apóstolos judican-
dos, sediste judimntes nt>u lego. Ergo km in crimini.
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bus pot-stas ves v nn Tr«i«rin T)c vila cl mo- isentos Jo poder e authoridade dos Imperantes civis ?
dra.-E no Tratado Ue Ma ei mo ^^ em

. Episcoporuni dis que reconhece que o Esta «^ 
em questão se os Ecclesiasticos, sendo igual.

do não está na gre*a , mas 
y. 

. P j' »^'X 
«ti -bditos e membros da republica civil, são su-

talo. Por ser elevado hu... C dadao d ¦ligni icllahne,,tn 
aos Príncipes seus Soberanos. P.

E .iscoe-al não perde a qualidade de Cidadão par/ ^ 
pff (;|l|ist,u„ coneederio aos Clérigos ai.

ser julgado no Juízo secular. „„„..« iminunidades e isenções ; e pelo que respeitaJSe 
os Srs. Reis ten, tido contempla o «ao g „a u „«,n;.. 

^ ^ ^ 
P 

^ 
P^

so com os Sr.. Bispos, senão com Ecclesiasticos
de inferior ordem, para nãc os mandar julgar em

juizos seculares , isso teu. sido huma ...era vontade

dos Soberanos, huma graça, e náo hum direito.

Consultando o que escreveo Marialina , na Disto-

ria de Hespanha, veremos o testemunho,qiw da de

muitos Bispos julgados pel.s Author.dades secula-

res. Não ha iriuitos annos que hum Bispo tol jul-

gado eu. Nápoles, como Roo do Lesa Magestade,

e punido como tal pelas Author.dades do Pau.

Se na iniputação feita ao Sr. Arcebispo Bispo d El*

vas al"iuna cousa houvera que fora relativa adlio

lIUNItl"** IIHIIIUI"»"***'*' —

aos crimes , que he. o que faz o objeeto da presente
discussão , os Imperantes civis no principio eximi-
rio os Clérigos da jurisdição dos Magistrados civis t
somente nos crimes* leves , e que tinhão intima re-
lação com a religião -. mus depois do século oitavo
o»'Clérigos passarão a gozír da isenção, ainda em
crimes graves : e chegou isto a tal excesso , que
em muitos Reinos os Imperante» civis se virão
obrigados a limitar esta isenção, exceptuando o»
crimes de lesa magestade, e outros crimes graves.
E qual foi a disciplina, que se observou a respeito
das causas dos Bisoos ? R. As causas criminaes

ivera oue lora reiauva uunu- uan .-''"-"--  . ' ,-, •¦• « • •
•*-"-M" . . ,„m„,,t„ Ani Risnos erão .."-iidas nos Concilios Provinciaes;

nestUMem vitac, os Superiores Ecclesiasticos tomarão do Bispo erao 
D á lM n [

conhecimento disso, mas esta 
Cama» 

tem tod» n.,s depors das t . 
c gfl devolmfio

direito de tomar conhecimento da unput o de hum cado^, 
^ 

ou 
cilU8M'criminaes maiores dos

crime meramente civd . de summa rav.dad P.r ao. S. P n .^ 
^

tanto o juízo da Câmara lie co.npeie 
f,„nll-,n n,ini(las com nena de deposição; e esta disciplina

pre,e„ções conbar,* a ,o ser, hum fr ueza punida 
^ ^ £ y 

P

qoe esta C,mara nao deve ei <, 
a(lve,.lie a|nda que os Presbl.

nem deveria mandar essa oU senão «P«*n«« J 
0ut os Clérigos dc ordem inferior, não fi-

olla , por s, ; e qu ando, qu zes e dar In ™ * ™P<> jspntoí 
(,a 

- lr|s(), 
-„ dfl8 ,nagistra(|0S civis a

r 
'"" 

Th?. dXÍor lendas rega a? da Co- respeito dos crimes de lesa Magestade , segundo a
Coroa, que he "defensor Xyy as legislação 

estabelecida em muitos remos; todavia uso

violadas pelas pi ue coeso -BÍ8po „ue||a mesma natureza. P. Qual he a nossa legis-

TiuTJo^ ^gaTrnesttcaiTa: Êortanto, lição pátria a „„ .respeito? R. Segundo a_ nossa

concluo a favor da l.a parte do Parecer. E em-

quanto a ser ouvido por Procurador , he huma cou-

sa que não sei como se ha de verificar, nem co-

mo o Procurador ba de responder ás perguntas, que^
lhe forem feitas : não vejo que se possa venhear

o defender-se por Procurador em hum juízo verbal,

como he o que a Câmara deve fazer. Por conse-

guinte sou de parecer que a Câmara he juiz com.

petente do Sr. Arcebispo Bispo d'E!vas , e que
as pretenções da diria Romana se devem repellir ,

porque o mais seria huma fraqueza de que não ha

exemplo nesta Monarquia.
O Bispo de Viseu votou contra o I arecer ,

fundanilo.se' no Concilio de Trento na Sessão 24
de Reformtttione, Cap. 5.° Onpoz-se também o Car-
denl Patriarca.

O Conde deMurça acodio, dizendo que — a dou-

trina rio Concilio de Trento foi acceita osiiniuio rinmen.
te pelo Sr. D. Sebastião em I5ut; e em 1J70 de-

claroii que não se estendia aos privilégios das or-

deus militares a revogação rios privilégios das or-

deus religiosas. Alii está huma revogação do mes-

mo, que 
"acceitou 

a disciplina do Concilio de Tren-

to,' e bem subidos são os motivos porque a accei-

tou. quando outros estados a não acceitaráo.
Sustentarão o parecer os Condes de Ponte e

Linhares, dos quaes o primeiro respondeu depois

á replica do Patriarca; mas contentar-nos-hemos
com o sf-i-niiVte di.corso do Bispo rie Beja,

Eu não rievia fallar hoje sobre esta matpria ,
depois de lerem acabado de fallar dons Prelados,
a quem muito respeito pelas suas virtudes e pelo

" dou saber profundo: porém como na Sesílo ante-
cedente comecei a fallar sobre este mesmo objeeto,

por isso pira desenvolver mais algumas idéas, qne
então expuz , continuarei a fazei* algumas breves

reflexões . e a' reduzirei a perguntas e repostas.

P. Os Ecclesiaíticos serão por diriitoc divino

legislação , os Clérigos gozão do privilegio do f"ro
nas causas crime, excepluando alguns casos, Po-
rém pelo que respeita aos Bispos não lemos lei
expressa sobre esta matéria. He verdade que o Con-
cilio Tridentino foi recebido pelo Sr. D. Sebastião,
e se, pode considerar como Lei do Reino ; mas isto
somente tem lugar a respeito daquella» dei 'fii.iti.t-

rões do Concilio, que forão recebidas ne^U n, .¦>;
é Iip incontestável , que em muitas cousas não foi
recebido; e no numero destas devemos contar a
determinação rio Cai». 5. Sessão 2!: pois he igual-
mente incontrastavel que os nossos Soberanos nun-
ca permittiráo que as causas criminaes rios Bispos
fossem julgadas por conimissarios do S. Pontífice;
mas os mesmos :*>r-.'. Reis procednto por sua própria
authoridade, som forma rie juizo, contra ob Bispos
réos de crime graveg. Quem consultar a historia
rios Reinados dos Srs. D. João 2.°, D. João 3.",
D. João l.°, o «do Sr. D. José 1.°, achará facto?,

que confirmão esta verdade: logo não se pôde citar
o Concilio de Trento como lei do Reino sobre a
matéria, de que tratamos; (aliando porém de Bis-

pos, que são Pares do Reino, temos lei expres-
sa , quo pstabelece o Tribunal, onde devem ser jul-
"arios os Bispos Pares, que foreai pronunciados.
Esta Lei he o §. 1." rio art. II da Carta Con.ti*
tncional , que declara ser ria attribuição exclusiva
ria Câmara dos Pares o conhecer dos delidos inni-
viduaes comnipttirio» pelo» Pares. E como o art.
não faz distinção entre Pares Bispos e us qne o
não são, também nós a não podemos fazer: o que
não posso approíar , no parecer da Commjssao,
he na parte em que diz que o Sr. Arcebispo'Bis-
po ri*Klv:i« pelo crime, por que está pronunciada,
perdeu o spu foro. A razão em que me fundo ne
mui simples e natural. — Assim como ninguém po-
de dur o que não tem, também não pôde perder o

que não tem.
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Replicando o Patriarca, respondeu o Bispo de

Beia • e posto a votos o Parecer da Com missão

?,, approvada a primeira parte até a» palavra-; .

.ualldude de Par; e enjeilado o reato.
—¦•_¦«—

FRANÇA.

Paris 1 de Março.

Na Gazeta de Augsburg vem a seguinte carta.

- Malta 29 dc Janeiro.

OWnr-pite, qne cheirou aqui a 9 com o Con-

Ac- Capo -d'Isíria, sahio outra vez a 11, depois

que ne receberão os de«pnc'»ios da Inglaterra, a le»

var o C<»x.e pira Eirinii. Quando us (-.reina, que
residem aqui, íinilar.in o Comi- Capo (flslria, ei-

|e sp expressou nos lemos miiis enérgicos acerca

já nirutaria, e manifestou quaoio se admirava de

q„e liinna classe de homens, «pie ao principio
mostrou tiinta justiça e piilriolis.no s»»;iiis-f liiuna

)fis9ão tão deshonrosn i Grécia. Sem embargo

mente deve ser chamada para dar o seu voto para
os Eleitores, que hão de eleger os Funccionanos Pn-
blicos tle todas as classes, que são su,eito. á ope-
ia<;;io da .eligibilidade.' 

Não será agora fora de propósito perguntar ao
Sr. Censor, que lie leito da Soberania de d milhões
e »00 mil habitantes do Brasil, que por estas con-
tas não são ouvidos , nem consultados para as eiei-

çoes; além de muitos outros que, podendo hir
a ellas, mio vão, como aexpriencia teu, mostrado.
Estará guardada u'alg una caixa forie ? Supponh«m-s

qne sim. Pergunto mais, que opeiação se faz quando

proti bons oíliidoseinprejou seus oons o:iii'ios a nivor ile liii.na em-
baicação , que estava seqüestrada lia tempo ins-

tnncia da Companhia de Seguros , e conseyuio que
a largassem.

—as!»*l®! ®l-^|®!®r»r-»»-

CORRESPONOENCIA.

Continuada do NS antecedente.

Bem yê o Sr. Censor que a authoridade Su-

prema ou Soberana ( que vale o mesmo ) bem co-
mo o titulo , sobre o qual este poder está estabe-
lecid), resulta immediatamente das convençõss, que
formarão a Sociedade civil neste novo pacto, e que
derão nascimento ao Governo Imperial ; e como to-
da a Nação em mass.t entrou neste pacto . por isso
ccplican.l) a mmeiri, c);ii que se tranferirão t.ies
direito» uoSiimin I:nperante , eu metto em linha
d-- conta a cooperação de tod.Aos indivíduos da
<* ,. , \-'. que he o .ondo mais amplo, mais osten-
sivo ;l. tia.a esti i nnor-tante questão de direito

publico, pia.lo-.i ao alcance de todas. Depois da
Coiv-tiuiçio as causas mudarão de üriira; porque
a C. nstn".irão, como observou o Sr. Censor em o
seo N.o 8'exclue d.i Representação Nacional os

qne não tem cem mil réis de renda liquida , e se
a este numero se ujuiitareni os .pie são exeblidos

pelo sexo, epel.i idade talvez,, n ") -i pie <r i/.an lo
dos direitos'políticos 

'mais da oitava parte da Nação.
Porquanto metade dos habitantes , com pouca

difrerr-ncu' paia mas, ou pa-n menos, são do gero-ro
feminino: e sunnondo haver m Brasil quatro nu-
1'iões de habitamos livres, excluído esle sexo, fica o
só dous milhões. A Constituição excltie du gozo dos
direitos Políticos os q ic forem de A annos para b >ix<,
o que he muito mais d' ametade da pov-onção mus-
culina existente; mas srjppondo só metade por serem
e.xcepuiados os casados , üfliciaes Militures, e (de-
figos d'Ordens Sacras, que tiverem 21 annos, ahi
temos reduzidos os dous milhões de indivíduos mau-
culinos a hum só, «pie he a quarta parte da po-
voação : e se por boas contas excluirmos ainda os

q»e não tem cem mil réis da renda, que1 de certo
será metade, ou talvez muita mais, do milhão, que
restava ; por estas coiiius , que nao sao exageradas ¦

» Representação Nacional fica reduzida a oitava par-
te de toda a povoaçáo; sendo esta a que íunica-

se quer que os Cidadãos activos usem de seo di-
reito Político, nomeando os Eleitores, que hão de

proceder á eleição de todos os Funccionarios Publi*
eos? Virá talvez outra caixa forte com a sua Sobe-
rania guardada , para exercer nesse Solemne dia as
suas attribuições? Certamente não. Os que apparecem
Sr. Censor , 

'são 
indivíduos activos que, vindo dar

o seo voto, exercem os seus direitos Politos, e
nada mais. Onde estará agora essa Soberania, como

jwiler, que os homens de mais juizo , segundo a
expressão do Sr. Censor, sabem muito bem que re-
side na Nação ? Estará em toda a Nação, ou só
na parte activa da Nação ? Esta-me parecendo que
estes Srs. de mais juizo pensão a respeito da Sobem-
nia o mesmo que a respeito d'alma pensavão os Pe-
ripateticos : que estava toda em todo o Corpo, e
ioda em qualquer parte do Corpo !

O Sr. Censor, como preparatório, para entrar
nesta questão da Soberania , que muitos julga)
ociosa, e eu de siimma importância, pelo que em
si he , e pelas suas conseqüências , refere o qua
na Câmara dos Deputados de França disse Mr. Du-

pin , upplau.lindo o que havia dito o donde Por-
talis, Guarda dos Sellos, — Que so a Li be Sobe-
rima'-- mas eu acho q.ie tinha lunar referir também
aqui o in itivo que teve o Guarda dos Sellos para
emitiu- esla proposição \ que em si não contém hu-
mi ver lile nova. X Lei de IS-7, relativa a capa-
cida le dos Eleitores, havia determinado que as du-

ou questões que se suscitassem sobre este
tossem decidi-.las pelos Prefeitos , eem niti-

vicias
ob-ecto  ,
ma Alçada por bum Tribunal ; mas q íe us_ recla»
maroesj que houvessem, lelativas ás nomeações do-3
Deputados fossem decididas em I.» instância pela
Meza ( Bureau) , e ultimamente pela Câmara dos De-

putados. _, .
Fi/erão-se algumas Eleições, nao tendo havido

reclamações sobre a capacidade de seus Eleitores^;
mas, quando os Deputados eleitos se apresentarão,
appareçiío ucctisações, dizendo que tinhão sido «lei-
los não tendo os Eleitores a capacidade exigida

pela Lei, por não pagarem a taxa n' cila estabele-
cida. Alguns Membros da Câmara dos Deputados
diiião que aquellas reclamações deverião ter sido fei-
tas perante o Perfeito no prazo determinado, que a
Câmara só podia conhecer das reclamações relativas
ao acto da eleição dos Deputados, em 2* instância
como prescrevia a Lei. Outros porém sustentavão que
qua sendo a eleição para Membros da referida Cama-
ra , ella deveria ler hum jus illimitado de tomar co-
nhecimento de todos os actos relativos á eleição de
sjos Membros, embora se não fizesse aquella recla-
inação em tempo, e perante as Authoridades designa-
das na Lei. .

Houve hum Deputado .que na Sessão de 12
de Fevereiro do corrente anno disse, que posto que
á Câmara tosse adjunta a Soberania , e ella mesma
Soberana na esphera das suas attribuições, comtudo de-

pois de ter-se sanecionado e promulgado qualquer
Lei, ella. era obrigada a exeeutal-a , e subjeitar-se
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ás suas detefnvinnçSes , bem como todos os outros
membros da Sociedade. Esta questão foi mui renhi-
da , porque teimavâo muitos qne a Cumaru , como
Soberana na esphera das suas attribuições, podia en»
irar no conhecimento <le todas as irregularidades/que
se introduzissem na eleição de seus membros, e di-l
zião outros que não era Soberana neste sentido,
e que devera ser obrigada a respeitar a Lei, que ha-
via regulado o andamento das eleições, e prescripto a
maneira por que se havia de tomar conhecimento das
reclamações, que se suscitassem, segundo o estado em
que pio tempore se achasse aquelle Negocio ; a
discussão foi varia, e ficou por decidir a questão.

No dia 13 de Fevereiro continuou u discussão,
e depois de falarem alguns Membros, disse hum —
Eu ouvi hontem dizer que a Câmara não era Sobe-
vana. — Não ! Não ! — Não se pode ser senão So-
berano, nu Sujeito : de quem sois vós sujeitos ? —
Do Rei, do Rei ( se respondeo da direita ). O Rei
be Soberano? — Sim , sim — (da mesma parle ). —
Da outra, nâo be essa a questão. Basta ! Basta ! —
( Da primeira ) Continuai ! Continuai ! — Huu»
ve hum grande sussurro; e paru o tranqüilizar su-
bio o Conde Porlalis, Guarda dos Sellos á Tribu-
na, e disse—Eu subo a este lugar, não para fui-
lar de huma parte da questão, que íâ>. vivas tecl-i-
mações tem suscitado nesta Câmara: a Soberania do
Rei he de huma esphera tão elevada, que não pode
ser sujeita á decisão dc huma Caruaru deliharorite!
mas sim para expor o estado du questão &c. <ic.
E na continuação deste discurso, que vem transei-
pto no Constitucional de 11 de Fevereiro do cor-
rente he que produziu aquella proposição — -pie só
a Lei he soberana — qne refere o Sr. Censor ; dan-
do assiin a conhecer que tudo quanto ha em huma
Nação he , e deve ser obediente á Lei.

Sinto muito que o extravio do Constitucional

de 13 c de 14 de Fevereiro me nao permitisse
citar mais circunstanciada, e positivamente o que ,'áste respeito se passou na Cumaru dos Deputados

; e referir nominalmente os que fallarão sobre este »s.
sumpto ; e por isso lecommendo a Leitura d' aquel-
les numero'., esperando que por ella se haja de corri-
gir qualquer pequem, falta, que se encontre na niinhu
referencia ; mas entre tanto cumpre-me perguntar ao
Sr. Censor, porque razão' bavendo-se passado ali con-
sas tão lerininantos pina o caso da tiossn presente quês.
tão, o Sr. Censor em lugar de referir huma propo.
sição tão genérica , e tão afastada do nosso Scópo
não referiu aqui o que havia proclamado perante to.
dos os Membros daquella Cantara o dilo Guarda Sei.
los — Que a Soberania do Rei era de huma es.
phera tão elevada , que mio podia ser sujeita ás
decisões de huma Câmara deliberativa ? —

Sem duvida he porque o Sr. Censor julgou que
o Conde Portalis ,. quando assim fallava, se aparta-
va dos sentimentos dn '.rente dc mais juízo que. li.
nha para. si que a Soberania como poder só residia
em a Nação ; e mesmo porque, se acaso referisse aquel-
Ia passagem com todas as circunstancias , com que
he exposta na mencionada folha , náo tinha lugar
de fazer presente ao nosso Augusto Imperador do
Titulo, ou Epitheto de Soberano, mas sem poder,
porque esle ficava lá onde Deos era servido!! !

Tenho acabado as minhas reflexões , Sr. Censor,
e com ellas a tarefa de que, muito por minha vontade,
e .mr hum dever inherente á minha Constitucionali»
d.ide , e ao respeito que devo ao meu Augusto lm-
perador, eu me encarreguei. Siga o Sr. Censor,
c ns Seos Collegas a doutrina que quizerem ; mas
lembrem-se de França, e dos inales que escriptos pou-
co considerados lhe causarão.

O Amigo da Tranqüilidade Social,

NOTICIAS MARÍTIMAS.

ENTRADA S.

Dia 3 de Maio. — Rio Grande ,- 17 dias ; S.
Emilia, M. José Antônio de Souza, equipagem 11,
carga carne, e couros , a Antônio Tavares Guerra :
passageiro o Tenente do 1. ° Batalhão de Caçado,
res Salustiano Antônio de Sena. — Cabind/t ; 36
dias ; B. E. Espadarte , M. Manoel de Jesus Faria,
equipagem 22, carga 292 escravos, destes morre-
rão 3 , a Antônio José Meirelles. — Parati; 8 dias ;
Canoa Estrella do Sul, M. Manoel José da Rocha,
equipagem 4, carga fumo, a Feliciano Anlomo de
Macedo.— Mangarntiba ; 3 dias: L. S. José Avgus-
to, M. lnneeencio José do Nascimento , equi pairem 6,
carga caffé , a José da Silva Carvalho. — Dito , 9
dias; L. Senhora da Penha, M. Thomaz Antônio
Jíodrigucs, equipagem 4, carga dito, ao M.

Dia 4 de Maio. — Boston ; 64 dias; E. Amer.
Lucinda, M. lAnisy, equipagem 5, carga carne
salgjda, bacalháo, farinha, ecera, a Birckhead.—
Rio Grande; 18 dias; 8. Rocha, M. Nicoláo Fran.
cisco da Rocha , equipagem 11 , carua carne , cou.
los, sebo, e chifres, a Manoel José, Pereira Gra-
ça: passageiros Manoel Francisco Pires, João Sil-
veira de Souza Borges , e o Inglez James Tho«
Oinz , remettido prezo á Repartição da Marinha. —
Laguna; 23 dias; L. S. Pedro, M. Francisco Jo-
sé Pereira , equipagem 6 , carga n.endovi, e cebo-
Ias, ao Caixa.—Mangaratiba; 8 dias; L. Senhora
da Penna, M. Antônio Gonçaltes Roza , equipagem

5, carga caffé, a vários.— Capitania; 15 dias; L.
Bizarria, M. José Francisco da Silva de Vasconcellos,
equipagem 7, carga farinha, milho, arroz , e fi.
de algodão, a Baltliasar José Martim.

S A II I D A S.

Dia 3 de Maio. — Em commissão , B. de guer-
ra Duque.ta de Goyaz, Co.i. o Cap. Ten. Tho-
mas Huyden-. passageiros Antônio Florentino, Ju-
sé Alexandre Tavares, Franciseo Antônio Máximo,
e Manoel Jeronymo de Carvalho, dimittidos do
serviço, con. Portarias do Quartel General.— Uba-
tuba * Canoa Conceição, M. Antônio Nunes Pereira,
equipagem 5, carga sal.— Cabo Frio; L. Concei-
ção, M. José Antônio tia Costa, equipagem 4, car«
ga carne, e vinho.— Dito, L. Senhora da Pieda'
de, M. Ignacio Gonçalves Carreço, equipagem 4,
carga carna, e vinho. — Dito, L. S. Francisco de
Paula, M. José Coutinho da Fonseca, equipagem4,
carga dito. — Ilha Grande ; L. Conceição Felis, M.
Antônio Machado de Faria, equipagem 6, carga sal,'
carne , e roscas.

Dia 4 de Maio. — S. Matheus, por Campos;
S. Correio de Campos, M. Domingos José Caetano,
equipagem 5, em lastro,—- Parati; L. Senhora do
Carmo , M. Manoel Corrêa Pinto , equipagem 5 ,
carga sil , vinho, e carne : passageiros José" Fren-
cise? Ribeiro Gomes, e Antônio José Pereira,
com Passaportes da Policia.

RIO dé JANEIRO k. IMPRENSA IMPERIAL i NACIONAL
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Artigos de Off.cto.

Repartição dos Negócios da Guerra.

J___ Llustrissimo e Excelleutissimo Sr. — Reconhe-
cendo.se que no actual estado da Guurnição da
Corte , e circunstancias dos Corpos , que huje for-
mão a l.a e 5.' Brigada, não se colhe du sua or*
ganisação em Brigadas toda a utilidade, que hum
tal systema produz, quando em outra* circuiistiin-
cias, e que então compensa ca despeza, a que dão
lugar ; Ordena Sua Magestade o Imperador, que
até ulterior disposição o* Corpos, que compõe as
referidas Brigadas , passem directamente a corres,
ponderse com o Quactel General , e a receberem
da mesma sorte alli as ordens, ficando os otfici.es,
que conipiiiihão o* Estados Maiores das si_b.e_.tas
Brigadas desligados desses exercícios. O que parti,
cipó a V. Ex. para seu conhecimento, e devida exe*
eução.

Deos Guarde a V. Ex. Paço cm 5 dc Maio
de 1828.— Bento Ba.rozo Pereira. — Sr. Conde do
Rio Pardo.

Artigos nam Officiaes.

RIO DE JANEIRO.

Câmara dos Deputados.

5.*- Sessão preparatória de 2 de Maio.

Vice-Presidência do Sr. Conta Carvalho.
A's 11 horas fez-se i. chamada , e com 49 Srs.

Deputados abrio-sc a Sessão, faltando com causa
participada 47 Srs. Deputados.

Leu se a Acta da Sessão antecedente, e foi
ápprovada.

Não havendo cousa alguma a tratar-se, levai.,
tou-se a Sessão a hum quarto depois das 11 horas,
assignaiido o Sr. Vice Presidente esta mesma hora
paia a subsequente reunião no Senado.

S. PAULO.

Lista dos estudantes matriculados no Curso Jurídico
de S. Paulo no 1." anno de 1828.

N. 1. — Antônio Paes de Camargo . natural
da Villa de Sorocaba, Província de S. Paulo,

N. 2. — Manoel Dias de Toledo, natural d.
Villa de Porto Felis,.Província de S. Paulo.

N. 3. — José Antônio Pimenta Bueno , natu.
Tal desta Cidade de S. Paulo.

N. 4. — José Chiistiano Garção Stokler , na-
tural da Villa de S. João d'EI Rei , Província
de Minas Geraes.

N. 5. — Vicente Pires da Motta , natural desta-
Cidade de S. Paulo.

N. 6 — José Fernando de Almeida , natural
da Cidade do Rio de .Mineiro.

N. 7.— Franci.sco José Pinheiro Guimaraent,
natural da Cidade do Rio de J&neiro.

N. 8.— José Ignacio Vaz Vieira, natural da
Cidade do Rio de Janeiro.

N. 9.— Murcelino Ferreira Bueno, natural des-
ta Cidade de S. Paulo.

N, 10. — Felisberto Gomes Jardim, natural do
Villa de Sorocaba , Província de S. Panlo.

N. 11. —João José Coutinho, natural daCi-
dade do Rio de Janeiro.

N. 12. — Pedro Antônio d'01iveira , natural
da Cidade do Rio de Janeiro.

N. 13. — Manoel de Jesus Valdetaro, natural,
da Cidade do Rio de Janeiro.

N. 14. — Emílio Paulo de Can alho, natural
desta Cidade de S. Paulo.

N. 15.—José Gaspar dos Santo* Lima, na-
tural da Villa Nova do Príncipe. Província deS.
Paulo.

N. IC.— Fernando Sebastião Dias da Motta,
natural da Cidade do Rio de Janeiro.

N. 17. — José Barboza dOliveiia , natural da
Cidade da Bahia.

N. 18. — Antônio Marianno de Azevedo Mar-
quês, natural desta Cidade de S. Paulo.

N. 19. — Manoel Alves Alvim , natural desta
Cidade de S. Paulo.

N. 20. —José Antônio dos Reis , natural des-
ta Cidade de S. Paulo.

N. 21. — Manoel Joaquim d'Amaral Gurgel ,
natural desta Cidade de S. Paulo.

N. 22. — João A.on.n de Moraes Torres , na-
tural da Cidade do Rio de Janeiro.

N. 23. — Francisco de Assiz Pupo , natural
da Villa de Iguape , Província de S. Paulo.

N. 24. — Joaquim Finuino Pereira Jorge, na-
tural da Villa de S. Sebastião, Província de S,
Paulo.

N. 25. — Tristão Antônio de Alvarenga, na-
tural da Villa de Campanha da Princeza, Provin-
cia de Minas Geraes.

N. 26. — Francisco Augusto de Oliveira Mu-
pi-, natural da Villa de Iguape, Província de SPaulo.
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N. 27. — Francisco Antônio da CoHa Macha-
do, natural da Villa de Porto Feliz, Provincia de
S. Paulo.

N. 28. — Joaquim Pedro da Costa Lobo, na-
tuial da Cidade da Bahia.—*» N 29. — Luiz* Fortunato de Bntto , natural
da Cidade do Rio de Janeiro.

N. 30. — João José Cardozo , natural da Ci-
dade do Rio de Janeiro.

N. 31. —Manoel Eufrazio de Azevedo Mar-
quês, natural desta Cidade de S. Paulo.

N. 32. ¦—Cyrino Antônio de Lemos , natural
de S. Gonçalo da Campanha, Provincia de Minas
Geraes.

N. 33.—Jeronymo Máximo d'Oüveira e Cas-
tro , natural da Cidade do Ouro Preto, Provincia
de Minas Geraes.

Da Provincia de S. Paulo 17}
Do Rio de Janeiro *^ > 33
De Minas Geraes.  4f
Da Bahia  -O

(Do Farol Paulistano.)

—*-s,\»ma\»\^\»\9»m**--—

NOTICIAS ESTRANGEIRAS.

HESPANHA.

MaÚrid 21 de Fevereiro.

( Correspondência particular. )

A Gazeta de Madrid de hoje (21 de Feverei-
ro) conlém o seguinte artigo : —

" Os inimigos da tranquillidade e felicidade de
Hespanha fecundos em recursos, que trazem o eu-
nho da malícia contra o Governo , não poupão fa-
digas para combate,, e embataçar seus progressos,
o que elTeituão abattendo o seu credito. He com
estas vistas que se tem publicado fora da Peninsu-
Ia alguns infames folhetos , que nós deixamos no es-
quecimento, a que os condemna a indignação pu-
büca , e ob seus artigos forão inseridoB em alguns
periódicos Estrangeiros com tenção rie censurar os
princip.es empregados da administração. Todos ei-
les são escriptos por Hespunhóe», ainda que perten-
dão 'de.farçar.íe ; forão esboçados fora do Reino ,
ainda que inseridos nos jornaes sob o titulo de Hes-
panha, e em forma da correspondência particular.
O seu objecto he o mesmo — a saber a ruina do
Governo ; todos são governados pelo mesmo deze-
jo de vingança.

Alguns Hespanhoes escandalisados de não ha-
verem obtido o que dezejavão , ou de terem perdi-
do eqnilln de que injustamente gozavão, forjão to-
das aquellas vergonhosas diatribes , em que attacão
algumas vezes os principaes depositários do poder,
algumas vezes somente parte delles, para darem ap-
purencia de huma espécie de imparcialidade em
suas sátiras, ou porque seu ódio he exclusivamen-
te dirigido contra certas pessoas. Os aggresso.es
neste pérfido combate fazem uso de toda a casta
de anuas prohibiflas. Factos desfigurados , suppres-
soes maliciosas, e caiumnias são os meios, que ei-*
les empregão. Se aquelles follicularios tivessem ai»
gnma modéstia, sua situação os embaraçaria de es-
crever contra as* pessoas, por quem se julgão of-
fenilidos. As invectivas de hum homem que está of-
fendido , não são capazes de alcançar o credito que
«He dezeja , e são hum testemunho sutbentico da
viieza dá sua alma. Saibão os defamado.es que são

conhecidos, e estejão certos que hum dia serão de<.
mascarados , e conseguirão o prêmio completo da
sua ignomínia. „

Esta linguagem, que não he do costume no
nosso diário official, e tão pouco própria dever*
dadeiros politicos, fez ceita sensação enlre aa pe8,
soas que conhecem os motivos de similhante artigo
e a posição critica dos autliores. Por .gora- limito,
me a esta reflexão , que em outra oceasiao desen-
volverei.

GRAN BRETANHA.

Londres 1 de Fevereiro.

As Gazetas Francezas de Quarta feira contém
a nomeação dos quatro Vice-Presidentes da Câmara
dos Deputados , que são escolhidos sobre os mes-
mos princípios que os Candidatos á Presidência.
Hum delles he M. Bertin de Vaux , principal pro.
prietario do Jornal dos Debutes. A escolha de Mr.
Rotjer Collard pelo Hei , pata encher a cadeira,
parece ter dado geral satisfação. A popularidade de
seu caracter pude avaliar-se pela circunstancia de
ter sido reeleito por sete collegios eleitoraes, e a
honra, que ora lhe he conferida, não pôde deixar
de reflectir alguma porção daquella popularidade so*
bre o Ministério. Sem embargo he hum facto que
o Ministério e seus amigos sustentarão o vencidos
Candidato M. Ravez, cujo adiantamento, como
amigo de Villele, se deveria considerar como hu-
ma espécie de honra postbuma conferida á eu. de>
funta administração.

Dellas extrahimos o seguinte : —

(Da Gazela de França de Quinta feira 28
de Fevereiro.)

Das fronteiras ia Rússia li de Fevereiro.

" Se não soubéssemos que os usos do Parla-
mento requerem grande despendio de palavras, e
que nos estados constitucionaes a prerogativa Real
deve algumas vezes servir de satí-fazer ás parte.,
poderíamos considerar a falia dn abertura do Par-
lamento Inglez , como huma falia de despedida do
Rei de Inglaterra a seus adiados, e queixar.nos
justamente da pouca probabilidade, que mostrou nes-
ta oceasiao hum povo alias digno de muito res.
peito : isto pôde também servir como hum aviso
n aquelles, que fossem inclinados a contrahir ai-
lianças, onde elles são tentados de humn maneira
arliitrutia , e onde ellas unicamente são validas (I*
hum. «essa» para a outra. Qualquer modificação,
que tenha soffrido o nome da Administração liifflc*
za , e haja ainda de soffrer, a França e a Rus-
sia não fizerão , e garantirão hum tratado com_»
adminis.ração Canning, ou com a administração
Goderich , mas com o Rei da Grã Bretanha, cü*
ja palavra rfeve ser não menos sagrada do que a
de qualquer outro Monarca , ainda que haja eta
sua situação política huma differet.ça e-senciai, q»e
exija alguma concessão no seu paiz , mas con. qu.e
os estrangeiros não se embaração. Quanto he l">!9
pata sentir que emquanto a Inglaterra se achai'"
gada por tratado , que certamente pietende execu-
tar sinceramente, a falia do throno , e os debates,
a que ella deu oceasiao , tragão tão decisivo ca*
rdtter, que em distancia tenha parecido mui pe''"
t-oso e difficil da justificação; porque se a batalha
de Nnvarino ha de ser considerada em Inglaterra
ea. differeutes pontos de vista , e tratada ora •»*.
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.mo huma desgraça, ora como hum accoutcciinento

jilorioso, não pôde ser assim em outros paizes, on-

% recompensas e censura estão ligadas a ideas ti-

xas e onde se não concedem honrosas distinções a

«limes. Se os Toris conhecem a necessidade de en-

cerrar-se nos limites do tratado de 6 de Julho, não
.era prudente offender desta maneira a propriedade,
e dár á falia do throno huma forma que necessa-
riamente conduz a debates muito animados, e a tão
vivas sorlidas contia fieis aluados , que se deves-
sem pensar que a politica Ingleza foi o resultado
de coacção , e não de livre vontade. He na verda.
de deplorável a circunstancia, em que o alliado ,
cuja potência requer a lei, não está menos com-

promettido do que outra, que foi obrigada a confor-
roar-se a ella; pela qual os nobres sentimentos do
Imperador Nicoláo podem ser lão pouco lisonjeados
ouauto merece consideração a politica Ingleza. Ain-
da que os homens em Inglaterra não se enganem
facilmente acerca das conseqüências de hun. deba-
te Parlamentar, e ainda que todo o Inglez illus-
trado ha de estar convencido de que a Inglaterra
não pôde deixar de continuar a seguir a carreira,

que encetou , o Continente não está assaz versado
nos negócios daquella ilha que não receie que se
desvie do principio, e que se interrompa o descan-
«o tão necessário á Europa. Portanto seiia muito
necessário a aquelles que dirigem negocio, estran-
ceiros em Inglaterra, que entendessam melhor o
espirito do Continente, e conformassem suas medi.
das a aquelle espirito , a fim de que as outras Po-
tencias não desconfiem por huma falsa interpretação
da politica Ingleza , e involuntariamente alteiem
hum systema, a que estão religiosamente ligados „

(Gazeta de Augsburgo.)

Londres 4 de Março.

O Jornal dos Debates dá hum mappa (prova.
velmente extraindo do Almanak do Clero) do nu-
mero do Clero Superior e inferior empregado em
dirigir o culto Catholico da França. Nesta lista
achamos 5 Cãrdeaes, 20 Prelados que são promo-
vidos a Pares , 4 que são Membros do Conselho
Privado do Rei, 1+ Arcebispos, 66 Bispeis, 468
Vigários Gerais, 684 Conegos titula.es_, 1:788 Co-
negos lioniiiarios , e 30:649 Parochos e outros Cie-
rigos em actividade. O numero total dos Padres

julgado necessatio pelos Bispes para supprir as'necessidades 
da Igreja Gallicana monta a 52:457,

ora ( conforme a' população de França exclusive
dos Protestantes) está na propoição d<_ hum guia
espiritual para cada 550 almas. O numero de pu-
pilos pertencentes aos differeules Seminários Epis.
copaes, como Candidatos para ordens, sobe a 44:244.
De Freiras achamos bum orçamento de 19:340 dis-
tiibuiilas debaixo de dilferentes denominações sobre
3:0-_4 estabelecimentos. Atlendendo a este mappa,
parecera evidente que se os nossos visinhos não
são lão religiosos, como devem ser, não he por
falta dc Pastores. Ao mesmo tempo que elles es-
tão tão abundantemente suppridos de Padres, o

povo não pôde queixar-se ela grandeza dos fundos
destinados á sua sustentação. Bem sabido he que
os dizimas eslavão abolidos no principio da revo-
lução, e os eslipendios do Curo, como a paga do
exercito, são agora lixados nei buget annual. To-
da a somma destinada a sustentar os «st.ibelecimeh.
tos Ecclesiaslicos nas coitas nacionaes não chega
a 34:000,000 de francos ; e provavelmente » preU-
tBÇSo addicional concedida pelos Conselhos Geraes
dos Departamentos não faria subir o rendimento

da Igreja a 2:000,000 lib. sterlinas por anno. O es-
alielecimento lie .fornecido tão pobremente,_e con-

seífuentenie.ite a profissão clerical estava tão de-

giudada no tempo do Império, qne escassamente
se podia piocurar provimento de Padies para en-
clier os Curados das Parochias. Só o medo da
conscripção mettia os moços na Igreja. Depois da
volta dos Boucbons o estado das cousas melhorou
muito, mas os Bispos ainda são obrigados a em-

pregar os serviços dos Missionários por falta de
Clérigos regulares para as Freguezias. Os favores
da Corte . as honras de Par , e a destruição de
Cardeas ou Príncipes da Igreja , pôde brevemente
esperar-se que remonte as fileiras da Clero , em
compensação da pobreza da votação pelos engodos
da ambição.

TURQUIA.

Constantinopla 4 dc Fevereiro.

As medidas adoptadas nestes últimos dias pro-
vão que o Sultão e os seus ministros já não mos-
trão mais alguma moderação, nem dão ouvidos aos
conselhos da razão. Em Constantinopla e em Sinyr-
na as authoridades locaes continuão a dar ordens
para embarcarem os mais consideráveis Europeos a
bordo de embarcações , que estão prontas a leva-
los pura o .* chipelage. Já se não dão licenças

para passar o Bosphoro, e a communicação com
Odessa está inteiramente interrompida. He fácil pre-
ver o effeito que esta medida ha de ter sobre as

províncias meridionaes da Rússia, e a eminente
mina de muitas casas.

Os Armênios continuão a ser objecto da mais
cruel perseguição , e proferem o Beu destino a compra-
rein a protecção do Patriarca renunciando à sua
fé. A Poita parece não fazer mais bum segredo
de sua intenção de despedir todos os Christãos. Os
Enviados estão continuamente empregados em dis-
tribuir soecorros ás victimas , que he a .nica es-

pecie de ajuda, que a Porta concede que se lhes

preste.
A saúde de M. d'Ottenfels, que ha tempo tem

sido fraca, não dá motivo de esperar alguma me-
Ihora nas presentes circunstancias : seus soffrimen-
tos tem consideravelmente augmentado, e tememos

que elle seja obrigado, por este respeito, a dei-
xar o seu posto. Sua partida ha de causar hum
sentimento geral em Pera, e os Francos perderião
nelle o mais tiroie apoio. Recea-se lambem qne se
a Porta não voltar a htiin systema in.is modera-
do, alguns elos collegas de M. d'Otlenfels sahiráõ
também de Constantinopla. Diz se que todos os Mi-
nistros residentes aqui derão ás suas Cortes huma
exacta descripção da sua presente situação, e pe-
dirão novas instrucções , pura que não se expo-
iiliao a permanecer em hiiiua posição contraria a
dignidade de seu Soberano.

A Porta lem recusado até aqui ratificar o tratado

para a navegação do Mar Negro, concluído com
a Hespanha e Nápoles, ainda que já se recebeu
a ratificação da Hespanha, e a de Nápoles espe-
ra-se a todo o mo.nento.

(Gazeta de Augsburgo.)

(De outra curta de 4.)

As rigorosas uieelidas continuão a excitar alar-
ma geral. O Patriarca Armênio , atterrado com os
actos de violência exercitados contra o» Armênios
Catholicn*. e receando que elles se extendão tani-
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bera a elle, resolveu a final recorrer ao Kiajf.-
B.y , para obter algumas modificações a favor di.
quelle, que ficarão nesta Capital ; mas o St.lrão
não quer ouvir fatiar de modificação alguma , e

pílq contrario tem ordenado a rigorosa execução
do Hndi Scliieri.f.

Sem embargo, espera-se que pela mediação dd
lutei iiiuicio Austríaco se suspenda o ntterior «on-
fisco di, propriedade dos Catholicos Armênios ; e
mormente , porque o Divan insiíle em crer que
aqmdlus medidas não são fuudadas em motivos de
religião mas de política, sendo tomadas em conse-
«jiincia da desconfiança excitada pela influencia da
líussia sobre os Armênios. Porém pertendia se que
o Sultão a final ha de ceder ás representações do
Patriarca , a favor dos Armênios scismalicos , que
estão en, Couetantinopla.

0 Ministros cm Pcra tambem estão receosos
de sua segurança e tem atrelado embarcações Eu»
ropeas paia os transportarem com suas famílias.
Si.inlhsníes receios remão em Sinyrna, e augmen-
lào o dUssbor dos Chrisiãos.

ESTADOS UNIDOS DA AMERICA.

Baltimore 29 ác Janeiro.

Progresso da Florida.

Debaixo deste titulo achamos no ultimo Cor-
seio de ,8. Agdslifiho huma descripção topographi-
ca de quatro Cidades novas, que surgirão em ra-

pida suecessão , sob a influencia do gênio de nos-
sas instituições Republicanas. Damos a sua descrip-

ção pelas próprias palavras do editor : —
Aspalaga. — Nov» Cidade estabelecida moderna-

mente, e situada a 1'Est do rio Appalachicola, 75
milhas da Bahia , e 8 milhas abaixo da confluência
dos rios FliiU e Chattaliouchie. Figura-se possuir
superiores vantagens para situação; e tem commu-
nicação por »goa com o golfo do México, para
embarcações que nadão em 9 pés de agoa. Huma

Cidade aqui sem duvida ha de gozar vanta.
gens superiores, porque deve chamar muito com-
inercio da região alia do paiz, e da que jaz con-
tigua aos ribeiros que contribuem a engrosuar os
rios Flint e Chatlahouchie. Esta localidade eslá hu.
mus 70 milhas de Talahassee.

Magnolia. — He huint, novu Cidade situada so-
bre o rio S. Ala,cos, 8 milhas acima do Forte de
S. Marcos, e 15 milhas de Talahasee, na direç-
ção do Sul. Embarcações , que demandai. 8 pés de
agoa, podem navegar rio acima alé a Cidade. A.
Cidade eslá situada ea, hum lugar ulto e sadio , e
tem a vantagem das minas de enxofre «a suu visi-
iilianra iiMineriiata.

llockhuven — Está situada em hum pequeno
braço que deságua no tio de S. Marcos, <j ou 7
milhas acima du confluência do Wal-ullees em aquel.
le rio, e eslá quasi 131 milhas ao sul de Talla.
bas*ce, O Ribeiro, sobre que esta Cidade eslá col.
locada he navegável por barcos, que não denian-
dão mas de tre.. pés de agoa.

Monticelto— As-sento da justiça do Condado Jeffer.
son está tomada 2{ milhas do lago MickaMiky ; 29
milhas NE de Tallahassce; 23 de S. Alaicos; 26
de Magnolia; e 8 milhas de fronteira da Geórgia.
Está assentada no angulo NO do Condado, e o
paiz contornunte se diz-ter próprio para cultura
da Canoa.

( American and commercíal Daily Adverliser.)

FRANÇA.

Paris 1 de Março.

A Condeça de Guilleminot, depois de 31 dias
de quarentena , chegou a Paris anles de hontem
com toda a sua família. Hontem pela manhã re-
ciheião-se noticias do Conde de Guilleminot, da*
tadas de Corfu.

Air. Parish, Secretario da LegaçSo Ihgleza en
Constantiuopla chegou a Paris antes de hontem.

NOTICIAS MARÍTIMAS.

ENTRADAS.

Dia 5 de Alaio. — Cabinda f 37 dias; B. E. de
guerra Duas Estrellas, Com. Roberto Nicoláo Mar-

fim , vem comhoiando as embaicaçòes. — Barcelona ,
por Cartagtna; 65 dias ; B. Toscano, Giutiano, AL
Luiz Mirajidoli), equipagem 13, ca~rga agoardente,
vinho, azeite 

', 
e outros gêneros, a José Agostinho

Liztiur : passageiros 4 Hespanhoes. — Bresl ; 49
jüiis ; C..de^gUfifM_.f-_(l«c_j_JIl).m, n Cap..__de_Frag.

-.J-fíabandj/.: 
passagei tos 1 Francez, com sua mulher,

Le â filhos — Messina ; 99 dias; G. lng. Rewurd ,
AL W. John RaougitT, equipagem 12, carga vinho,
agoardente, azeite, papel, e outros gêneros, ao
M —Cabinda; 38 dias; B. Ceres, M. Theotonio
José Theodoro, equipagem 24, carga 325 escravos,
destes morrerão 3 , a Antomo José. Meirelles. —•

Mangviratilxi ; 3 dias; L. Bom Jesus, M. Francis-

co Fernandes de Castro, equipagem tí, carga agoar»
dente, e ca 11. , a vários;

S A H 1 D A S.

Dia 5 de Maio. — Capitania, por Campos , e
S. Matheus; L. Conceição, M. Manoel José dos
Santos, equipagem 5, carga vinho, carvão , lou-
ça , e ferragem : passageiros João Manoel Monte
Negro, João Antônio Alartins , e Demelrio Anto-
nio Lopes , con, Passaportes da Policia. — Ilha
Grande ; L. Santo Antônio Flor do Mar , M. Ma-
noel, Antônio de. Queiroz , equipagem 10 , em las-
tro: passageiros o Coronel de Cavallaria Reforma-
do Bento Alberto da Gama e Sá , com 3 escravos,
com Portaria da Secretaria d'Estado dos Negócios
da Guerra.— Ubatuba ; Canoa S. José, Al. Jeão
Valentim WOliveiia, equipagem 4, carga vinho.

AVISO.
Os bilhetes da terceira loteria a beneficio das Fabricas de Papel e Estamparia do sitio de

Andarahy continuão a vender-se no Banco , e na loja de livros de João Pedro da Veiga e Comp.,
xua d* Quitanda canto da de S. Pedro. A roda anda inipreterivelmente no próximo mes de Junho.

RIO pb JANEIRO ha IMPRENSA IMPERIAL a NACIONAL.
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Artigos de Ofvicio.

Repartição dos Negócios da Fazenda.

X Llust. e Excel. Sr. — Do Ordem de S. M. o
Imperador passo ás mãos de V. Ex. , para que se-

jão presentes á Cornara dos Srs. Deputados , as

quatro Consultas , e mais papeis originaes, rela-
tivos á arrèmatarvru_.(lii_Alfaiidega desta Corto, ain-
da não verificada pelas razões, que vou expor.

A» Portarias expedidas ao Conselho da Fazenda
em data úe vinte de Dezembro de mil oitocentos
e vinte sele, e dezoito de Janeiro deste anno ,
constantes dos Editaes numero hum, e numero dous,
mostrão que o Governo empregou meio» cfficázes
para que fosse proinptainenle executada a Carta de
Lei de vinte e cinco de Outubro do anno lindo:
removendo pela. primeira os obstáculos, que se
oppunhão á im medi ata habilitação dos licitantes pe-
Iu Jnizo dos Feitos ; e fixando pela segunda hum
prazo rasoado para a arreinatação, que era mister
accelerar.

Trez Companhia» de Negociantes se appresen-
tarão , não simultânea, porém suecessivamente, a
lançar no Contracto da Arreinatação.

A primeira Companhia offereceu (licitando ape-
na» a quantia de dous coutos seiscento» e setenta e
dou» mil setecento8 setenta e trez réis) ns condições
A, sobre a» quaes o Conselho da Fazenda redi-
gio as condições B , que forão approvada. pela
Resolução de trinta de Janeiro. A simples leitu-
ra de huma, e outra serie de condições mostra
evidentemente, que o Conselho rejeitou aquellas
da Companhia, quo lhe parecerão ou supérfluas,
ou oppostas aos interesse» da Fazenda, se não con-
trarias ás Leis. A Companhia insistir» porém em
que fossem acceitas as sua» condições décima no-
na, que fora rejeitada, e vigessima terceira, que
havia sido alterada. Quanto a esta ultima, nenhti-
ma duvida oceorria para que fosse adiuiltida, mas
quanto á outra , isto he , á décima nona , enten-
deu-se que o não podia ser. Nesta condição o»
Contractadores estipulava.» em seu favor o descon-
to (mental, e no acto do pagamento) da differen-
V» do» direitos de vinle e quatro, que fossem por
Lei , ou Tratados posteriores reduzidos a quinze
por cento. E sendo certo : primo : que a» renda»
«Ia Alfândega não diminuiria.» (como o facto já tem
provado) apesar daquella reducção : secundo: que
os Contractadores rlezejaváo ter, além do lucro
contingente do Contracto, o lucro certo e intalli-
vel daquelle desconto: e tertio : que o mesmo des*

conto (de nove por cento) diminuindo o preço fi-
xado pela Lei de vinte e cinco de Outubro de mil
oitocentos e vinte sete para a arreinatação, vinha
a ser contrario á mesma Lei , assentou o Conse-
lho que devia indeferir, como indeferio, a instância
da Companhia. Entretanto , como se achasse fio-
do o prazo da Portaria de dezoito de Janeiro,
o Governo o piorogon , pela Resolução de qua-tro de Fevereiro , nlé onze do mesmo mes. E
porque já se tivesse recolhido ao Thesouro Na-
cionul o pingue rendimento da Alfândega durante
o mez de Janeiro; « se reconhecesse nSo somente
a incongruência de se fazer arrematar huma renda
já urrecadada, mas lambem a desconteniencia dar
entregar aos Contractadores perto de cem mil cru-
zado», que por conta daquelle mez ( sendo feita a
arreinatação pel» preço , e lanço dado, como de-
monstra o calculo numero primeiro ) lhes deveria
pertencer, sen. ^jue elle» tivessem contribuído com
age-acia, despeza, on industria sua para similhan-
te augmento de renda; julgou o Governo que de-
via 

"dar 
as Providencias, que se contem na citada

Resolução de quatro de Fevereiro. Finalmente a
Companhia, a,pretexto de se não ter deferido á sua
instância, requereu desistir do termo de lanço,
que assignara; e desde logo apresentou-se outra.

A segunda Companhia offereceu as Condições
C, pedindo qne se ubrisse de nevo a praça. Além
de exigir pela Condição nona o desconto mencio-
nado na hypolhese de reducção do» Direitos de
vinte e quatro por cento, esta Companhia quiz de-
mai» pela Coudição treze hum Juizo definitivo de
Árbitros ; e pela vigessima primeira o gozo de
metade do lucro do mez de Janeiro , e parte do
de Fevereiro já havido, e recolhido ao Thesouro.
O Conselho da Fazenda consultou sobre estas con-
dições, rejeitando a nona , emendando a décima
terceira, e propondo, para nentralisar a vigessima'primeira, 

que o Contracto corresse do dia seguin-
te do da arreinatação, e acabasse em outro igual
dia de mil oitocentos e -trinta e hum. O Governo,
convindo na rejeição da nona , pela» razões já pro-
duzidas, e na emenda da décima terceira , por ser
oppogta ao Foral, e Leia existente», não pôde a»-
Bentir no arbítrio ou condição proposta pelo Conse-
lho acerca do tempo do Contracto , sendo, com»
he , contraria ao Alvará de primeiro de Julho de
mil setecentos e setenta e quatro.

Todavia, desejando o Governo que o Contra-
eto se verificasse, ordenou que se abrisse de novo
a praça sem limitação de tempo , e que se ajus*
lassem condições conformes ás Leis , corno se vê
da Resolução de vinte e seis de Fevereiro , toma*
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da sobre a mesma Consulta. Desde então a segun-
dn Companhia deixou de entrar em ajuste, e co-
mo que renunciou á empreza.

Inim«diatomente appresentou.se huma terceiia,
que, aceitando as Condições D , redigidas pelo Con*
solho da Fazenda, e licitando doze contos seisccntos
e setenta e dous mil selecentos e setenta e tres
reis, offereceu as Condições E, sobre as quaes o
Conselho consultou em vinte e seis de Março pas*
sedo. Nenhum inconveniente havia em que o Go*
verno prestasse o seu consenso ás Condições offerc*
cidas per esta CompaBhia , á vista da emenda, que
ge lê no fim da Condição décima sétima, mas a
respeito das redigidas pelo Conselho, achou-se H-
le..al a Condição terceira, relativamente ao tempo
do" Contracto, como olfonsiva do citado Alvará
de mil setecentos e setenta e quatro.

Nestes termos, aehondo.se próxima a abertura
das Câmaras , assentou o Governa que deveria sub-
meter este negocio áulterior deliberação das mesmas.

Deos Guarde a V. Ex. Paço em 5 de Maio
de 1828. — Miguel Calmon dn Pin e Almeidu. —

Sr. José Antônio da Silva Maya.

Repartição dos Negócios da Marinha.

Manda Sua Magestade o Imperador, que V.
S. disponha, como for mais proveitoso para a *_a-

laenda Publica, de todos os gêneros avariados, exis-
, tentes nos armazéns , e especificados do inventa-

rio a que se tem procedido : quanto porem ao

gênero — fardamento - V. S. lhe dará sahida para
ser distiibuirio pelos sentenciados , e outros pre-
sob que trabalhão nas obras do Arsenal, enten-
dendo*.e a este respeito com o Inspeetor do mes.
mo Arsenal. „„ .

Deos Guarde a V. S. Paço em 6 de Maio
de 1828. — Diogo Jorge de Brito. — Sr. Miguel de
Souza Mello e Alviro.

AnTiGos ham Officiaes.

RIO DE JANEIRO.

Câmara dos Senadores,.

2.» Sessão em 5 de Maio.

Presidência do Sr. Marquez de lnhambupe.

¦ Achandose presentes 36 Srs. Senadores , o Sr.
Presidente declarou aberta a Sessão , e lida a Acta
«da 3." Sessão preparatória de 30 de Abril, foi ap*

provada. .... 0 -,.
O Sr. 1." Secretario participou que o Sr. Bis-

rto Capellão Mór se achava imcommodado ; e outro
sim que o Sr. Arcebispo da Bshia lhe remettera
para se di.tiibuir pelos Srs. Senadores 50 Exem-
«lares de huma Pastoral , que acaba de publicar.
At amam ficou inteirada da primeira participação,
e recebeu com agrado a offerta do Sr. Arcebispo.

Procedendo se á nomeação da nova Meza, teve
maioria relativa de 9 votos o Sr. Marquez de lnham-
bupe, e ficarão empatados com 7 os Srs. Bispo
Capellão Mór, e Marquez de Queluz; pelo que
entrarão em concorrência , procedendo-se a nova
nomeação , e tiverão maioria relativa o Sr. Bispo
Capellão Mór coro 14 votos , e o Sr. Marques de
Queluz com 12, pelo que repetio-se a votação, que
deu ao Sr. Bispo a maioria absoluta de 22 votos.

Seguindo-se a nomeação de Vice.Piesidente^
tiverão maioria relativa o Sr. Marquez de Inhaiu.
bupe, de 11 votos, e o Sr. Câmara, de 6, e pro.
cedendo*se a votação nova sobre estes , o Sr. Mar.
quez de lnhambupe obteve a maioria de 25 votos.

Passou-se á nomeação dos Secretários, e apura-
dos os votos tiverão maioria relativa o Sr. Viscor,.
de de Caethé, de 24 votos, o Sr. Duque Estrada,
de 20; o Sr. Matta Bacellar, de 17; e o Sr. D.
Nuno 

' 
de 13; e ficarão eleitos na ordem indicaria.

Os Secretários nomeados tomarão seus respecti.
vos assentos, continuando a presidir o Sr. Mar-
quez de lnhambupe pela ausência do Sr. Bispo.

Seguindo-se a nomeação das Coii.iiiísrõcs , 0
Sr. Presidente disse que lhe parecia conveniente
nomear primeiro huma commissão ad hoc para res-
ponder á Falia do Throno; o que foi approvado,
resolvendo-se que Ibsae composta de tres membros;
e forão nomeados os Srs. Marquez de Caravellas
com 22 votos, Visconde de Coyrú com 21, e Mar*
quez de S. Amaro com 18.

Questionundo-se se cumpria nomear nova Com*
missão do Regimento Interno, ou subsistindo a
mesma nomear hum membro para substituir o Sr.
Barrozo, que se nchava Ministro d'Estado , resol*
veo-se que continuasse a mesma Commissão ad hoc
nomearia na Sessão precedente.

Para a Commissão de Policia forão eleitos os
Srs. Marquez de Jacarépaguá, com 24 votos;
Visconde de Congonhas, com 17; C-Mide de Va*
lença, com 15. *-,.-.,.•

Para a de Legislação Civil e Criminal sahi.
rão ob Srs. Marquez de.lnhambupe , com 33 vo*
tos: Visconde de Alcantaía, com 32, Carneiro de
Campos, com 29; Marquez de Caravellas, com
24; Rodrigues de Carvalho , com 22.

Para a de Finanças obtiverão maioria de vo-
tos os Srs. Marquez de Maricá, 35; Marques
de Baependy, 32; Marquez de S. Amaro, 25;
Marquez de Queluz, 25; c ficando empatados com
12 votos os Srs. Marquez de Caravellas e Viscou-
de. de Cíiyrú , a sorte decidiu a favor do primeiro.

O Sr. Presidente deu para ordem do dia, 1."
a continuação da nomeação das Comn.iasóes ; 2.» ai
terceiras discussões dos projeclos de Lei, sobte a
extinção do exclusivo da navegação entre a Villa
de S-mtos , e os portos interiores da Provincia de
S. Paulo ; e o relativo ao quinto dos couros da
Provincia de S. Pedro do Sul ; e se houver tem*
po o Projecto de Lei sobre o Supremo Tiibunal
da Justiça.

Levantou-se a Sessão ás duas horas.

Câmara dos Deputados.

Sessão de 5 de Maio de 1S28.

Vice-Presidência do Sr. Costa Carvalho.

Abriose a Sessão ás 10 horas , estando pre-
6entes 68 Srs. Deputados. Leu se a Acta da ante-
cedente, que foi approvada.

O Sr. I.° Secretario leu hum Oííicio do Mj'
nistro do Império, remettendo a Actn da Eleição
do Sr. Deputado Lúcio Soares Teixeira de Gou«
vêa. Foi remettida á Commissão de Poderes. .

Passou-se á nomeação da Meza, e em primei-
ro escrutínio obteve o Sr. Costa Curvalho pl»'a'
lidade absoluta de 40 votos para Presidente ; o sr.
Almeida e Albuquerque 45 para Vice-Piesidenjei
para Scéretarios os Srs. Maia, 49, e Fejó .30; I
a pluralidade rektiva os Srs. Mareellino de uni-,
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31 • e Araújo Bastos , 18. Ficarão supplentes os
Srs. Costn Aguiar com 17 votos , e Dorniund com 14.' 

Leu-se o Parecer da Commissão de Poderes
tobre o diploma do Sr. Teixeira ue Gouvèa, que
foi spprovado.

O Sr. l.° Secretario leu hum Ollicio do Se-1
nado, remettendo a Falia do Throno.

O Sr. Vasconcellos enviou á Mesa a seguinte
Indicação. — 1.c Que Be nomêe a Commissão es-
pecial para appresenlar o Projecto de Resposta á
Falia do Throno: _?.c Que *e dê para a ordem
do dia a nomeação das Commissões : 3. ° Que en-
tietanto continuem as Commissões do anno prece-
dente. Foi approvu.a na I.» e 3.a parte.

Resolveu-se que a Commissão para a Resposta
á Falia do Throno fosse composta de 3 membros ,
e forão nomeados os Srs. —Ledo, Paula e Souza ,
Vasconcellos , Souza França e Arcebispo da Bahia.

Eoi adinKtibt na forma do costume, e tomou
.assento o Sr. Ministro da Justiça.

O Senhor 1.° Secietario ofereceu á Cama-
ra , em nome do Senhor Ollanda Cavalcante ,
hum mappa e folhetos sobre o ensino mutuo , e
forão recebidos com especial agrado.

Leu o mesmo Sr. hum Officio antigo do Mi-
nistro da Marinha, participando Haver Sua Mages.
tade Sanccionado a resolução sobre a organisaçao
do Corpo d'Artilheria da Marinha.

O Sr. Vasconcellos mandou áMeza a seguinte
Indicação:— Que osMini-tros d'Estado, Membros
desta Augusta Câmara, não po.são ser uomeado3
para as Commissões , mas assisiâo a uquellas, a que
forem chamados. O Sr. Clemente Pereira oftereceu
huma Emenda.—Que os Ministros sejâo dispensa-
dos dos trabalhos das Conuuissões. Foi approvada
a Indicação. .

O Sr. 1. ° Secretario leu hum Ollicio do Se-
nado, participando a Eleição da Meza.

O Sr. Xavier de Carvalho olfereceu a seguin-
te Indicação :—Proponho que se decida 1. ° se he
precisa actualmente a Commissão de Constituição :
2. ° no caso de aflír ro ativa , de quantos Membros
se ha de compor : 3.° se são elegiveis os Srs. De-
putados que, tendo assento já na Câmara, não se
achão presentes.

O Sr. Paula e Souza olfereceu huma fcmen-
da —que náo haja a Commissão permanente em
<l»estão, mas que'haja huma especial, composta de
tantos Membros quantas foram as Commissões per-
inanentes, e escolhido cida Ittim por cada hu.ua,
a cujo cargo fique o desempenho d» artigo da Cons-
-tituição 173. Foi approvada, e da Jndkaçã,. s...
mente ti ultima parle.

O Sr. t.° Secretario rrquereu que a Gamara
toihasse alguma resolução sobre a Guarda da Poli>-
cia, e TachigraphoB. O piimeiro objecto ficou a*
«liado até se examinarem as Actas para descobrir-
se a resolução anterior da Câmara. Sobre o seguo-
do èbjecto o Sr. Cunha Barboza manilou a segum-
le Indicação : — Proponho que se nomêe bum Mem-
bto d(W Câmara, © qual examinando o pdano ap^
piesenlado pelos- TachigrBphos , dè o seu Parecer
sobre o que julgar mais conveniente para ser ap-
provado pela Câmara.

Foi approvado, e encarregou-se o mesmo Sr.
Deputado de dar o Parecer.

O Sr. Presidente deu para ordem do dia no-
tneação da» Commissões.

Levantou-se a Sessão ás 2 horas.

9»

NOTICIAS ESTRANGEIRAS.

GRAN BRETANHA.

Londres 7 de Março.
Na Sessão da Câmara dos Communs de 6 de

Março, Mr. Dugdale appresentou huiuu petição do»
Juizes, que presidirão ás Sessões de Trimestre de
Warwickshire, pedindo que a Câmara houvesse por
bem tomar em consideração o ultimo augmento je
crimes na parte juvenil d_ communidade, com vis-
tas de adoptur alguma medida para supprimir effi-
cwzmentc seu ulterior progresso. 0 illustre membro
altirmou que o augmento numérico de jovens de-
linquentes assustava a todos, que tinliSo oceasião de
testemunha-lo. Nas duas precedentes Sessõe» de
Warwickshire, forão sentenciados 150 presos, ilua
quaes não menos de 70 ou 80 erão rapazes. Sir
Edward Wilmol, o Orador, em seu precioso trata-
do sobre este objecto, lembrou hum remédio, que
elle (Mr. Dugdale) considerava extremamente judi-
cioso, e capaz de conseguir favoráveis resultados:
seu systema era que dous magistrados tivessem pu-
der de convicção sumiriam em casos particulares
de crimes capitães , quando fossem eommettidos
por meninos até certa idade. Se a Câmara lhe
pernuttisse appresentar esta petição , elle tinha ten-
ção de propor que ella fosse renu-ttida á Commis-
são creada para o objecto do augmento de crimes.

Mr. Littlelan apoiou a petição. Era lamenta-
vel ver as crianças, que ora erão trazidas diária-
mente perante os administradores da justiça. Em
Staffordshire , condado que elle tinha a honra de
representar , se experimentava similhante augmento
de depruvação juvenil. A proporção, que os presos
de tenra idade ultimamente tinhão para os adultos,
.avia crescido nos últimos annos a l.uin grão enor-
me. Em 1825 , nas sessões de Stnlfnr&hire , havia
18 rapazes, de menos de 15 annos de idade, sen-
tenciadoè por differentes crimes. Em 1826 houve
32 ; e em 1827 houve 40. Similhantemente os ra-
pazes entre as idades de 15 e 20, que forão sen-
tenciados em 18^5, erão 87. Em 1826 elles sobião
a Id7 ; e em 1827 o numero foi 151. Tal calculo
era realmente espantoso , quando rellectiamos na
importância , que justamente se dava á moral do
povo. A impressão sobre o seu espirito era deci-
didamente favorável a revestir nos magistrados o
poder de convicção siinimatia, que se havia menciona-
do. Elle estava porém inclinado a crer que a magistra»
tura havia de sentir repugnrn:ia em acceitar jurisdic-
çío desta natureza.

Sir T. Lilhbritfge, concorreu inteiramente na
extensão do ma. , e na necessidade do mesmo re-
medi», que devia ser adnpt. d:> paia preveni-lo.

Sir J. Wrotleslel/ era de opinião que a exis-
tsnei. desta immoralidadè da mocidade não se po-
di* ailriboir com justiça á falia de emprego para
os meninos das' cla'sses mais pobres, porque ella'
grassava grandemente em os paizes móis agriculto-
re», onde sempre havia trabalho ein abundância.
Pensava que devia com propriedade referir ee a'
outra causa — a mui grande predominância dos pro-
ceaao» criminaes. Pelas ultimas resenhas que se pu-
bHearão, W mostrava que onde havia 90,000 cri-
mirrosos, 30,000 erSo absolvidos sem processo, por
fine o grande jurv não tinha noticia des citações.
Eli* não podia deixar de crer que isto era resul-
ta.lo daquella ordem qne concedia custas Aos au»
tlrores, porque ella tendia irt.uralro.t_t* a sugmen-
tar a numero de processos frlvol*». Dep >is <Te
ia.«is4n era todo <* gefttK. de. tfrpet», qua
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huma priziío era capaz de produzir, não era para
admirar que aquella depravaçáo se estendesse por
todo o paiz.

M. Portnwn disse que outra razão para ang.
mento dos crimes dos mancebos era que os rapazes
erão agora invaiiavelmeiitc mettidos na cadi":a por.1
aquellas offensas, que dantes lhes procurava açou-
tes do bedel. — A justiça foi remettida á Comuuil-
são sobre o augmento do crime.

FRANCA.

Paris 4 de Março.

Os jornaes Inglezes de 99 de Fevereiro cor.-
tem os seguintes detalhes sobre o desabamento do

theatro de New Brunswich.
"Diz se na vísinhança do theatro de Brunswich

que muitas pessoas existem ainda debaixo aioen.
fulho, que cobre o lugu, da platea e da orques-
tra ; mas receamos que este boato não lenha tun-
damento; poique o tecto cahio de maneira que
cobriu inteiramente., e alluio us duas partes do

theatro. E-ta manhã era tanto o povo que t«.i

mister chamar tropa para embaraçar que chegassem
ao entulho. A's sai, horas os obramos v. liarão aos

seus trabalhos; mas ás nove horas não tmliao am-
da achado cadáveres. Parece que havia quando mui-

to cem pensoas na salla no momento Ua catastro-

phe, oceasionada principalmente peiu ausência de

vigas deencabie-taduia na constaucção ; e . orno se li-

nha trabalhado no tempo do frio, a alvenaria estava
menos adheaente A eatla não estava ainda acabada
inteiramente; ainda que Segunda fira se houvesse
representado pela primeira vez ; de sorte que no
momento do ensaio não só adores , mas lambem
obreiros estavão junto da orquestra , e dos cama-
rotes visinhos. Portanto devem-se achar os restus
destes infelizes debaixo do entulho.

" Contão-se neste momento dezesete indivíduos
feridos mais ou menos gravemente, e transportados
ao hospital de Londres. Outros muitos forão con-
duzidos ás suas cazas. Quanto aos mortos, pensa-
se que todos os músicos morrerão , sua presença

era indispensável no momento do ensaio; e na
oceasião da catastrophe estavão todos presente»;
ainda se não acharão os seus restos. Sabe-se da
morte de oulras oito pessoas , porque se acharão
os seus corpou. Poucos individuais escaparão sãos
e salvos; hum delles que se havia refugiado em
hum camarote da frente , salvou-se por huma viga

que ao cahir ficou de maneira que sustentou o pe-
zo enorme das i ui.ias que o tei lão esmagado , e

pela suii posição conseguiu »alvar huma actriz, que
apenas recebeu pequenas lendas. M. Maurice, pio-
paielario dos dous terços do lheatro, estava já to-
ra da salla , quando foi ferido e morto pelas ruinas.

" Os ludrües não perderão esta oceasião de
app.ese.itai se eu, massa para lazer suas emprega»
ordinárias ; prendeiào-se huns trinta. Queixáo-se
geralmente do comportamento dos agentes da poli.
cia, dos quaes muitos ruubaváo aos uesgraçados ac
to.es, que tinhão conseguiam salvar-se, e que de-
verião ler prott-guo com imias as suas forças; mas
louva-se muito a. procedimento do» militares. „

— O Ministro du Guerra faz convidar a Aca-
deuiia das tsciencias para nomear huma conimissão
encarregada de examinar hum projecto ollerecido

por M. JLongchamps, no qual propõe estabelecer,
segundo o» princípios de liuma nova theo.ia, ni-
t.enas a.liiiciaes destinadas u fornecer o salitre ú
adiiiinisl.açau da pólvora.

Paris ò de Março.

Annuncia-se a partida para Morea de vários
regimentos de infantaria ecavallaria, comniandados

pelo General Loverdo, Grego de origem. Por ou-
tra parte affirina se que em Constantinopla se es-
tão fazendo preparativos de defeza.

O que podemos atíirmar he que entre as tre»
Potências , partes no tratado de Londres, teina a
mais completa união, e que as outras duas Polen-
cias hão de conduzir-se de mãos dadas com a Rus-
sia, Inglaterra, e Fiança. O Ministro dos Nego-
cios Estrangeiros vai dar esta certeza na Corauiis-
são secreta da Câmara.

NOTICIAS MARÍTIMAS. 
•

ENTRADA S. sageiros João Baptista de Figueiredo lenreiro Ara-
nha, com 1 criado, com Passaporte da Secretaria

Dia 6 de Maio. — Cabimla ; 38 dias; E. de d'Estado os Negócios do Império , o Capitão da

euerra Ismenia, Com. o Cap. Ten. João Manoel 1.» Linha da Província do Para Joaquim José

Ferreira, veio comboiando as embarcações daquelle Jordão, com Passaporte da doB Negócios da Uuer-

porto.— Ubaluba ; 8 dias; L. Conceição de Santos , ra , o Bacharel Antônio de Barros de Vasconcel-tio. — voaittna ; o uias ; u. ^viieciçuu ac o«i«a«/j ,
M. Joaquim Nunes, equipagem 6, carga fumo, e
caffé, ao Caixa.— Ntw Yorr.k ¦; 54 dias; G. Amer.
Biilhante, M. David de Ekeotl, equipagem 14, car-
ga farinha, biscouto , carne, e outros gêneros, ao
M. — Cabo Verde ; 34 dias ; B. Ing. Columbian , M.
Taylor, equipagem 14, carga sal, a Finny , e C. :
passageira huma escrava.— Parati; 5 dias; Canoa
Boca Aberta , M. Pedro Rodrigues Martins , equi-

pagem 4 , carga agoardente , e cafle , a Antônio
Marques.

S A II I D A S,

4

1

m
n

los, com sub mulher, e 1 criado, e o Doutor
José Marianno Corrêa , com Passaporte da do*
Negócios da Marinha. — Macahê ; L. Boa Espe-
rança , M. João Gonçalves , equipagem 5 , em las-
tro.'— Rio de S. João ; L. S. João Baptista , M.
José d*Oliveira Marques, equipagem 4, carga car-
ne, vinho, e roscas. —Dito, L. Paquete de S.
João, M. José Coelho, equipagem 5, em lastro.—
Parati ; Canoa Viva Maria , M. José Pacheco,
equipagem 4 , carga farinha de trigo, vinho , e car-
ne seca : passageiros João Manoel da Silva Martin9tS A II 1 D A S. ne seca: passageiros joao manoei aa s.i« »i»».»i

Dia 6 de Maio. — Maranhão; B. Ing. Solom, Marcellino Rodrigues de Campos., e 3 escravos,
M. James Kelly, equipagem II, em lastro: pas- com Passaportes da Policia.

AVISO. .
Os bilhetes da terceira loteria a beneficio das Fabricas de Papel e Estamparia do sitio de

Andarahy continuão a vender se no Banco, e na loja de livros de João Pedro da Veiga e Comp.«
rua da Quitanda canto da de S. Pedro. A roda anda impreterivelmente no próximo rnez de Junno-

TT-T7TV- rio 
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An-riGos náo Officiaes.

RIO DE JANEIRO.

Câmara dos Senadores.

S.a Sessão de 6 de Maio.

Presidência do Sr. Marquez de 1nliainbupe.

A Chando-se presentes 37 Srs. Senadores, dccla.
lou-se aberta a Sessão , e lida a Acta da antece-
dente, foi approvada depois de huma breve re-
flexão.

O Sr. Presidente appresentou huma demons-
tração dos trabalhos do Senado no anno de 1827,
offeiecida pelo Official Maior da Secretaria do mes.
...o Senado, e em conseqüência de algumas obser-
vações resolveu se , que se mandasse imprimir com
urgência.

O Sr. 1 ° Secretario declarou ter recebido
hum Officio dol.° Secretario da Câmara dos Srs.
Deputados, paiticipando a eleição da Meza. O Se-
nado ficou inteirado.

Deu conta de quatro Ofiicios recebidos no fim
da Sessão do anno passado , todos eu, data de 15
de Novembro , a saber : oi." do Sr. Marquez de
Maccyó, Ministro da Marinha, annunciando que
S. M. o Imperador Quer meditar sobre o Projr^c-
to de Lei relativo á navegação dos navios de pro-
priedade Brasileira , sem serem obrigados a levar
a seu bordo Capellães nem Cirurgiões. 0 2.° do
1. ° Secretario du Camaia dos Srs. Deputados de-
clarando estar certa a mesma Câmara de Haver
S. M. I Sanccionado os Decretos da Assembléa
Geral relativos ao orçamento para o anno de 1828,
ás despezas pura a obra da Imperial Quinta da
Boa Vista, sobre a fundação da divida publica,
e criação na Bahia de hum Tabellião de Notas;
assim como as resoluções sobre a alienação das ar-
inações, e Sentr.iças dos Conselhos rie Guerra (em
declaração do Art. 4 da Lei novíssima de 4 de
Outubro de 1827). O 3. s do mesmo Sr. Secreta-
lio sobre a reunião do Corpo Legislativo no dia
16 de' Novembro. O 4. ° do Sr. Conde de Valeu-

ça, Ministro da Justiça, remeltendo por copia os
dous Ofícios da Câmara dos Deputados, que jiil-
gava comprehendidos nos quesitus feitos pelo Se-
nado no Officio de 13 do mesmo n.ez: e outro
sim declarando que o Governo mandou expedir co-
pia do"1.° á Meza do Desembargo do Paço, e
«ni conseqüência ao segumlo se enviarão os antos

ao Ouvidor da Comarca.
O Senado ficou inteirado dos trez primeiros ,

e remelleu o 4. ° i Commissão de Constituição.
Entrando se tia ordem do dia , prooedeu-se á

nomeação das Conrn.issões , e depois de varias ob«
servaçôes se assentou , que fusíe composta de .3
Membros, e forão eleitos os Srs. Nabuco, com 11
votos, Conde de Valença, com 11, e empatando
com 8 os Srs. Marquez de Baependy , e Montei-
ro de Barros, a suite indicou o segundo.

Passou-se á Con .missão de Commereio , Agri-
cultura, Industria, e .Artes; e assentando-se que
tosse de 5 Membros, ol.tiverão os Srs. Marquez
de Maricá, 29 votos ; Visconde de Cairú, 27; Ca-
mara, 25; Marquez de Baependy, 20; Visconde
do S. Leopoldo , lti.

Seguio-se a nomeação da Commissão de Mari"
nha e Guerra, «pie recahio nos Srs. Borges, cora
35 votos; Marquez de Paranaguá , com 34; e Cos-
ta Barros,'corri 22.

Para a Comniissãp de Estatística, Colonisação;
e Cotl.eqiiese obtiverão a pluralidade de votos os
Srs. Gomide, 31; Marquez de Palma, 27: Sole»
darie, 21; Visconde de S. Leopoldo, 2Í ; Visconde
de Congonhas , 14.

O escrutínio para a Commissão de Instrucção
Publica e Negócios Ecclesiaíticos indicou os Srs.
Santos Pinto, com 10' votos; Aguiar, com 14;
Visconde de Cairú,. com 13.

Para a Redacção rio Diário forão eleitos ofj
Srs. Oliveira, com 17 votos: Almeida e Silva, comi
14; Matla Bacellar, com II.

A Commissão da Saude Publica compoz-se doa
Srs. Carvalho, com 34 votos; Gomide, com 33 ;
Conde de Valença, com 9.

Seguio se u Commissão de Petições , para a
qual forão eleitos os Srs. Tinoco, com 30 votos;
Nabuco, cem 19; Evangelista, com 14.

O Sr. Presidente declarou para ordem do dia:
l.o continuação' da nomeação das Coinmissões, e
2.° os trez projectos assignados para ordem do
dia da Sessão deste dia.

Levantou-te a Sessão ás 2 horas.

Câmara dos Deputtidçs.

Sessão de 6 de Maio.

Presidência do Sr. Costa Carvalho.

A's 10 horas ab.io-se a Sessão , elida a Acta
da anleceilente, foi approvada depois de huma re-
flexão feita pelo Sr. Olanda Cavalcante.
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Foi presente hum requerimento de Antônio Jo-

sé Costa Amorim e Freitas, pedindo ser adm.tt.-

d,, ir tachig-afo, que foi remeltido á Coiumissuo

da Reducção do Diário.
Entrando na ordem do dia, procedeu-se á no.

meaçâo das Commissões. r „„_._..
Tratando de nomear a Commissao de l_egma.

cão e Ju.liça Civil e Criminal , o Sr. Vasconeol-

los olfereceo huma Indicação pára que houvesse

duas Commissões, huma de Just.ça Cmloutra

de Ciminal. Foi approvada ; e decd.ndo.se que
fossem de 5 membro* cada huma , se procedeu a

deu Io , e obtiverão a maioria de votos para a pri*
lira òs Srs. Miranda Ribeiro, 47; Augusto da

Silva, 43; Silva Telles , 43; Cruz Ferreira, 27

Durmond, 20: e para a segunda os Srs. Almeida

Torres, 89; de Deos e Silva, 81; Almeida e Al-

bnquerque, 24; Corrêa Pacheco, 23; Vasconcel-

''"''Pina 
a Commissao de Estatística e Diplomacia

forno o .meados os Srs. May , com 55 votos, , Co-

..ba Mattos, 57t Arcebispo da Bahia, -A ; Costa
A„ r '. • e empatando com 29 votos os Srs.

!>,.„,, Io Maranhão e Paula e Souza , a sorte de-

...¦¦'¦ , a f.vor do primeiro.
Commissao da Marinha e Guerra ob-

m Cunha Matos, 66 votos; Hollanda

!,:;,.,•¦ 
' '.! 

- Chagas Santos, 57; May, 41;
. ,.' .77.. ¦-.. SI.
pka". Comn.issão Principal da Fa.enda, fb-

k-v-t os Sr*. Ledo, com 68 votos; Souza
,, (.'-Vergueiro, 50; Vasconct lios , 47 ,
i,.1 Cosia, 45; Baptista Pe.eira, 39; Silva

Indo"»' nomeer.se a Commissao Auxiliar de Fa-

zenda, offVreceu o Sr. Ferreira de Mello a seguiu-

te Indicação :-Requeiro que se suppnma a Com-

missão Auxiliar de Fazenda; e foi approvada.
Se»uio-se a Commissao de Commercio , Agri-

cultura0, Industria e Artes, e sal. irão eleitos os Srs.

Clemente Pereira, com 53 votos: Galvao, 45; Pi-

re* Ferreira, 32; Branlio '27; Paula e Souza, 2b.

Para a Commissao de Instrucçuo Publica ti-

verão votos os S.s. Cunha Barboza, 55 , Ferre.ra

França, 49; Soares da Rocha, 37; Fe.jo, 40; e

Arcebispo da Bahia , 19.
O Sr. Presidente deu para ordem do dia se.

guinte: 1.° continuação da nomeação das Cummis-
eões : 2. ° novas propostas e indicações.

Levantou-se a Sessão ás 2 horas.

NOTICIAS ESTRANGEIRAS.

ALLEMANH/i.

Triesle 18 de Fevereiro.
Consta-nos que o Conde Cap» d'Istriaa chegou

a Napoli' di Romania a 18 de Janeiro, e que im-

mediatamente depois Grivas prontamente' entiegou

o forte de Pahmiides ao Commandante nomeado

pelo Conde. Sabirão duas embarcações para Eg.na

buscar os Membros ria Commissao de Governo,

«traze-los para Napoli, que o Conde Capo d ls-

trias ten. escolhido para sede do Governo.

Vienna 24 de Fevereiro.

(Extracto de huma caria particular.)

A altitude da Ru.eia se torna eada dia nrás

seria. Na verdade ainda não recebemos noticia de
que o exercito da Bessarabia passasse as frontei-
ras • mas esperamo-lo no primeiro dia. At.rnta.se

queM. o Barão de Ottenfels recebeu a instrucção
de sahir de Constantinopla. Qualquer que seja 0
interesse, que a Áustria tome ua integridade do
Império Oltoim.no, he bem certo que para n.ante.
Ia , ella nunca ha de correr o* riscos da guerra.

Outra circunstancia dá sustos muito sérios á
nossa Corte ; são os armamentos , que se fa%eni
no Reino de Polônia, e que em grande parte nu
menos, parece ser a expressão espontânea do en.
thusiasmo da Nação Polaca. Espraião se em conjectu.
ras sobre o* inolivoB , que tem podido induzir os
Polacos a desenvolver tanto zelo por huma causa,

que lhes he muito estranha ; e a força de hypo.
theses mais ou menus arriscadas a ente respeito,
se torna suspeitoso, talvez muito gratuitamente.

Ainda que assim seja , o* armamentos que se
elVeiluáo na Polônia tem feito ciúme á Corte ile
Vienna. Ella in.ta as medidas de defeza ordena-
das por suas Província. Polacas, ha muitos n.e-
zes, e o Príncipe 1'l.ilippe de Ilesse Honibourg,
nomeado Governador du Gallicia, mas designado
depois por huma missão extraordinária a S. Pe.
tersburgo, acaba de receber ordem de immediata.
mente achar.se em Lembergli ic atuo. *.v *i.i»« »jv,,ii/v.j,.

Emquanto a siu.ação politica da Europa absor-
ve inteiramente os cuidados do Príncipe de Met-
tetnich , o partido Apostólico em Vienna não tem
ficado na inacção. Graças a seu pro.elvtis.no;, Vem
de fazer huma acquisiçáo importante na pessoa do
Duque reinante de Bmníiwick, que ha perto de

quatro semanas , demorou-se nesta Capital para
sollicilar a intervenção da Áustria em suas dispu-
tas com o seu antigo tutor o Rei Jorge IV. Es-
ta conversão fez grande sensação, tanto pelas cir-
cunslancias particulares , que a accomp.nl.5o , co-
mo em razão ao caracter pessoal do convertido.
Este joven Soberano, por todas as suas maneiras
da viver e seu procedimento precedente, nunca ti-
nha feito suspeitar até aqui que tivesse a menor
inclinação a especulações ideológicas.

Por outra parte não se podem suppor motivos

políticos a esta conversão, porque a mediação, qoe
o Duque procurava, se havia tornado necessária*
mente mais dilücil , porque não se poderia presu-
mir que a Curte de Vienna queira , por zelo
Apostólico, compron.ftter sua boa intelíigencia coin
S. M. Britannica , que hoje poderia bem suspeita-
Ia de ter favorecido a apostasia de seu parente,
e anligo pupillo.

O famoso de Witt,'chamado Docriny , acaba
de ser expulso do reino da Baviera. Por ordem
explicita do próprio ri i se lhe intimou que salns*
ta prontamente do seus estados.

( Constitucional )

Vienna 26 de Ftvcreiro.

( Por Expresso.)

M. tle Cinity s-hio ha pouco yRra Constante-
nopla. Cumpre advertir que elle nao veio de re*
tersburgo . mas de Berlim ; que elle não vio J>
Príncipe Metternich , e não deixou Vienna senão
depois da conferência que M. Bulow, Ministro «»

Prússia , teve com o Príncipe Metternich. Pen^a*
se qne lie portador do ultimatum Russo á Porta-

' . gBSW"' '
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Canil
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•Sr. Redactor.

Anparecen.lo na Astréa de Quinta feira 17 de

Abril 
'huma 

Censura á Pastoral do Excellentissi-

«no e Reverendissimo Bispo di7M..naniiH, feita pelo
Redactor do Universal, seja permittido a qut-m deles-

ta de todo o seu coração excessos da impieda e, e

,)a anarchia fazer algumas rellexões sobre aquella

Ceneurn, visto que profusamente se espalhou nesta

Corte pelo vehiculo mencionado, onde achou ar.o-

Ihiini-uto para maior derramamento de luzes , o il-

lustrarão de tantas trevas, em que nos achamos in-

volvidos. Como Catholico e Subdito fiel , e cons.

,ante de noss.» Angu to Imperador, devo s.h.r a
«po punindo pelas preiogutivas da Santa Igre-

P pelo decoro do Impenal Soberano.
I»,,Manto deixi.ndo a qu m e-oiipeie de justiça

refutar hum folheto, que se espalhou "¦" toda a

p,-,,vincia de Muni. Geraes contra a publicação da

Bulla da Cruza-la, e também h-nna nous ampla,

e explicita resposta á Ce.i-u.u do Universal, , „i*

to*iue á combater algumas .>-->•.
v,.,-sal , traincriplas de proposii
offensivas, e injuriosas a S.
Padre Leio XII , á doutrina
Indulgências, e concluirei de- mentindo ai,

versai uo que diz respeito a Acclamação deh. M. I.

l.o Censura o Universal o Ex.1"* e R."" B.s

pa de Miriamia por h ver tratado de Suhl.tos os

seus Diocesanos, na Pastoral, que lhes dirigir, a
05 de Janeiro, e diz: que a repressão de Subditos

só compete, ao Imperante. Grande ignorância da hum

derramador de luz»'! Sim Senhor. O capataz da

Alfândega tem subditos, e com in-to nao he Im-

perante. Tem subditos hum Capitão, hum Coro-
nel, hum General, e não são Imperantes. I em sul.-

ditos hun. Guardião, hum Abba.ie, ...as ..ao sao

Imperantes. Logo hun. Bispo pôde ler , e de fwcto
tem subditos , e com tudo não he I ..perante Stib-
dilo portanto he lodo oqiu-lle , que tsia sujeito a di-

recção. e mundo de quem •"•'"'<' clh tem outliortdntte.

Quos posuil Spiritus Sanclus Episcopos regere Eecle-
siam Dei, See. Logo  razão justa, e optimo ./.'•
re o Excel. Ri-po de Marianna na sua Pastoral
tviiama Subidos os seus Diocesanos, sem com esta
expressão peileuder ser Imperante. lá-.ava reserva*
do para o Redactor do Universal resistir em face
ao seu Excel. Prelado, de quem não quer- sei sub-
dilo, talvez porque não seja ex hoc ovili, e dar-
nus esses bocadinhos de ouro da sua rica e preço.
sa mina !

Ali Redactor do Universal, que S. Paulo

;;i")**i do mesmo Uni-
, na A-t,é.i,' muito
Ex 11 "* ao SS."is,
Çatholica sob.e as

lentindo auuelle li

I a11 *- i ma ,
¦ por cdii-

razio
S .!.. r
,V)). *

e todos
queacia

u tho-iir e
1 (não
i|!|.'.-i-

, mio p\er-
iii-iite 1 nn*

ou >U"110S
objecto da

authoridade, e do fim a que se destina
o bom regimen da Sociedade ba

i.-U-

li

A nuthoriilade do fmper-.nie he

na Nação estão debaixo deli < .
todos são seus S.ih lito
rid.de do Imperante he, e „e .-'t...i
mandando Pai Silve,Ire (") o cnnb
dade porém , que muitos Sub i.tos <

cem sobre «rs seus subalternos, qn
bem são subditos do Imperante,
ampla e restricla segundo n n-alun
mesma

Como para ,
duas supremas aullwri Sales, huma temporal, e ci*

vil, e outra espiritual , e religiosa, segue se que
cada huma dellas tem subditos; porque alias nao

seria authoridade. O Papa tem huma auiho.ulade
espiritual sobre todos os Calholicos <\o mundo ; e

iodos os Catbolieos ... ordem «•"('¦ritual »*"£««

subditos. Pasce. ores meus, pav e agnos me os. O lira-

po nu sua Diocese exerce hu ... nu.bondade e=p..

ritual sobre os lieis , que nella habituo , e estes

são seus subditos ; porque são obrigados a «ouvir

a voz do seu Pastor, o a obedece, lhe , e elle os

pôde, e deve constranger com as penas cano...eus.

não usara desta expressão con os fieis da primitiva,
e que os chamava somente Irimus. Mas, se S. 1 nulo
e< reprehendia , os ameaçava, • castigava, segue-
se que estes lieis lhe estavão sujeitos, e por con-
sequem-ia, que erão subditos no que respeitava ns
leis da Religião. O mesmo apóstolo claramente d.S*
se : que todo o homem esteja sujeito ás Potestu-
de* superiores. Omnis anima pnlèstalibus sublimiori-
has sttbdittt sit. R0111. C. 13 v. 10. Como o Bispo
na sua Diocese exercita huma pote-t.de superior
na ordem espiritual , segue-se que os seus Dioce-
sunos são sins subditos nessa mesma ordem espi»
ritual. Além disto na Carta 1.» nos Corinthios
Cap. 16 V. 16 ordena-lhes que estejão sujeitos,
ousubditos á certa* pessoas, une ll.es nomeou na
mesma Carta, e também á todo aquelle, que o
nji|.|,ivi e trabalhava, na Pregação do Evangelho:
út et vos subdili sitis ejusmodi', et omni cooperanli,
et laboranti Man Ia esle grande Apóstolo, que as
mulheres sejâo subditas aos seus maridos, os filhos
ao- seus pais, os servos aos seus Senhores. Eis aqui
diT.'-i-ntos qualidades de subdilos segundo a diversa
natureza de sujeição, e nenhuma destas he ao Lu-

perante. Que insensata Philosophia he esta . que
proeu a dissolver os vínculos mais sagrados da so-
cied.de I Com tão brilhantes luzes , qne será em
breve do Império do Brasil, e da Constituição,

que manda manter, e respeitar a Religião?
2.° Censura o illuminadissimo Redactor do

Universal o Ex.""> e R."'° Bispo por haver chama-
fio Nosso Senhor ao Papa Leão XII, ora Rei-
nante nu Igreja de Deos , e com arrogância de
huiu Turco, Itidio, Ilerege, ou Gentio B tecido ,
pergunta: que. senhorio tem o Papa no Brasil? Res-

pondo

1 lente .Ia Astréa,
de cha-

o espiritual, e directivo sobre as nossa ai-
o senhorio de jurisdicção sobre toda a lgre.

{*) Di«'.n ser hun. |,r,itn Corres
.pie inundou uo seu Parceiro, que >' aosti
...ar Soberano ao Imperador, e Perpetuo Detentor Uo

Brasil. Que sacrilego desacato I I I.

ia; porém não o de dominação, e senhorio como
o de escravos, ou coi/.as. A' vista disto!

Pergunto lambem eu : que senhorio tem o
Redaclor do Universal para receber dus seus
Amigos , e Correspondentes o tratamento de Se-
nl.iir"? E porque o recebe, segue se que os seus

correspondentes, e Amigos sejão seus escravos?
Não. Logo se o Papa, e os imperntites , tem si-
do tratados por Senhor, acerescentando se Nosso,
este tratamento nada mais denotou, senão huma ex-

pressa» de siimino acatamento e re.peito • ela su-
blitne dignidade, á que estão elevados, o Papa como
Cabeça da Igreja e Vigário do .1. C, , e os Im-

perantes como Chefe* Supremos d ts Nações. Os
Filhos bem educados, e obe lientes não se pejão
entre sí faltando de «eus P.iis, de lhes dar o hon*
roso timlo de Senhor. Logo se o he o Pa. dos
fiais Católicos, o Cabeça visível da Igreja, e
Vigário de J. C. sobre a terra, que muito que os
seus filhos espirituaes , unidos com filie em Cri-
dade e amor lhe dêm o nome de Nosso Senhor,

que nada mais importa do que huma expressão do
respeitosa veneração ? Ora se o Pontífice nas suas
Letras Apostólicas dizenil"-se : Servo dos Servos de
Deos,, nío se confessa escravo de ninguém; por
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q«e es<a9 expre*sõ«9 são filhas da humildade Chris-
tn ; porqtif) motivo os Servos de Deos se envergo-
nhaião de chuuiar Nosso Senhor, que tombem são
expressões da humildade, á Quem tanto se hum*.
lha a nosso respeito f

Quem pois se escandaliza de que buiu Prelado
dê ao Papa Reinante na Igieja de Deos o nome
«ie Nosso Senhor, não tardará muito que lambem
faça censura ás Orações da Santa Igreja; porque
quase Iodas finaliza»: Por Jesus Christo Nosso
Senhor. Per Dominam Nostrum Jesum Chrislum ;
visto que elle não quer ser escravo de ninguém ,
e a palavra Senhor teu, relação com escravo, se.

gundo o seu illuminado, e liberalissimo modo de
entender.

3." Quanto ás Indulgências , qne o Rednctor
do Universal falsa , e impianiente -ríliima que se
compião , digo: que a Bulla da Santa Crimada
he bum Diploma Pontifício, pelo qua! S. Santida-
de concede estas graças e privilégios espirilu.es
aos qne dão taxadas, e muito limitadas esmolas
para fins, santos, e do interesse da Religião, e do
Império. Esta esmola tão módica, e tênue, que o
mais pobre a pôde dar, porque para elles não
pasaa de 40 réis, assim como para o mais rico não
sobe de trez tostões, não he preço de compra,
ou venda, nem siinonia , como Lulhero ensinou, e

repetem os seu. echou; porque a. Indulgências não
tem preço, visto que os merecimentos de J. (*.
N. S. e Redeu.ptor , nos quaes ellas se fundão'
não tem preço ; pois que o valor dos merecimentos r_e
J. C. be iníiuito. Quando o Papa liberaliza estas
graças pelo poder , que J. C. lhe concedeu de li.
gar, e desligar, e concede a Bulla da Crur.ada á,
instância duss liiipcvun.es Calholicos, he com o in.
tnito de ajudar os Governos nas grandes deipezas,
que se fazem no Culto Divino, na promulgação
do Evangelho , na sustentação dos Missionários , 0
dos Neophit.s i como acontece no Brazil com os
Aldeamentos dos índios , edificação de Igrejas, &c.
S. Santidade , que concede us Indulgências, não re.
cebe hum só real pela concessão dellas , e expedi,
ente da Bulla; todo o dinheiro das esmolas, que
se «junta na mão dos Thezouteiros, revertem para
os cofres da Nação , e o Governo delles dispôs
segundo os fins para que são destinados por S.
Santidade. He logo para admirar , e detestar a au.
dacia, com que estes perturbadores da Sociedade
civil, e Religiosa, mentem, calumnião , intrigão ,
e insullão aa cousas as mais innocen.es, e sagia-,
das sem remorsos , e sem temor de Deos , e dos
homens.

(Continuar-se-lia.)

NOTICIAS M A R I T 1 M A S.

ENTRADA S.

Dia 7 de Maio. — Guaratiba ; 2 dias • L. San-
ta Roza, M. Jacinto PcrP-irtr, equipagem 3, carga
caffé, a Manoel Francisco Tibáo.— Übttluba ; 9 dias;
Canoa Santo Antônio, M. Manoel Francisco do Nas-
cimento, equipagem 3, carga fnino, e caffé, a An-
lonio Tertuliano dos Santos.— llio a"Ostras ; 6 d.ns ;
S. S. Francisco Boa Fé, M. Joaquim José Teixeira,
equipagem (i , carga madeira, a Antônio José, da
Cunha. — Baltimore• 53 dias ; B. Amer. Hannah
Elisabellt, M. George Tarece, equipagem 7 , carga
farinha, e moveis, a Metxzeell.— Iguape ; 20 dias;
S. Guia, M. Manoel José Gonçalves, equipagem 6,
carga airoz, a vários: pas.angeiro João Francisco
de Souza. — Mungaratiba ; 3 dias; L. Feliz Vitoria,
M. José Rodrigues , equipagem 5 , carga caffé , a
Antônio Dias Corrêa—Bahia; 17 dias; C. de guer-
r., Franc. Isis , Com. o Cap. de Frag. Thirat de
Citi/l/y : passageiros o Doutor Pedro Antônio, e os
Deputados pela Bahia o Doutor Lino Coutinho,
com l criado, e 1 escravo, e José Carlos Pereira de Al-
meida Torres, com 2 escravos. — Capitania ; 11
dias; S. S. José Conceição, M. José da Silva Fer-
reira, equipagem 6, carga arroz, milho, e fio de
algodão , a Martins dos Sevitos : passageiro Jo-é
Ilenriqi.es de Paiva , com I escravo. — Dto, 8
dias ; L. S. José dos Mares , M. José Cardoso Ro-

za, equipagem 7, carga farinha, c madeira, a_í«.
tonio Fernandes Pereira Portugal : passageiro Joa-
quim Autonio dos Santos.— L bainha; G dias; Sa>
vei,o Providencia , M. Antônio José, Duarte, equipa-
gela 5, carga fumo, e caflé, a vario». — Campos;
7 dias; L. S. José. dos Mures, M. José Dias dtt
Silvei, equipagem 3, carga assucar, e agoardente,
a vários.— Rio de S. Francisco do Sul; 17 dias;
Hiute Dons Amigos, M. Manoel Alves da Silva,
equipagem 5 , carga farinha , e arroz , a Manoel
Joaquim Pinto. —Cetbinda,- 40 dias ; E. Amizade de
Santos, M. Manoel Pereira de Souza Bletncliart, equi-
pagem 14, carga 260 escravos, destes morrerão 10,
a Francisco José dos Santos: veio rebocada pelo Cor»
reio Brasileiro, que a foi buscar fóru da barra. —
Parati; 5 dias; L. Bom Successo, M. Antônio Bal-
tliasnr de Sousa, equipagem 6, carga aguardente,
fumo , e caflé , a vario*: passageiros Manoel Viei-
ra Lima , e Theodoro Marques da Silva. — Tagoa>
In; \ dias; L. Senhor dos Passos , M. João José
de Santa Anna, equipagem 4, carga assucar, cnffé,
e arroz , a vários. — Cbiitttba ,- G dias ; L. Senhora
da Victoria, M.Manoel Patrício, equipagem 5, car-
ga caffé, fumo, e fejão, ao M.

S A II 1 D A S.

Dia 7 de Maio. — Nenhuma sabida.

AVISOS.
Os bilhetes da terceira loteria a beneficio das Fabricas de Papel e Estamparia do sitio de

Andarahy continuar, a vender se no Banco, e na loja de livros de João Pedro da Veiga e Comp.,
tua da Quitanda canto da de S. Pedro. A toda anda impreterivelmente no próximo mez de Junho.

Oi bilhetes da 10.a Loteria da Santa Caza da Mizericordia, que ha de andar a roda imprele-
rivelmente no presente mez de Maio , conlim.So.se a vender na mesma Sant. Caza , na do Provedor
Antônio José da Cruz Rangel , ruu nova de S. Bento N. G5 ; na do Thesoureiro Antônio da Silva
Costa Per*?irn, rua detraz do Carmo N. 3; na do Thesoureiro das Loterias da dita Santa Ca.»
Francisco Lopes de Araújo, rua de S. Pedro N. 23 j e na rua Direita N. 20, aa Botica de João
Francisco de Pinho.

RIO be JANEIRO na IMPRENSA IMPERIAL _ NACIONAL.
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Artigos de Officio,

D E CR E T O.

S,. 

o , • . -

Endo urgente reformar o antigo Foral, que
se aCha ainda em vigor nas Alfândegas deste lin-

pcrio: Hei por bem Nomear huma CommissSo,
composta dos sete Membros «^instantes do relação

que com esle baixa, as-ií»nada pelo Mini-tro e Se-
cretario dos Negócios di. Fazenda, pam que orga.
nise , debaixo da presidência do mesmo Ministro,
e com a possível brevidade, hum projecto de Re-

gulainento geral para as Alfândegas, accòmola.lo
ao testado actual do Commercio , que muito Dese-
jo promover, e ao methodo de arrecadação, e íisca*'
íização, que se julgar mais simples e seguro'Mi-
güel Calmon du Pin e Almeida , do Meti Conse-
lho Ministro e Secretario de Estado dos NegoCi*
cios da Fazenda, e Presidente do Thesouro Na-
cional o tenha assim entendido, e fica executar,
expedindo os despachos necessários. Palácio do Rio
de Janeiro em dous de Maio de mil oitocentos e
vinte oito, sétimo da Indep«-mdcncia , e do Impe-
rio —Com a Rnbiíca de Sua Magestade o IM-
PERADOR. — Cumpra-se , regista-se, e expeção*
se os despachos necessários. Rio de Janeiro em
7 de Maio de 1828.
Almeida.

Miguel Calmon du Pin é

Commissão para organisar o Projeclo de Foral, ou
Regulamento Geral das Alfândegas do Império.

,, João. Rodrigues Pereira de Almeida, do Con1
seího, de S. M. o Imperador."' 

Jorsé Antônio Li-boa, Deputado da Junta do
Commercio. ' '

Aniquio Geraldo Curado de Menezes, Juiz
a^Alfancicga. 

" '

, Luiz de Menezes Vasconcellos Durmond , Ad;
ndnistiadqr. ir !*>''¦' -Autoiiio de Castro Alvares, Escrivão do Con*
sülado. .

.José Ferreira dos Santos , Negociante.
Domingos Carvalho de Sá, Negociante. ,. 

' 
_*

Palácio do Rio de Janeiro em dous de Maio
de mil oitocentos e vinte oito. — Miguel Calu.ofl
du Pin e Almeida-

alcance de mil e noventa e dnus quintaes de en- l
xarcia nova ; e Exigindo o Mesmo Augusto Se- !
nhor , para verificação desta extrao.dinaria diffe-
reiiçi. , que se procedesse escrupulosamente ao re-
CenseáuiPiilo da recíita, e despeza desde a entra-
da do actual Almexnrife até o (im do dito anno
passado , resultando desta ultima operação , que
o mesmo Aln.oxarile, longe de ler o mencionado
alcance , apparecesse com avultada sobra de mil
scieceotos e quinze quintaes , o que tudo consta
dos documentos autttonticos da Contarioria, que
accoinpanliáráo o Officio de V. S. em data de
.5 do corrente'; Ordena S. M. I., que V. S. , pas-
sando á fonl.iriur.ia da Marinha, com hum Escri-
vão d« Intendencia , na presença do Contador, do
Almoxnrife, e do Escrivão da 3.» classe, faça
unir, lacrar , e sellsr torio* ee livros, conhecimen-

.tos eni lurma , e itisis documentos , que servirão
de base ao recensèas.prito acima dito, fazendo no
mesmo acto lavrar' termo legal de todo este pro-
cedii.nei.tb. Outrosiin Ordena S. M. I. que V. S.
suspenda logo de seu exercício 8o mencionado Al-
m.oxa.ife e uo dito Escrivão da S.a classe, e pns-
se a prover interinamente estes lugares ; ficando V.
S. na intelligencia de que o Mesmo Augusto Se-
nhor Tem Ordenado que huma Commissão do The-
souró Publico passe a examinar a conta do sobre,
dito Almoxnrife', , na parte, què respeita ;.o gene-
ro — enxareia nova — , em que apparecem diffe-
renças tão avoltodas.'

Detis Guarde a V. S. Paço. em 7 de Maio de
1S2S.—Diogo Jorge de Brito.—Sr. Miguel de Sou-
za Mello e Álvim.

Pela Secretaria de Estado dos Negócios da'
Mariidia se faz •publico para conhecimento dos in-
teres>:.i'os, qoe no diá 14 do corrente sahirii com-
boy para os Portos da Ilha Grande, Parati, San-
fõVe Paranaguá.

Secretaria de Estado ero 9 de Maio de 1828.—>
Joaquim Francisco Leal.

... AllTIGOS NÃO pFFlCJAES.

RIO DE JANEIRO.

Câmara dos Senadores.

. i:* Sessão em 7 de Maio.Repartição dos Negócios da Marinha.
S. M. I. á vista das quantias dos gêneros ,

que se derão como existentes no balanço do pio* Presidência do Sr. Marquez de lnhambupe.
ximo passado anno , e do inventario real, a que Abrio se a Sessão com 34 Srs. Senadores , e
se procedeu, de cuja comparação apparece hum approvou-se a Acta da antecedente.
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O Sr. 1 9 Secretario declarou que havendo o

.en .«ul.-cUs.il luvidalo ««siisnar a. relações da.

de-pe.a- f.ila» -«» P«ço do S.-.iailo p Io porleuo
co.,, hum seiveuio desde 16 de Novembro do anuo

passado até tf7 le Aoril do corrente, precisava
qu_ o gemido resolve-se a esle re-peito ; e deci-

dio-s. que a Coniuii-são de Policia desse o seu

parecer.
Entran lo-se na orlem do dia , votou se para

a Commissão de Constituição e Diplomacia , e sa-

hirão eleitos os Srs. Marquez de C.raveRas, com

26 votos; Marquez de S. Amaro, com -J ; iviar-

quez de Inhambupe, com 16; Marquez de Que-
luz, com 14; e Marquez de Maricá, com 11.

O Sr. Visconde de Congonhas do Campo tez

huma Indicação para que se nomeasse huma Com-
missão de redacção, composta de 3 membros, que
foi apoiada, e, vencida a urgência, entrou em l.»

e 2 • discussão, e pusson á 3.'
Seguiu-se a segunda parte da ordem do dia,

que era ..terceira discussão do Projecto de Lei da

Câmara d«,s Srs. Deputados extinguindo o exclusi*
vo da navegar, o entre a V.lla de Santos e os por-
tos interiores d. IV.viecia de S. Paulo; e no de.

curso d. deba e forno «.fferecida» as seguintes Lmen-

das. qne furão apoiadas.
I , D v*> Vi-...ole deS. Leopoldo: — Ao art.

4' K • lu«-.i- da- ..-.lavra.— Continuará a cargo da

,)¦ .. . ¦: > i „ ;„ - subsiiiiia-se— Ficará a cargo
;¦., ;'a-. !,.:. . re peeli.o districto.

. * i... Sr. S i.dade.- — Suppii.na-se o parrafo
.--,.i, :¦'. 4 - e 5.s ,

J., _>., Sr. Marqun de Manca: — Proponho

q ¦¦¦ _.¦ suppriin. o arl. 6,° por iut< inpe*tivo.
¦_._ Do Sr. M.riuez de Queluz: — Proponho

q;>, n ti n do art. 4.° se nippiiniáo as palavras
... .. ' Visará a lec.ita e despe*..

•¦;.» lo Sc Marquez de S. Amaro : — Ap art.
¦f " .«•«• ...lei.le se — <(ne pra estas rendas haverá
,: .,-. se aralo c-u> trez chaves . das quaes buma
lera .. í.s Conselheiro du Província.

o. Do Sr. Marquez de Caravellas - — Ao §.
do uri 4. s em lugar da palavra — determinará —

te diga — resolverá.
Fi da ii discussão e propostos á votação os

»"'_ ¦ fi, 5o sucessivamente appr.vado. taes quaes
e «vão, _ excepçáo do 4. - que foi approvado com
a E enda d..S.. Marquez d • Ciravellas; e do 6. °

qu- se suppriu.i. seguud-.. a Emenda <b. Sr. Mar-

qu z de Maricá. Mandou se redigir as Emendas pa-
i-a s» retiiettereui á Câmara dos Srs. Deputados com

Pu íecto original
«'sui.-se a 3.a discussão do Projecto da mes*

ma Câmara sobre o pagamento do imposto do qinn-
Io sobre ps .çtmifis, que até agora se teu, cobra-
do em espécie na Província de S. Pedro do hul ,
e no calor do debate se i.tf.recerão as seguintes
Emenda.

1 a Do Sr. Marquez de S. Amaro : — Ao art.

= depois da palavra—couros nu 1." linha aceres-

centp-sf. — em cabello.
2a Do Sr. Visconde de S. Leopoldo: — Art.

<s <_ Junta de Fazenda da Província formará em

cada uer mezes pautas , segundo a avaliação de

deus ne.*ocÍHiiles de notória probidade, e com d.s-

ti.icão de couros em trez sortes, de vaca, novilho,

e t.„,rr, - cuja. p»«'.as serão remettidas aosJuize.

oaquella» duas alfândegas, que por ellas se rege-

rã..' na computação do- respectivos direito. . a vis-

(, |„ manifesto i.ppresentad.. pelo despachante, pro*
cedeu lo-se ....ca-, de s.bnegação e fraude, nn.coii.

fo.-.o.dude da. leis exi-teuUn ooutrs us extraviado*

re. de direitos e renda, publicas.
Forão apoiada. , ma» dada a bora adiou-se »

discussão. , . _-_ .
O Sr 1. ° Secretario deu conta de hum Ufh.io

de Monsenhor Cunha, Commisssrio Geral do Bul.

|«, re.neltendo paro ser presente no Senado hum

impresso relativo á Bulla da Cruzada. O Senado

ficou inteirado. .
O Sr. Presidente deu para ordem do dia : 1."

o Projecto adiado; 2. ° Projecto sobre o Supremo

Tribunal de Justiça : 3.» o Pr-j-xlo -< bre a ,.

berdode do Imprensa: 4.» P..jecio .obre a colo*

nisação de estrangeiros.
Levantou-se a Sessão i» 2 nora..

Câmara dos Deputados.

Sessão de 7 de Maio.

Presidência do Sr. Cotta Carvalho.

Fez-se a chamada ás 10 horas , e acharãosc

presentes 75 Srs. Deputados. No impedimento do

Sr. Marcellino de Brito , o Sr. Aroujo Bastos leu

a Acto do antecedente , que f«,i approvoda.
O Sr. Secretario leu hum Oiíicio do br. Mi*

nistro da Fazenda, remettendo 4 Consultas , «• mau

papeis originaes sobre a arrematação dos direitos

da Alfândega da C.ite ainda não verificada. Foi
remettido á Commissão de Fazenda.

Leu mais o requerimento de Manoel José Al*
ves da Fonceca, Thesoiueiro da Intendencia Geral

du Policia, que foi remettido á Commissão de Pe-

"^Pela 
ausência do Sr. Secretario Marcellino da

Brito , o Sr. Presidente convidou o Sr. Drumonil
a tomar lugar na Meza.

Passando se á 1.» parte da ordem do dia , pro-
cedeu-se á nomeação de Commissões ; e para a ile

S.inde Publica fo.ão eleitos os Srs. Gomes da . n-

ceca , com 66 votos; Lino Coutinbo . com 6..;

Avellino Barboza, com 65; Ferreira Fiança, ema

64, Xavier Ferreira, com 63.
Scguio-se a de C.lonisação , Cathequese,

vilisação de índios, para a qu.l ob ivc'¦"¦•
os Sis. Monsenhor Pizuro 30, A celu-ro da
hia , 29; Bispo do
Mello. 17 ; S Püio
bispo d, B.hia ji
forma do Bit. 14 do
entrou o Sr. Cunha

Teve lugar a n
nas e Bosques _ e (
dão, com 17 vots :
Soares 11 • rim , cem

O Sr. Preside,.t
dente a tomar- a

Pi oeedeti se

Mar

convidou
ira.

Sr. Vice-Prcii*

i,..
li..3

üa-
5o, 25; Ferreira de
e porque o Sr. Avce*

ii.«ha -luas Coi.inii.sõe. , e ns
II _•'"cento não podia termais,
B.irb, z».
i,,,i< ão da Commissão de Mi*.

ião eleitos os S>.. Serpa Br.n*
Custodio Jo.é Du»)Com33í

. á nomeação da Commissão de_ Kc-

que sahirão Membros os Srs. F j".clesiaMico, ., ..- -- --.-- , .
com 59 voi. s: R. ina.il , coirt 32 ; Ferreira de iH«l
lo, com ;.2: Clemente Pereira, com 31; R"cl,a
Franco com 24. .

Passou-se á eleição da Commissão da Ren.f

ção das Leis, e logo o Sr. Cn-lodio Dias propoi
a sua suppressãu, qne foi nppoiada , discutida ,
adiada a requerimento du Sr. Paula e Souza»
remeili.b. á Commissão do Regimento Interno.

O Sr. Presidente oecupou a cadeira ; e I"?»

pro«egnio a nomeação de Commissão da Rerlacçsc
das Leis , di qual sahirão eleitos os Srs. Ms" »
com 41 votos; Araújo Vianna, com 33; e M,r
da Ribeiro , com 17.
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Continuando com a de Petições, o Sr. Ferrei.
de Mello , propoz que a esta se unisse a de

Poderes o que sendo approvado, foráo eleitos os

Srs Limpo de Abreu, com 31 votos; Almeida Tor-
-es' com 1*; Ornella», com 14.

'o 
Si. Ferreira de Mello mandou á Meza a

.«.ouinte Indicação: —Proponho que as Comu.issões

Especiaes do Regimento e do Código continuem, a

qual, vencida a urgência, entrou logo em discm-

são e foi approvada.'O 
Sr. Secretario leu hum Officio do Ministro

da Guerra , participando ter o Governo demitlido

Commandante das Armas da Provincia do Cea-

rá • e outro em resposta ao que lhe fora enviado

em data de It de Novembro do anno passado, re-

lativo a Joaquim Ignacio de Lima, e João Fran-

cisco Chaby. Foião ambos leniettidos á Commifsao

da Gueira.
Entrando-se na 2." parte da Ordem do dia , o

Sr Cunha Mattos offereceu , e teve I.» le.tuca bum

projecto de Lei para a extinção da Junta da Fa-

zeiuln do Arsenal do Exercito, Fabricas e * uudl-

cão. Ficou para segunda leiluia. __
O Sr. Lmo Coutinho offereceu duas Indicações:

a que recointiienJa ao Governo que quanto antes

orvauise Instrucções adequadas paia gma dos arre-

matadores das rendas das Alfândegas, a huideob.
,iar qualquer arbitrariedade da parte dos referidos
ureniuiadurea: 2.» que os gêneros brutos ou t.aba-

hados, que de buma Provincia são expottados para
utra» não paguem 15 por cento, como pagao os

eneros , e producçÕes estrangeiras, mas sim o pe-
ueno direito ele 2 porcento, como o de Cônsul»-

, pago na Provincia donde sahirão os ditos gene-
... Pedida, apoiada, e vencida a urgência, tive-

o 2.» leitura, e foião ás Commissões de Fazenda

_ de Commercio.
O Sr Presidente deu para ordem do dia.- I. «

Projecto» e Indicações : 2. » discussão do P.. jecto
de Lei do Senado acerca das Câmaras Municipais:
3. o discussão do Projecto de Lei, que extingue a

Intendencia Geral ria Policia.
Levantou-se a Sessão ás 2 horas.

CílllIfOIDlICH.

Continuada do. NS antecedi nle.

Di» o Redactor do Universal , que se eleve

dir de graça, o que de graça se recebeo. Sim ,
o Papa dá de graça as Indulgências, mas he ne-

cessa-rio. que aquelles, que as dezejao alcançar,

facão .lirnma obra meritoria, que os tome dignos

dellas E que obra mais meritoria do que a esmo-

Ia ? l-noia acaso o Censor , que a esmola na

phra«e" das Santas E«criplura„ , livra do peccado,
e da inoite? Eletmosina ab omni pacato, et morte

liberal? Tob. C. 4. Não leo , que se nos manda
-.emir os peceados com esmolas? Peccnta tua eleemc

»ms redime, Dan. C. 4. Não sabe quanto agrada-

vel for a'J. C. N. S. a pequena moeda, que a

nobre mulher na soa divina presença lançou no

mialheiro do Templo ? Sabe , sabe ; porem o seu

fim he detrahir, e não edificar, he arrancar , e nao

plantar , he extinguir todas as praticas de mede.

de e de devoção ,'que na linguagem dos Ph.loso-

phosBotecudcs, digo, da natuieza , chama-se fa-

aatismo, e supe s ição. .
Di. mais este maligno Censor ensinando ex

-Calhedra a heresia, e a irreligião .os honrados

Mineiros, que o Maré tnagnum de tanlos Graças,
que se conduzem pela Bulla , está de todo exgota-
do. Que ? Pois este Mure magnum não será o The.
zouio da Igreja ? não tão ns merecimento, inlini-
to» , e inexgotaveis da paixão e morte do Divino
Redemptor ? não são os merecimentos de Maria
Santíssima , e dos Santos ? Esta he a Doutrina
Catholica; e dizer o contrario com Luthero: The.
sauri Ecclesiee non sunt merila Clirisli, et Sanclorum
he proposição condemnada por herética , pernici.
osa , e injuriosa á J. C. e aos seu» Santos. Como
pois hum Calholico se attrcve á escrever , e publi-
car que os merecimentos infinitos do homem Deos
estão esgotados ? o que está esgotado e evaporado
no coração do censor, he a fé , a esperança , e a

«caridade; por cujo motivo falia coro tanta liber»
dade, e irreligião. Oução poi» os Catholicos o

que sobre as Indulgências ensina o Sagrado Con»
ctlio Tridentino : " Como o poder de conferir in-
" dolgencias fosse concedido á Igreja por J. C. , o
" tendo a Igreja usado deste mesmo poder conce-
" dido divinamente desde tempos anliquisiinos, en-
" sina o Concilio de Ttento que o uso das Indul*
'• gencias muito saudável para o Povo ChristtTo,
" e approvado pela authoiidade dos Santos Couci»
" lios, se deve conservar na Igreja Catholica, o
" nssiiii o manda docel, et preecipit. O mesmo Con-
" cilio anathematiza a todos, os que uffirmão , que
" ellas são imiteis , ou que na Igreja não ha po-
" der de as conferir: „ tosque analhemate damnaly

qui aut inuliles esse asserunt, vel eas concedendi in
Eeclesia poteslatcm esse negant. Sess. 25. De Refor»
inalione : Decret. de Indul,:.

4. * O Redaclor do Universal , que he Libe-
ralão da Ia classe, diz: o tempo do servilismo tem
passado, não somos mais captivos de ninguém , (bem
digo eu que nem tle N. S. J. C. queretá ser), es-
turnos subjeitos somente (note se) « hum homem, á
qu> m por nossa unanime escolha, e vontadefirão con-

futdas as rédeas do Governo, e esse mesmo não lie'nosso 
Senhor. Que Ial! Isto he, o que he ser op-

limo pelotiqueiro ! Qtiandn he que os Brasileiros
forão escravos captivos ? Quem nos comprou , e

quem nos vendeu? Os antigos Reis Poiluguezes
nunca tratarão os Brasileiros por escravos. Appa-
reça hum só Alvará, buma só Lei, que nella se-

jio os Brasileiros tratados por escravos , e por cap-'tivos. 
O Senhor D. João VI vindo para o Brasil

não nos escravisou, e retirando-se para Peirtugal
nos deixou tão livres, como nos havia achado. O
sen Augusto Filho (esse homem , a quem assim
tanto insulta o Redactor do Universal) ficou no
Brasil como lugar Tenente do Rei seu Pae para
nos reei na sua ausência com palemal solicitude,
e amor , como se expressa o Decreto de 22 de
Abril de 1821. Não houve então escolha de homem
algum para a Regência do enlão Reino do Brasil;
e se houve não foi nossa, foi de seu Augusto Rei ;
não se appresentarão Candidatos, nem houve Com-
inicieis para a eleição, ou escolha. O Snhor D.
Pedro "ovetnou em Nome do Senhor D. João VI

por mai» de anno, até que «s circunstancias obrigarão
os Brasileiros á declarar a sua Independência, e &
Acclamar o seu Magnânimo Regente Imperador , e
Perpetuo Defutsor do Brasil , sem que houvesse
escolha de algum outro homem, sim: escolha he a
preferencia . que se dá á huma entre muitos pessoas,
ou coizas. O Brasil pedio ao sen Regente, que o
não desamparasse ; o Brasil o Acclamou Imperador
por unanime vontade , he verdade , porém não por
escolha enlre muito, com preferencia de hum homem
á outros. Oa Brasileiros em geral não hesitarão
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nem 'tóbre a Pessoa , nem sobre a qualidade do

Governo. D. Pedro Imperador Constitucional lol n

vuz universal, e a vontade unanime de todos. Esta

linguagem não he de quem escolhe; porque qt.etii
«colhe, combina, compara, e decide. D I miro I.

b6o foi escolhido, foi sim dado por Deos para .Min-

dado. do novo Império. In manu Dei protestas tfrrw,

cl utilem Reclorem siiscitabit in tempus super M,„n.
sDeos o fez nascer dos Reis de PoiMhj.1 , era o

Herdeiro da Coroa do Reino Unido, o lugar le-

«sente de seú Augusto Pae na Regência , e l.over-

no do Brasil , sobre cujo Throno se Sentaria quan-
«lu » Providencia o chamasse pela ordem d* sue-

cessão. Mas esta mesma Providencia dispoz , que
não se esperasse tanto ; porque os delírios s e as

iniusticas das Cortes de Lisboa abreviarão o ter-

mo hpissMdo , pei tendendo aquelle insano üentuinvi-
rato arrancar com violência dos braços dos d*rasi.

leirosoueu Regente: ainda esláo impressas na nos-

ta memória , e somos testemunhas das fervorosas
sopplicas, q.ie os honrados Brasileiros fizetao ao

seu Principe Regente , para que não os desanipa-
rasse, e os deixasse expostos aos furores da anar-

ntiia , e demagogia , que já então revoavao sobre as

cabeças de muitos desmiolados ; adula<lores infames
tio povo Soberano. Os direitos do Senhor D. í e-

dro 1." erão incontestáveis, ninguém os negou, ou

tluvidou deites (ao menos em Publico): nao houve
-escolha da sua Augusta Pessoa , e no que foi una-
-mme a nossa vontade , foi certamente em adiantar
o prazo destinado para S. M. I. tingir a Coroa
«om hum titulo mais eminente, mais glorioso, e
superlativo, qual he o de Imperador Conslitucio-
ndl , e Perpetuo Defensor do Brasil ; e em que
•Este Augusto Senhor nada tivesse que invejar a ne.
mhum Principe da t«na em grandeza, representação ,

poder, e gloria; c que pelo poder de. S. M. 1. liou-
vesse de medir o Mundo a grandeza do poder do Im-

perio do Brasil. Vejão se as Actas da Câmara desta

ro.•muito Leal e Heróica Cidade do Rio de Jariei..,.
Se o mundo pois medir a grandeea deste Império

pelo que dizem, e escrevem os Periodiqueirus com
tanto desacato, e destespeilo ao Throno Imperial,
e á Sagrada, e Inviolável Pessoa deS, Al. l.,cet.
lamente que nem os Caciques do Brasil, o os sovas
da Angola terão « menor inveja de similhaote Im-

perio,'que se vai convertendo em casa de mari.
bondosas ferradas huns com os outros!"!!

He portanto mentir descaradamente, dizer o Re.
dactor do Universal , que houve escx.lha da Pessoa de
S. M. 1.; he insultar atrevidamente o Augusto Impe.
rador, e Perpetuo Defensor do Brasil, quando sem
respeito algum o trata de menor., chamando O hum
Homem, a quem &c — ; he atlacar diieclttniente
com sacrilega maldade , e com perversa intenção
a Constiliicionalidade do Senhor D. Pedro l.u pro.
ferindo: t" esse mesmo não he nosso Senhor,- porque
S. M. I. nunca pertendeo ser Imperador de c-c ,.
vos cativos; e muito menos pertende escravizar oi
Brasileiros ; finalmente he injuriar atrozmente oi
Brasileiros quando afirma, que não somos mais cap
livos de ninguém , porque nunca os Brusilei.os ,
forão, ainda mesmo no tempo do regimen Co
loiiinl.

Muito mais diria a este respeito , porém cair
me nor agora, pois he bastante o que tenho dit

para encher de vergonha, e de confusão os trum
beteiros da enarchia religiosa , c politica. Veja

pois estes Senhores ( não nosso•¦¦ ) Universal , A
•tréa , e Companhia, que estamos- ceados de e
cravos, e temão por sua própria segur-ança e vid;

que ellos náo tomem ao pé da lettra lauto Cupl
vo, tanta igualdade, tanta tyrannin, tanta, tan
'pouca vergonha, e desaforo, com q«e estão conli-
nuadumente beirando *è todos os cantos deste lia-

perio; lembrem-se da Ilha de S. Domingos, e não

queiráo fazer do Brazil hum novo Haiti—Qui»"
Deus averlal. Amtn.— 0 Enxota.

NOTICIAS MARÍTIMAS.

ENTRADAS.

Dia 8 de Maio. — Trapany ; 91 dias ; B. Ing
Bines, M. Blues, equip igem b, carga fazendas.^ vi-
ilros , e outros gêneros , a Iídr , Collins, e C.—
Guuratiba,- I dia; L. Senhora do Cabo, M. José
Eloriuno , equipagem 0, carga assucar, e caffé, a
João Gomes Bvrrozo. — Macahé ; 3 dias; L. Pa-

quele do Cabo, M. RizendQ José, equipagem 7,
carga madeira , e enfie , a Joaquim Coelho Antão.
— Dito, dito, L. Espirito Santo, M. Manoel An.
tonio d'Oliveira, equipagem 0, carga dito, e assu-
car, a vários.

S A H I D A S.

Dia 8 de Maio.— Santa Catharina ,- B. de guer.
ra Ing. Cadmus , Cora. o 1. ° Ten. Thompson. —
New Bedford,- G. Amer. Timolion, M. Lethen Cros,
equipagem 22, em lastro. — Stockolmo; B. Sueco,
Penelope, M. C. Grilzau, equipagem 18, carga caf.
fé, e assucar. —Antuérpia; iB. Franc. José, M.
Isamolarl Inland, equipagem 14, carga caffé: pas-
sageito o -Inglez Charles Lenttfn , com Passaporte
da Secretaria d'Estado dos Negócios Estrangeiros.
—Campos; L. Conceição, M.João Rodrigues, equi»
pagem 5 , carga carne seca.

AVISOS.

A roda da 10» Loteria da Santa Caza da Misericórdia desta Corte , ha de andar iroproterivel»
mente no dia 31 de Maio corrente no consistorio da mesma. Oiresto dos bilhetes continuão-se a ven-
der na mesma Santa Caza, na do Provedor Antônio José da Cruz Rangel, rua nova de S. Bento N.

65 ; na do Thesoureiro Antônio da Silva Costa Pereira, rua detraz do Carmo N. 3 ; na do Tbe-
soureiro das Loterias da dita Santa Caza Francisco Lopes de Araujo, rua de S. Pedro N. 23; a

na tua Direita N. 20, na Botica de João Francisco de Pinho.

da noite.
No dia 11 do corrente sai o Paquete, a mala se fexará no dia antecedente pelas 10 horas

RIO ds JANEIRO na IMPRENSA IMPERIAL e NACIONAL.
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Aitnnos ne Officio.

D E C R E T O.

j t)i quanto a boa arrecadação do, direilo, nas

Alfândegas depende muito da Paula , pela qual
se cobião o* por centos sobre o valor rio, gene-
ros, e mercado.ins importadas: Hei por bem, Que-
rendo Remover os inconvenientes, que resultão da

imperfeição da que se acha em vigor , Nomear
hum. Commissão , composta de vinte e quatro
Membros , constantes da relação que com este bai-

xa , assignada pelo Ministro e Secretario de Es-
tado dos Negócios da Fazenda , para que reveii*
do, e emendando a Pauta existente, e avaliando
e classificando rie novo o, differentes gêneros e
mercadorias, organisem huma Pauta geral para to-
das a. Alfândegas do Império; devendo appresen-
tar ao Governo , dentro do menor prazo peasivel ,
o trabalho que a esse respeito fizerem, e que lhes
Tenho por muito rccommendado. Miguel Calmon
du Pin e Almeida, do Meu Conselho, Ministro e
Secretario de Estado dos Negócios da Fazenda ,
e Presidente do Thesouro Nacional assim o tenha
entendido, e faça executar, expedindo os despa-
ehos e instrucções necessárias. Palácio do Rio de
Janeiio em dous de Maio rie mil oitocentos e vin-
te oito, selimo da Independência e do Império. •*-

Com a Rubrica de Sua Magest.de o IMPERA*
DOR. — Miguel Calmon riu Pin e Almeida.

de mil oitocentos e vinte oito.
du Pin e Almeida.

Vol. 11.

Miguel Calmon

Cumpra*se, registe-,e , e expeçao-se tis riespn-
chos necessários.
mil. — Calmon.

Rio de Janeiro 7 de Maio de

lnstfucçeies á Commissão encarregada de organisar a
Pauta Geral dus Alfândegas.

Art. 1." A Commissão tomará por base de va-
lor, que fixar para os differentes gêneros e mer-
cadorias, o preço médio entre o do seu custo no
Paiz exportador , aiigmenlado de dez por cento
mais, e e seu custo no mercado do Brasil.

Art. a.° A Comniissão deixará o methodo de
formar a Pauta alphi.beticamente, devendo classificar
«s gêneros e mercadorias , como entender mais fa*
cil, e exacto. .- ,„,

Art. 3.° A Commissão reunir-se-ha no lhe-
souro Publico huma vez por semana , precedendo
aviso do Ministro da Fazenda, para que se com*
binem o, differentes trabalhos, e se removão quaes.
quer duvida, , que possão oceorrer. .

-Palácio do Rio de Janeiro em dou, de Mu»

Commissão para organisar a Paula Geral
dos Alfândegas.

Primeira Sccção. Panos, bacias , baetões , ber.
talihns, bfins, paninhos, lonas, e outios a.tefacto,
lizo, de lã , linho , e «Igorião , e também chitas,

Francisco José da Rocha.
José Ferreira dos Sanles.
Manoel Lopes Pereira Bahia.

Segunda Sect,ãc>. Cassas lizas , e bordada, de
branco, ou d'omo, ou prata, ou de m.tiz , sodas,
lilás, rendas, filós, e outros artefàctos desle ge»
nero.

Balthazar Jacorae de Abreu e Souza.
José Antônio de Jesus.
Joíé Antônio Ferreira da Silva..

Terceira Secçao. Ferragejis, « qui.esq.uejr ou-
tros artefàctos , que possão pertencer a esta classe.

Antônio Luiz Fernandes Pinto.
Constaiitiso Joíé Ferreira.
Manoel Martins Vieira.

Quarta Secçao. Casquinhas , e mais objectos
de metal , que devão pertencer u esta classe.

José Gomes d'Azevedo,
Felizardo José Tavares.
José Narcizo Coelho.

Quinta Secçao. Droga. , e quaesquer outios
productos chiuiiGos.

João Francisco cie Pinho.
Tristão da Cunha Feijó.
João José Duarte.

. Sexta Sccção. Obras de Marcinaria de qual-
quer espécie.

Joaquim de Moraes Camizão.
Lino José Borges.
João Machado.

Seliinr. Sccção. Louça , cristaes ,
qualquer espécie.

Ricardo Pirçs Ferreira,
José Anlonio Serz.edello.
José Nunes Pacheco.

Oitava Secçao. Papel, massas, e molhados de
qualquer natu.eza.

Jtsé Antônio Alves de Carvalho.
Manoel Machaijo Coelho.
Alexandre José Pereira da Fonseca.

Palácio do Rio de Janeiro em dous de Maio
de mil oitocentos e vinte oito. — Miguel Calmon
du Pin e Almeida.

e vidros de
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Repartição dos Negócios da Marinha.

íllust. e Excel. Sr. — Ordena S. M. I. qae V.
Ex. passe a iiornenr coiniiiissionnlmeiite dons Offi-
eiaes do Thesouro pa,a, en, combinação com hum
dn Contadoría da Marinha, examinarem escrupu-
losamente a conta do Altrioxarife dos armazéns ,
servindo de elementos todos os livros da respec*
tiva escripturaçáo, e conhecimentos em fôrma, que
tudo se acha uo archivo da mesma Contadoría Ia*
crado e firmado com a rubrica do Intendente da
Marinha, incluindo igualmente o termo legal, que
se lavrou no acto do encerramento. Este exame de
conta tem por limite o prazo de tempo desde que
o mesmo Almoxarile tomou posse do lugar, até
fim do próximo passado anno , que se procedeu a
effectivo inventario dos gêneros existentes ; e o
mesmo exame deverá versar sobre o artigo — en*
xarcia nova. alcatroada — cm que apparece.n diffe-
rençaa consideráveis, como consta do referido ter-
mo , e documentos.

Deos Guarde a V. Ex. Paço em 8 de Maio
de 1828. — Diogo Jorge de Brito. — Sr. Miguel
Calmon du Pin e Almeida.

Abtigos nXo Officiaes.

RIO DE JANEIRO.

Câmara dos Senadores.

5." Sessão em 8 de Maio.

Presidência do Sr. Bispo Capellão Mór.
Ab> io-se a Sessão com 32 Srs. Senadores, a

lida » Acta" da antecedente, foi approvada.
Não havendo expediente, entrou-se na l.a par-

te da ordem do dia , continuando a 3.» discussão
do Projecto de Lei relativo ao pagamento do im-
posto do quinto sobre os cour.os , que alé agora
se tem cobrado en. espécie na Provincia de S. Pc-
dro do Sul , adiado da Spssão precedente com as
Emendas mencionadas,,- e julgando se suthcientemen-
te discutida, forão propostos á votação, e approva-
dos todos oa artigos á excepção do l.~, que pas*
sou enra a Emenda do Sr. Marquez de S. Amaro.

Seguio*se a2« parte da ordem do dia, abriu-
do*se l.a e 2.-d discussã'. rio Projecto rie Lei da Ca-
mara dos Srs. Deputado*, sobre a criação do Su-
premi Tribunal de Justiça.

Leu se o art. l.° as-im concebido: — " O Su-
(íremo Trihunitl de Justiça será composto de treze
Juizes Letrados, tirados das Relações, por sua
antigüidade, e «pião condecorados com o Titulo do
Conselho : usarão de beca e capa ; terá» o trata.
mento de Ex.a , e ordenado de 4:000^000 sem ou-
("i algum emolumento ou propina. E não poderão
exercitar outro algum emprego, nem accumular ou*
lio nlgiiãi ordenado, ou subsidio, ou cousa simi*
limite. Terão preferencia paru serem empregados
no Tribunal , sendo idôneos , os Desembargadores
do Paço, p oj Deputa loa da Mez i da Consciência
e OM,ns . r <«n Conselheiros da Fazenda , sen. que
por isso deixem de continuar no exercicio destesTri*
Imnaes, pmqiinnl.. não forem exfinr.loa. „Oirsiite a discussão appresenlarão-se as segttin-
te* Emendas.

1 • Do Sr. Matta Bncpllar: — " Ao art. l.o
P..!e.íõ «er empregados noTrilinual, sen Io idôneos,
ns Desembargadores do Paço , e os Comelheiros
da Fazenda, logo que forem os respectivos Tribu-
n«e« dertes empregados abolidos.

2.» Do Sr. Marquez de Caravellas: —¦ " Ao AVt.
1.* acerescente-se. ás palavras cousa differente , me-
nos que não sej.i adquirida por serviços prestados. „

3.1. Do Sr. Marquez de Inhambupe: — " Ao
Art. 1.° O ullinio período deste art. que princi-
pio -— Terão preferencia , será substituído pelas pro-
prias palavras da Constituição no Art. 163, que
diz — " Nu primeira orgatiisação poderão ser em*
pregados neste Tiibunal os Ministros d'aquelles
que se houverem de abolir.

4." D.t Sr. Marquez de S Amaro : — Em lu*
gar de4:000,j!>; 4:íS00J>.—Supprimão-se as palavras—
e subsidio , ou couta similhante.

5.» Do Sr. Visconde de Alcântara : —Art. l.o «
O Supremo Tribunal de Justiça creado pela Cons-
tituição será composto de tantos Juizes; usarão de
beca e capa; terão o tratamento de Ex., e o Or-
denado de 4:800jt>.—Tudo mais que comprehenda
o A.t. seja supprimido.

Finda a discussão , foi approvado o art. com
salva das Emendas; e destas forão approvndas as
dos Srs. Marquez de S. Aiua.o e Marquez de Inln.ni.
bupe, emeitada a do Sr. Visconde de Alcaniara e
prejudicadas as dns Sts. Marquez de Caravellas e
Multa Bacellar.

lnterrompeo.se a discussão para a ler o Sr.
1.° Secretario o oilicio do Ministro do Impe-
rio reiuetlendo os .papeis pedidos em oflicio de 15
de Outubro do anno passado relativos aos exames
a que procedera o Fisico Mór sobre a venda de
certos gêneros e lojas desta Cidade. Remetteu-se ás
Commissões de Saúde, e de Legislação.

Propoz o uiesiuo Sr, Secretario se deveria man-
dar imprimir já os nomes dos Membros das difle-
rentes ConimiseÕes permanentes, ou esperar peladiscussão da Indicação, que propõe a nomeação de
outras ; decidio-se pela segunda parte.

O Sr. Visconde de Congonhas, em nome da
Commissão de Policia sobre o pagamento da des-
peza feita pelo Porteiro de 33U.960 de cera para
luminárias de S. Sebastião , e de 48U640 com huin
servente ; pensnndo a Commissão que fossem arn-
bas as parcellas abonadas por esta vez somente.
Ficou sobre a meza para entrar en. discussão.

Prosegiiiudo.se no debate interrompido , pas-sou.se ao exame do Art. "*á. ->: — Será Presidente
hun. dos seus Membros , eleito annualinente e:n
escrutínio secreto á maioria absoluta de votos dos
que estiverem presentes.. No impedimento ou falta
do Presilenle fará as suas vezes o mais antigo;
o na concorrência de dous de igual antigüidade,
a soilp decidirá.

Oiferecerão-sp as seguintes Emendas.
1.» Do Sr. Matta Bucellar : — Requeiro que se

supprin.a o Art 2. *" 
, e em seu lugar se substitua

o segiinle—O Presidente desle Supremo Tribunal
sara titado da cln-se dos Magistrados mais antigos
e babeis, ri eleição do Imperador. No seu impe-
di mento ou falta , fará as suas vezes o mais an-
ligo dos Conselheiros , e na concorrência de dous
de igual antigüidade, a sorte decidirá.

2.a Do Sr. Visconde de S. Leopoldo:—O Im.
perador elegerá o Presidente d'ei,tre os membros do
mesmo Tribunal pelo tempo de trez annos.

Apoiadas, e entrando em discussão, deu a ho-
ra, e ficou adiada a questão.

O Sr. Presidente deu para ordem do dia : 1. °
a Indicação para sp nomear hnma Commissão de
Redaeção : 2. ° o Projecto adiado : 3. ° o Projecto
sobre a liberdade Ja Imprensa: 4.° Projecto so-
bie a colonisação de estrangeiros.

Levantou-se a Sessão ús 2 horas.
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Câmara dos Deputados.

Sessão de 8 de Maio de 1828.

Presidência do Sr. Costa Carvalho.

A's 10 horas , schando-se presente, 70 Srs.
Deputados, abiio-se a Sessão, e lida a Acta dá
antecedente, foi approvada.

Por proposta ilo Sr. Presidente foi dispensado
da segunda leilura o extenso Projecto de Lei, que
no dia precedente oferecera o Sr. Cunha Mattos.

ü Sr. Ferreira de Mello, referindo-se ao Pro*
jecto de Lei appresentado na Sessão do anuo pas-'nado 

p'-lo Sr. Miranda Ribeiro a respeito dos Ju-
rado» nas causas civis e criminues, mandou a se-
guinte Indicação : — Que subsista « Commis.ão no-
meada, supprindo o Sr. Presidente os Membros
que talião ; e que se convide a mesma Commissão
para dár com urgência 4» seu parecer. A brindo-se
inimediatainente a discussão, o Sr. Vasconcellos
mandou as seguintes Emendas -. l.a (),Ie a (Jomniis-
são especial do Código interponha o seu parecer
sobre o estabelecimento do Jury no crime : 2 "Que
se convide o Senado a nomear huutu Commissão,
qne com outra desta Augusta Câmara revejio os
dous Pi-ojectos de Código Criminal já offerecidos.
Sendo ambas apoiadas , e entrando em discussão ,o Sr. Paula e Souza reque.eu — Que estas Indica*
çõ-s e Emendas sejão remettidas ás Cninnn.sões de
Legislação Civil e Criminal, para que interpondo
„ seu pa.ecer indiquem á Câmara os meios mais
prontos para ae obter a reforma judiciaria no Cível
e Crime, ao menos en. parte. Terminada a discus-
são, enjeitou-se o requerimento, e approvarão-se
as Emendas.

Teve primeira leitura o seguinte Projecto d»<
Resolução ouérecido pelo Senhor Almeida'e Albu-
querque.

A Assembléa Geral Legislativa do Império
Resolve:

O Regimento para os Conselhos Geraes da»Províncias , proposto pelo Senado, e tal qual foienviado a Câmara dos Deputados ua Sessão de 1826,servira interinamente , e emquanto (depois du reu-mao das duas Câmaras, „a forma do Art. 61 daConstituição) outra cousa se não deliberar , para re-
guiar o methodo rios trabalhos, e a Policia inter."ia, e externa dos ditos Conselhos, na coiiformi.ilaJe do Att. 89 da mesma Constituição. E paraque tenha seu devido effeito, se imprimirá, e se
publicará com a presente R. solução.

Paço da Câmara dos Deputados em 7 de Maiode 1828. _ Manoel Caetano de Almeida Albu-
querque.

Requerida , aprovada , e vencida a urgência ,se mandou in.pri 11.ir.
O Sr. Lino Coutinho mandou á Meza hum re-

quer,mento de Joaquim José de Araújo , que foireineiiHo ,-, Comniissão «le Petições.
__ O Sr, Custodio Dias fez a seguinte Indica-

çuo: _. Indico que se arremule a Imprensa Nacio*"ai. leve primeira leitura, „,as não sendo apoia.da a urgência pedida , ficou para 2.»
, °. Sr. Castro e Silvia offereceu lium Projecto«e Le, pira ser dbp .isada do recrutamento a'Pro-vinca d,, Ceará: o qual houve l.a e 2.» leitura,

por se vencer a urgência pedida pelo Sr. QueirozUarreira ; e f„i remettido á Comniissão de Guerra.
Sr. Almeida Torres mandou o seguinte re*

qnerimento : - Requeiro que se indique ao Gover*» para dár as provit) .icias necessárias á maneira

grosseira e arbitraria, porque se portou a Câmara«ta Cidade «ia Bahia na execução da Lei dos Jui-zes de luz, elegendo os contra a forma da Ordc-nação e Regimento, 1. que a inesin,-. Lei se refe-ro, caamaiido paru supplentes os dus annos imine-Uiatos, e deixando de os nomear para as Capellasnliae.s Curadas ; «¦ que o momo _j proceda a res-
peito das outras Câmara», em que constar o mes-mo abuso1 ; e o mesmo a respeito das dispensas da-«Ia. aos Juizes pelas Câmaras. Salva a Re.laccão.Lntrando em discussão , f,„ approvado.

Leu-se huma Indicação do Sr. Lino Coutinlioconcebida neste» termos. - Irilico que se di"_ porautua Resolução que pela Constituição estão aca-bados os foros pessoaes dos Moedeiros, Srs. de En-
genhotScc, bem como da Conservatória dos In-ic-
zes. leve l.a e 2.» leitora (por ser approvadl» aurgência), e loi remettida á Commissão de Justiça
Civil. '

O Sr. Xavier Ferreira mandou o seguinte re-
querunento - Que se peção iulbnnações _. Gover-no sobre dous Estrangeiro, -pie _> achão emprega-«lo» na Província .lo Ru. Grande do Sul, peloConselheiro .Wo Mór do Império. Foi approvado.O Sr. CunhaBarboza appresentou observaçõessobre o plano de Redacção do Diário, que forão'ap-
provada»;, e suscitaudo-se questão sobre o seu destinoindicou o Sr. Ferreira de Mello : _ Que interina-mente fique encarregado o Sr. Deputado Cunhal-arbaza de fazer tomar as notas , e o mais pre-ciso para se imprimirem os Diários, até á deci-sao, sendo a mesma despeza paga pela folha dacaza ; e o Sr. Paula e Souza additou que fiquesobre a Meza o plano para quanto antes discutir-se, e decidir-se o objecto. Apoiados, e approvados orequerimento e additameuto , ficarão sobre a Meza
para serem examinadas , e discutidas com brevi.dade.

O Sr Ledo, como Redactor da CommissãoEncarregada do Projecto de Resposta á Falia doI hrono , leu o mesmo Projecto ; Tjue se resolveuficasse por hum dia sobre a Mesa para depois en-trar em disseussão.
O Sr. Secretario leu hum Officio do Sr. Mi.lustro do Impeno, remettendo esclarecimentos pe.d.dos, que se remetterão á Commissão, qu,- os te-

querem: e outro incluindo a representaç-o do Bi---
po de S. Paulo sobre a insuíficiencia da quantiadada para aposentadoria : foi remettido ú Coinmis-sao da» Fazenda.

O Sr. Cusiolio Dias requereu que se ner-
gunta.se .0 Governo : |.„ se f„i publicada alguma

_.la na3 ¦ '"V'»«"S do Império .- 2. ° se foi a
que teve principio ,„, anno de 1822; ou aluumaoatra : 3. = se foi distribuída. Foi approvado orequerimento. ¦ ¦

O Sr. Secretario leu hum officio do Sr Mi-nistro do Impeno inclui,,;!,, vários papeis, que sare.nelteião á Secretaria.
O Sr. Paula Souza mandou á Meza o «eguin.

te requerimento. I.= Que s.e iostatle a Comaii*.sao e.pecia, para o desempenho d«> Ar. 173 quantoantes, e passe a «ppresentar á Câmara c relatórioa tal respeito, exigindo quantas infirm .ões neces.sanas forem, mesmo Minisleriae.. 2. o Que ils Comissões Permanentes revendo seu* papeis formemo seu rela.,,,-,,, sobre o estado dos negócios repec.tivos, indicando os que deveu, preferir .. = Que oSr. I.o Secreta.i„ laça respeitar pelas Con,_i.sõesrespectivas os papeis. ,,,, estai, ,m „,,£, da*Coinm.ssoes exliucta.. Foi approvada em todas a*suas partes. u*• e
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O mwuno Sr. 'appresentou hum requerimento
dos Aluamos do Curso Jurídico de S. Paulo, que
pedem a reducção da quantia arbitraria para matn-
cuia , para o qtte «.Mereceu hum Projecto dè Re-
solução, que tete primeira e segunda leitura, e
*.e remelteu á co.nn.iasão de Instrução Publica.

O Sr. Hollanda Cavalcante indicou que os
Projrelos de Lei que fossem appresentados á Câmara
leuliáo huma só leitura, e depois delia p.oceda-se
á votação, se o P.ojecto deve ir a huma Comuns-
são, «oi deve ser logo tomado em consideração

para' ser impresso,, e entrar na ordem dos traba-
il.,.. Apoiada, e vencida a urgência, teve secunda
leitura , e re.ue1teu-.-e á Coinniissâo d» Regimento
fnlniío.

O mesmo Sr. Hollanda Calvacante appresentou

uum Projecto de Lei para a reorgnnisarío da Ira.
perial Accarlemia Militar : approvou-se a u remeis ,
e mandou se á Coinu.i.sáo de Instrucção Publica.

UL Sr. Presidente deu para ordem do dia Pro-
iecto'ttc Lei teinettido pelo Senado «cerca das Ca-
...aras Munieipaes : 2 ° Segunda discussão du que
extingue " Intendencia tieral 

'da Policia: 3. ° Pro.

postas e Indicações.
Levantou-se a Sessão ás duas horas.

Erratas. — No Diário N. e 102 no ultimQ .
da correspondência, linha 9 acha-se — por quanto ,
qne deve ser por tanto¦ ; — e no N. 3 103 3.» pag.,
9.» coJ., Iii.h- H onde está — algum forle , lêa-se
algum cofre forte.

NOTICIAS M A R l T 1 M A S.

ENTRADAS.

Dia 9 de Maio.— Monte Video; 10 dias; G.

Amer. James Birckheai , M. James Curtis , equipa-
n.,i 19, em lastro. — Buenos Ayres, por Monte

Video ; 18 dias; P. lng. Chielwster, Com. <> l«m.
Kisuijs : passageiros o Secretario da Legação In-
»lezà em Buenos Ayres, Prazer, o Bispo D. Ma-
ri.ii.no da Torre e Vera, com 2 criados, o Cap.

Ten da Armada Imperial Guilherme Januário, o

1.® Ten. Carlos Watson . 1 Inglez , 1 Hespanhol,
e 3 F.ancezes ; o Mestre do Betgantim do Porto
Flor Portuense, Antônio Cardozo dos Santos.., S
Pilotos, 1 Calafate, e 1 Ca.pinteiro; o Mestre do

Bergantim Triunfo d'Amizade, JoséMums, «Es-
crivão do dito; e Jo«é Pedro dos Santos , Meatre
aa Sumaca Nova Flora. — Liverpool; 64 dias; B.
In". Fhcbe, M. John Bclson, equipagem 12 , car-

pa fazendas, &c. , aMoon: passrgeiro t Ingle*.—
Cettc ; 68 dias; B, lng. Pallas, M. G.e.orge Mdler,
equipagem 9, carga vinho, e agoardente, a fi-
In ri, e, C. — lguape ; 3 dins ; B. E. Juliana , M.
Manoel Gomes9ie Araújo, equipagem 7 , carga ar-
xoz, a vários : passageiro Miguel Antônio. — Capi-

tanta; 8 dias ; L. S. José da Passagem, M. Marcai
Cabral de Soma, equipagem 0, carga farinha, a
João Rodrigues Souto: passageiros José Antônio
Soares Leitão, è João Rodrigues Santos.—Maia.
lie; Ç dias; L. Senhora da Penha, M. José Ja Ro.
sa Ramos , equipngem 6 , carga madeira , e assu.
car , a Antoirio José de Brit» : passageiro Joíé Pin-
to de Mesquita.

S A II 1 D A S.

Dia 9 de Maio. — Capitania ; 8. Armonia , M.
João Antônio , equipagem 7 , em lastro. — Campos;
L. S. Manoel da Cruz , M. José Ricardo Dio-">,
equipagem 5, carça carue seca : passageiros Ala-
noal Joaquim da Silva , e Miguel José da Silva ,
coit. Passuporíes da Policia. — Rio de S. João , L.
Santa Miciulla , M.Manoel Rodrigues ãe Moura,
equipagem 4, em lastro.— Dito, L. Conceição, M.
Manoel Antônio , equipagem 5, em lastro. — Dito,
L. S. JíMr-, M. José Antônio, equipageni 3, carga
carne seca. — Dito , L. S. Sebastião , M. João Ro-
frigues dos Santos, equipagem 4, em lastro.

AVISOS.

Sábio á luz: Svnopse do Código do Processo civil conforme as leis e estilos actuaes do Foro

Portuguez por Silvestre Pinheiro Ferreira. Vende-se por 2:000 rs. na Loja de Livros de Joau Pedro

da Veiga 6 Comp. rua da Quita-nda canto da de S. Pedro.

Os bilhetes da terceira loteria a beneficio das Fabricas de Papel e Estamparia do sitio de

Aodarahy eonlinuão a vender se no Banco, e na loja de livros de João Pedro da Va.ga e Comp.,

ria da Quitanda canto da de S. Pedro. A roda anda impretanvelmante no próximo mez de Junlio.

A roda da 10,a Loteria d» Santa Caza da Misericórdia desta Corte , ta de andar impreteriveN

mente no dia 31 de Maio corrente no consistorio da mesma. O resto dos bilhetes cont.nuão-se a vem

der na mesma Santa Caza, na do Provedor Antônio José da Cruz Rangel, rua neva de b. Bento I".

(15- na do Thesoureiro Antônio da Silva Costa Pereira, rua detraz do Carmo N. 3; na do me-

soureiro da-s Lotftrias da dita Sinta Caza Francisco Lopes de Araújo, rua de S. Pedro A. 23; «

lia rua Direita N. 20, na Botica de João Francisco de Pinho.

K-
RIO de JANEIRO na IMPRENSA IMPERIAL e NACIONAL.
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. Artigos de Officio.

Repartição dos Negócios da Fazenda.

JJX Iguel Calmou du Pin, e Almeida, doXon-
g.ll,o de Sua Magestade Imperial, Ministro e Se-
cretario d'Estado dos Negócios da Fazenda, Pre
siilente do Thesouro Nacional &c. Faço saber á

Junta da Fazenda dn Proviscia da P.irnhiba do

Notle : Que sendo agora presente a S. Al

perador. o estado do depreciação em que

no Thesouro Publico do dia em que receber a pre»
sente provinúo, e dus medidas que tomar para a
soa inuiiedi.ita , e urgente execução. Thomé Maria
da Fonseca Silva a IVa no Rio de Janeiro, em 18
de Abril de 1828, — .Marcellino Antônio de Souza
a fei escrever. — Aliguet Calmou .du Pin e Almeida.""¦ 

tt^í***'
PROVÍNCIA CISPLATINA.

. o lm-
se acha

o Páo Brasil tuos mercados da Europa , não so-
mente pelo uso , que se vai fazendo de outras uni-
deiras cplorfiiites ; «ias principalmente pela irregu-
Ia,idade, e desleixo, que lem havido nas remessas
fritas .por essa; Província, cujo Páo Brasil, sendo
alias de mui boa qualidade, chega á Europa , em
toros raxados, e imperfeitos, e até avariados, pe-
lu água do purão dos Navios; e De»ejando o Mes-
mo Augusto Senhor, acautelar por meio de medi-
das ensrgicas, e eflicazes , a ruina de hum ramo
importante das rendas publicas, e de hum Com-
msreio que alimenta a industria, e dá útil empre

go a muitos dos habitantes dessu Provincia: Ha

por bem', que a mesma Junta execute sem perda
de tempo o seguinte : l.° que todo o Páo Brasil,

que houver aiwda de se remetter para Inglaterra,
na conformidade da Provisão de 24 de Dezembro
do anno próximo passado , que fica em todo o seu
vigor, com a alteração abaixo declarada, seja da
melhor qualidade, em tórós grossos, sem tendas,
rqt laxas : 2.° que cada hum toro de Pa» Brasil,
seja devidamente marcado, não se devendo ommitir
dè modo algum esta importante solemnidade, qoe
muito cqntríbue para o credito do gênero: 3.

que nioSeremettão toros de atfwet novas, e dei-

gadas, ou que não tenhão chegado ao grão de ma-
tutijade que he mister; 4. ° que todo o Páo Bra-
sil seja cuidadosamente embarcado , e bem acondi-
cionado abordo dos Navios , preferindo-se a antiga

pratica de arrumar os toros nas cobertas,,e.efttre
sacas de algodão, e deixando se absolutamente o
uzo de mete.los no porão dos Navios, em contacto
com a sgu-i salgada : e 5. = que todas as remessas
de Páo Brasil," sejão feita» de hoje em diante ao
Enviado Extraordinário, e Ministro Plenipotenc-s-
rio de S. AI. I. na Corte de Londres , ou a sua
ordem; ficando de nenhum effeilo... pratica ate
«qui observada de se lemettet aos Agentes do Ban-
co .do Brasil O que tudo essa Junta cumprira,
com o zelo, actividade, e intelligencia , que deve
cmpiegM em negocio tão muuientoso, dando conta

lllust. e Excel./Sr. — N." 395 — Grande cui-
dado me deu a demora, do Transporte Jurujuba.
Além da Nictheroy mandei o Jacinto no Biigue
Constança, levando lambem a Carioca, e o Ma-
lanlião. Com;effeito não só me tiouxe a Juru',u-
ba , senão tanilféui, . a' Escuna de Guerra- da Ret

publica de Buenos Ayres denominada União , ar-
inadu ,como consta da relação junta, e com; o ar-
niuinsiito que desta se conhece, e levava para o
Porto de S. Braz : foi aprezada no dia dez do
corrente a mais de vinte milhas ao Sul da Ilha dos
Lobos: os prisioneiros pela maior parte pedirão
para ficar no serviço do Império, no que convim;
ficando o maior numero nesta Fragata, e outro»
divididos. No dia seguinte pouco mais ao Sul to-
mm, huma Suuh.ch/, que levava despachos para/
Buenos Ayres, e Bandeira desta Republica , car-
regada de azeito, vinho, agoardente, assucar, ta-
baco em rolo, e outros gêneros, entrando S mas-
tareos daChaeabuco, e de outras embarcações, Es-
tes, e quasi todg O tabaco tirarão-se de bordo»
e estão aqui ; porém a Sumaca ainda não entrou,

por se haver separado com hum forte pampeiro.
He nova, e anda bem; mas tendo-se separado do
comboi da Sarandy, que tinha hido levar ordens
á Patagônia, para embarcarem todos oa gêneros
pertencentes ao Governo , e mandarem os Navios

para Buenos Ayres, ou para o Sabido, querendo
(a Sumaca) entrar neste Rio, hum forte vento lhe
arrebentou a amarra, e deu muitas pancadas no
fundo , e abrio agoa ; foi por isto que o Jacinto
a alliviou dos mastareos, e do tabaco não poden-
do tirar mais nada por crescer o vento; mas deu-
lhe hum escaler pura em caso de hir a agoa a
mais poder salvar a gente se fosse possível. Nesta
vinhâo sete Soldados du Republica , que pedem
cfficasmenle lhe dem serviço pois não desejão vol-
tar mais a Buenos Ayres. He lingoagem de na*
cionaes e estrangeiros : todos alli sei vem de má
vontade, e o Governo está quasi em ódio geral-
Bordo da Fragata Principe Imperial 17 de Abril
de* 1828. — lllust e Excel,, Sr. Diogo Jorge de
Brito.—Barão do Rio do Prata. *,_.

'7
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1

banda que}
e» encalhouf
li foi quer í

Vaquei* í

Relação das embarcações de guerra e corsários toma.
dos e destruídos pela Esquadra do Rio da Prata' 

desde Novembro *de 1827 até Abril de 1828.

Corsariò^que quiz dar protecção no Sn-1
lado ao Uiuráo, e á .Galera Sunliita foi l
queimado.. ...JíJ.^.^AW"^ )

Corsário -.fle seis portas por banda
bia do Salado para Buenos Ayre»
na costa do canal do Norte, e ali
mado

Corsário — Federal Arg»"'1""'-1
mado a L'Este da Ensenads...... ,.

Corsário —General MansilhaWqUeiina. \
do a L'Este da Ensenada.^ j

Corsário — Caçador JJ^oçobrou fugindo
ã caça du Brigue Caboclo perto da ense-
nada ,.,, _j

Brigue — Congresso 4*. queimado perto > .
da Ponta de Lara.. ". j

Canhoneira queimada sobre o Banco da
Cidade, Pftv

Outra no mesmo dia metida a pique,'j"
Brigue Niger tomado perto du Ponta )

de Lara..!r..í. )
Escuna — União — tomada ao Sul da >

Ilha dos Lobos $

Somma 10

Mercantes.
Tomada» aos inimigos huma Sumaca carrega-

da de diversos gênero», e tre» Balandras. ,
Retomado» dous'Brigues , dou» Brigues Escu»

nas, huma Sumaca Brasileira, e hum Brigue Suecr.

lllust. e Excel. Sr. - N. ° ?<J9 — Hoje che-
gou a Sumaca tomada aos inimigos, de que tratei
no meu Offitio de hontem debaixo do N.° 39.5,
é como o vento a obrigasse a tomar pelo Sul,
foi visitada pelas embarcações que mandei para a
Bahia de S. Borombom , e lhe derão hum Officio
para mim por onde sei terem caçado no dia 16
outra das trez da Patagônia, que fugindo fui en-
Calhar debaixo da bateria do Salado.

Não obstante us nosso-1 em escaleres aborda-
fSn-a , e queimarão-a. Vinha carregada de lenha ,
* laboado de pinho, talvez de algum Navio do
Norte que tomassem, chamando as tábuas de soálho
contrabando de guerra, porque a republica tem dj-
reitr» para tudo. Bordo da Fragata Ptincipe Im-
pri»! 18 de Abril de 1828. — lllust. e Excel. Sr.
Diogo Jorge de Brito. — Barão do Rio da Prata.

Antigos nam Officiaes.

RIO DE JANEIRO.

Câmara dos Senadores.

C.* Sessão de 9 de Mtiio. '«. t.
_w_i

Presidência do Sr. Bispo Capellâo Marfim

Abrio-se a Se»«So com 36 Srs. Senadores. Leu*
as a Acta da antecedente, a que o Sr. Rodrigues
à> Carvalho pio poz huma declaração, e o Sr. Ba-
«filar offereceu huma moção, que logo retirou
d'pois de algumas observações; seguindo-se a an.
provação da Acta.
) O Sr. L ° Secretario deu conta de hum Offi.

cio do Sr. Senador Manoel Ignacio da Canba eMe-

neeef, em qne participou não poder ainda vir t».mar assento na Cantara , em conseqüência da gri.ve enfermidade que tem sotfiido. Foi remettido á
Commissão de Constituição.

O Sr. Visconde de Congonhas lembrou que se
deveria tratar quanto ante» do discurso cm Res.
posta á Falia do Throno , e da Redacção da» Emeri.
da» á» duas Leis, que já linhão passado nesta Ca.
mara , e ao Sr. I.° Secretario a participação da
Meza &c.: ao que este Sr. respondeu que já ti.
nha satisfeito ao que era da sua obrigação.

Entrando-se na 1.» parte da Ordem do dia, en.
cetou-se a 3.» discussão da Indicação do Sr. Vis.
conde de Congonhas para a nomeação de huma Com.
missão de Redacção. Julgando-se discutida a mate*
ria , foi proposta á votação , e rejeitada.

O Sr. I. ° Secretario, consultando o Senado se
devia participar a eleição da Meza somente ao Sr.
Ministro do Império (como já fizera), uu tambem
aos das outras Repartições, resolveu-se que seguisse
o antigo costume de participar só ao do Im*
perio.

Seguindo-se a 2.a parte da Ordem do dia, con«
tinuou a segunda discussão do Art. 2. ° do Proje-
eto de Lei sobre o Supremo Tribunal de Justiça,
adiado con. a» Emenda» da Sessão prteedente, ás
quaes durante o debate acerescerão a» seguintes.

L* Do Sr. Gomide : — O Conselho elegendo porescrutínio, proporá Ires ao Soberano que iiomea-
rá hum.

2.» Do Sr. Visconde de Alcântara:--O Presi*
dente e o» outro» Membro» do Tribunal serão no.
meados pelo Imperador. O Presidente será Letra*
do. e terá exercitado funeções de Juiz em qualquerdo» Tribnnae» do Império.

3.' Do Sr. Marqoez dc 8. Amaro: — O Tri.
bunal »erá presidido pelo Membro mais antigo, na
sua falta o que »c seguir em antigüidade, e a «or*
te decidirá na concorrência de dous de igual anti-
guidade.

Finda a discussão, approvou.se o artigo, sal*
va» as Emendas , e desta» o seguinte — Que o Pre-
sideule fosse nomeado pelo Imperador, eleito d'en*
tre o» treze Membros do Tribunal ; e por ire»
annos.

Suacitando-se duvida sobre a votação, o Sr;
Presidente propoz »e o Senado approvava que es-
Ia se renovasse; decidio.se pela negativa.

O Sr. Presidente suspendeu a di»cu»»8o, para
que o Sr. I.° Secretario lesse hum Officio do Sr.
Marqoez do Arac-ití, Ministro e Secretario d'E»ta*do dos Negoci.s Estrangeiros participando, em con-seqüência do que lhe fora por esta Câmara reque*rido, não se haver pela sua Repartição cumpridodeterminação alguma da Câmara dos Srs. Deputa-
do» expedida ex-officio, ou a requerimento de par-tes , sem haver passado pelo Senado , e subido i
Sancçãi» Imperial; e oulro do mesmo Ministro ri-mettendo huma Carta do Sr. Senador Viecomle da
Pedra Branca, dirigida ao Sr. Presidente deste Se-nado, naqual pede se lhe conceda licença para cui*dar no restabelecimento da sua saúde. Du l.o ficeilo Senado inteirado ; a o ?..« foi remettido á Com*missão de Constituição.

Proseguio então a discoasão do art. S.9 —
O primeiro Presidente prestará nas mãos do Im-
perador , e oa oatrn» Membro» na* do Presidenl»
o seguinte juramento: — Juro cumprir enactanient»
o* deverea do meu cargo; • qual passou com a
seguinte errrtmda do" Sr. Oliveira: — Proponho »
auppressão da palavra primeiro.

Pawou sa ao art. 4. ® — Ao Pr«»i4eate «ompe-
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o dirigir o° trabalho* dentro do Tribunal,
''anter a ordem, e fazer executar este Regimento.

Foi approvado. ,
o Fa*er lançar em livro próprio . e por

«He rubricado a matricula de todoi os Magistr»-
. „ue ora sorvem , ou de novo forem adinitti-

Ao* 
' 

e leguidatnente o tempo de serviço , que fo-
-em'vencendo, com declarado dos lugares e qua-
Üdade» do serviço , notando se servirão bem , ou

oi ref-rindo se em tudo a registos , ou docuinen-
tc8 existentes na Secretaria.

Entrou em discussão , mas dada a bor» , hcou
adindo. c

O Sr. Marquei de Paranaguá prevenio ao Se.
nado que no dia seguinte havia Conselho d'Esta-
L ás 10 horas , e por isso os Srs. Conselheiros
não podião nc!iar*»e no Senado á hora da entrada.

O Senado licou inteirado, e o Sr. Presidente
declarou que na Sessão lio anno passado se tinha
iesnl.ido que, não havendo numero suílieiente pa*
rtt se abrir a Sessão, se esperasse pulo* Srs.Con-
selheiros.

0 Sr. Presidente deu para onleni do dia...l.
« approvaçáo das tedacções das Emendas ás duas
leis que passarão nas Sessões antecedentes : 2. ° o

Projecto adiado : 3. ° Projecto sobre a liberdade
<la imprensa. _

Levantou-se a Sessão as 2 uora»,

Cantara dos Deputados.

Sessão de 9 de Maio.

Presidência do Sr. Cosia Carvalho.

Abtio-se a Sessão ás 10 horas , estando pre-
sentes 71 Srs. Deputados; c lida a Acta da ante»
cedente , foi approvada.

O Sr Feijo leu dous requerimento», hum de

José Francisco da Silva, natural da Bahia, que
f„i «apresentado pelo Sr. Bastos, e on.ro doa (,..
dada'" da Cilada do Rio de Janeiro e seu termo,
Forão «mbos remetlidos á Coiniuissao de Petições.

Entrou-se na primeira parle da ordem do dia,

pela 3.» .li-cu-ã.» d,. Pr reto de Le. do Senado
acerca das Gamara. Municipae-;; e logo o Sr. P,«»
Ia e Sou/a oflèreceu o seguinte requerimento -»

Que este Proj-cm vá a huma Commissão Especial

(de que sejão Membros os D-putados, que offere.

cerSo Projectos a esto respüo) , e ella mlerpo-
nha o seu parecer sobre elle, a ouvindo, appre-
sente huma Emenda geral .para então en ra, lie
«om ell» em discussão. Fo. appomdo, 4*»cot do ,
e approvado, decidindo se a requerimento do mes-

mn Sr. Deputado , que o Sr. Presidente nomeasse
a Conoilissá". j„ ,i:_

Entrou se na segur.da. pa'-* da ordem do d.a,

que ara a discas-fio do Projeeto para a estmcçao
da Intendencia Geral <!• Policia.

Ao At 1.0 oilereceil o Sr. LapW Gania a

.egulnte emenda , - Proponho que O Pronto

.icLlmrrite em discussão seja remetUdo a hum»

Commissão a fim de que esta estabeleça o »¦-,

porque -leve,,, ser eiercidns os diffeP ntes ramos

rP.dicia Judicial e Admii.Utr.l.vu Fo, apoiada.

Finda a discussão, fo, approvado 0 Art., Il-
camlo prejadicnla a Emenda „nM.iin. -.

Ao Art 2 ° olWeceu o Sr. Vasconcellos a
¦ . v A*. \< attribuições do Intendenteseguinte Emenda : — A - a«n»' . . .

Ger„l da Policia passarão para as authoirid.de*¦
*,ne as exarcião ante. de ser creada , e para as

que a Constituição teip estabelecido. Depois ae

algurp debate passou o Art. na forma da Emenda#
salva a Redacção.

Os art. 3.° e 4. ° ficarão prejudicados.
Logo o Sr. Paula c Souza offereceu o segmo»

te artigo adilitivo i —Os empregados vitalício» nes-
ta Repartição , emqumito não tiverem outro» em-
premis , vencerão seus ordenados, ficando a cargo
do Governo empregai os quando e como convier.
Foi apoiado , discutido e approvado.

Julgando-se concluída a 2.a discussão , passou

O Sr. 1.° Secretario leu hum Oíficio do Sr.
Ministro da Justiça, remettendo outro do Presiden-
te da Provincia de Minas Geraes, cum hum reque»
rimento de Patricio Freire de Campos , arreiuatan*
te do Subsidio voluntário dos termos da Cidade ao
Ouro Prelo e da de Maiianna : outro do st. Mi-
nisl,o do» Negócios Estrangeiros, participando que
o Governo mandara que Monsenhor Vidigal vol-
tasse para esta Corte, para tomar parte dos tra-
balhos da Câmara na presente sessão.

A Câmara ficou inteirada desta, e remeltcu o
outro á Secretaria. „„

O Sr. Lino Coutinho mandou á Meza hum Ul-
ficio doCumineadadoi José de Barros Pimentel, De-

putado Suplente pela Provincia de Sergipe , pedin-
do riespensa de assistir á Sessão actual. Foi reine.-
tido á Commissão de Poderes. . ,

0 Sr. Presidente- nomeou para » lommiMO
Especial acima mencionada os Srs. Fejó, Paula •
Souza, Dormund, Almeida Torres, e Marcell.no
de Brito. e

Seguindo-se a 3.» parte da ordem do dia; o ar.
Custodio Dias appresentou hum papel em Língua
lngleza , que continha as condições , com que erao
alliciados os Estrangeiros para emigrarem para es-
te Império. Requereu que fosse traduzido, e Mo ;
o que não lhe toi concedido pela Câmara.

Por esta oceasião o Sr Vaseoncellos fez o »e-

guinte requerimento. — Que se peçào ao Governo
8» seguintes illustrações: I.<- Se forão convidado»
estrangeiro* para este Império: 8. ° Cora que con»
dições forão engajados, e cum que fim : 3. H»«
n.= tem entrado': l.° Quanto se teto despendido
com elles. Entrando em discussão, o Sr. Paula e
Souza fez o seguinte additamento. I." Quantos se tem
alistado nas tropas voluntariamente. 2.' Qual o destino
dos que não forão ali-tados ; e 3. s a que classe,
estado, e condição da sociedade perteucião em seu»
Paizes. .... ,

Forão aaprovados o requerimento e additamento.
Houve então l.' leitora o Projecto de Ileso-

lucão do Sr. Paula e Souza relativamente as Elei»
toes para a proiiu.a leaislatura. Vencida a urgeo»
cia , e despensada 2.. leitura, remetteu-se as Com-
missões rie Poderes e Estatística.

Seguiu se a A.» leitura da Resolução do Senhor
Ferreira de Mello para que os Periódicos nacionaes
sejão francos de porte nos Correio» do Império, e
,,s Estrangeiros paguem metade do porte, eacep-O

«s que forem para as Bibliothecas Publica», que na-
%à pairarão. . , ,,- „ O Sr Lino Coutinho leu , e mandou a Meaa
"hum Plano Geral de Saude Public» para o Impe-
tio do Brasil, que foi despens»-!» de 2. leitura ,
e remettido ás CommissÕes de Saude Public» , •
Ju.tiça Civil. . j. .',

O Sr. Presidente deu para ordem do dia ata
ás 11 horas o Pmjtcto de Lei vindo do Senado
Biithurisando o Governo a mandar vir para o Im»
nerio 6 Professores de obras Hydraulicas, e 6 En-

jfeoheiros de ponte» e calçadas: %° Discussão do
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volo de graças : 3. â Resolução sobre os Conselhos
Carnes : 4.° Projecto prohibindo a admissão das
Ordens Religiosas no Império : 5.° Propostas e In-
«licaçõps.

Levantou-se a Sessão ás 2 horas.

(Do Semanário Mercantil dc 26 de Abril.)

Campanha da Band/t Oriental.

Ainda que as Gazetas de Buenos Ayrçs tenhão
afiirmado que o Brigadeiro D, Fructuoso Rivera
havia sido batido porOribe, e o irmão de Lavai-
leja , com tudo , segundo noticias ultimamente re-
Jcetndas Se sabe que Lavalleja attacou aos diversos
defensores da honra Nacional, que se Iniviáo suble-
vado , dos q.laes fez muitos prisioneiros ; porém
que depois D. Barnabé Rivera, irmão de I). Ei ti-
ctuo3o foi com sua gente ao quartel de Lavalleja,

NOTICIAS MARÍTIMAS.

ENTRADAS.

Dia 10 de Maio. — Bahia; 18 dias: N;ío Pe-
àro I., Com. o Cap. de Mar é Guerra Francisco
líihiano de Castro : transporta o Coronel Comman.
dante do Batalhão de Caçadores N. ° 2S W. Máck-
p egor , 389 praças do dito, e 49 pessoas da fa-
rnilia dos mesmos : passageiros o Presidente do Go-
verno da Parahiba Gabriel Getulio Monteiro de
Mendonça, com 5 pessoas de sua famiiia, o De-
putado por Pernambuco Domingos Malaquias de
Aguiat Pires Ferreira, com 1 escravo, os Tenen-
les Coronéis Francisco José Martins, eJcrsé Eer-
nandes de Souza , com 13 pe*soas de sua famiiia,
o Capitão dn 8 ° Corpo de Artilheria Joaquim Jo-
sé de Mellu Torres, r< m 8 pessoas de sua famiiia,
o Secretario do Governo de Pernambuco João Pe-
dro Corrêa Júnior , o Tenente João de Sequeira
Campeio, 1 juro Martins, Joaquim Xavier Fer-
reira , Alexandre Lopes Ribeiry, Antônio Vital de
Oliveira, Manoel Pereira Bastos, o Padre João
Antônio Torres , t, Cnnejjo Antônio José Coelho,
Luiza Pinto, corn 1 filho, e 6 escravos dos ditos.

Ceie,- 62 dias; B. Jng, Tree Sistert, M. Nico-
láo Sarra, equipagem 11 carga vinho, eagoarden-
te, a Prio Tupper. — Gietia,- 55 dias; E. Amer.
Calfísos, M. Besson, equipagem 6, carga farinha,
carne, e outros gêneros, a Peosson. — Breste,- 53
dias;- T. Franc. La Nanlais-, M. Bel/on, conduz vi-
veies para a esquadra Franceza. —Campos ; 8 dias ;L. Senhora d'Ajuda, M. Manoel Vieira, equipagem
íi , carga farinha, ao Caixa : passageiro Antônio
Nunes de Abreu. — S. Sebastião,- 14 dias; L. Bom
Fim Sunla Anna, M. Manoel da Cruz, equipagem
6, car^a nssucar , caffé, agoardente , e fumo, a
João Ferreira Duarte. — Ilha Grande ,- 2 dias; L.
Espirito Santo, M. Manoel Lopes da Silva, equipai
geft. 6 , carga caffé , a Joaquim Anlonio Camarinha.

Dto, dito, L. Beleza Liberal, M. Pedro Jos
Figueira, equipagem 5 , carga dito, a João da Si
va Carvo/ho.

Dia II de Maio.— Inglaterra; 40 dias : C. /»..
Bellapetys lhes Sapphim, Com. o Cap. Ilennj D mi-
das.— Rio Grande,- 25 dias; B. Águia Volante, M.
Bernardo Francisco Godinho , equipagem 12, carga

e não só tirou este prisionpiro, mas também a ou.
Iros, que se achavão prezos por seguir o partido
de D. Fructuoso ; que a este se .avião reunida
Bvultudas partidas de gente, e que se carcular po-
der subir a 900 homens os que erão a seu favor.
Posteriormente se soube que ainda os mesmo» Sol-
dados da Cavallaiia do General Lavalleja , tinhão
passado a incorpoiar-se com o Brigadeiro Rivera.
Isto he o que hoje se dá por certo ti respeito dte-
te particular.

Da brilhante disposição do nosso .xercito se
receberão ultimamente noticias mui *ati. factorias , e
agora accrescentan.os o que recentemente .* teni
espalhado da campanha. Escrevem pois , e dão por
certo que na madrugada de 15 do corrente o Excei
Visconde da Laguna General ern Chefe do Excici
to do Sul com ¦igj) homens , sem ser percebi o
attacou a vnnguarua. do exercito inimigo , e con
seg-uio bate Ia completamente. \S

' II-d.
carne, couros, e sebo, a João Antônio Pd,.
passageiro Manoel Viene, prisioneiro, remem.!,. „
Repartição da Marinha,— Dito, dito, B. Reslnu-
rador , M. José Antônio Dias Pinheiro, equip.gein
II, earga dito, a José Joaquim d'Oliveira Guima-
rães: passageiros Christnvão Luga , e Manoel Fer-
nandps, prisioneiros remettidos ;i Repartição da Ma-
rinha. — Anlm rpia ; 80 dias ; B. ílol. A'las, M.
George. Jorginsen , equipagem 10, carga manteiga,
genebra , e sal , a Desbordes Drevous.—New Cos-

Ins.: James Martrarila., M. Ale-

tCv<

ile; 55 dias ; 13
xandre Sin , equi
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ros, Wi''arre, e C,
om 9, carga ciifterentes gene-

SAHIDAS.

Dia 10 de Maio. — Campos,- L. S. João Btip-
tisla, M. Manoel Ferreira dn Custa, equipagem 5,
em lastro: passageiros 36 escravos, com PaSsapor-
tes da Policia. — Macahé ; L». Flor das Virtudes ,
M. Manoel dos Santos, equipagem 5, «arca carne
seca.— Cabo Frio,- L. Senhora da Guia, M. Simão
José Franco , equipagem 5 , carga carne seca : pas-sageiro o Hespanhol Manoel Camillo, cum Passa.
porte da Policia.

Dia II de Maio. — Hamburgo,- B. Ing. Eude-
ra, M- W. Ganeek , equipagem 15, carga caffé , e
assucar : passageiros Jezinna , com huma. filha ,James Damcoi, Jo.é Maxwell, Alexandre Tris,
com huma criada , John W. Mis , con, sua fami-
lia, com Passaportes da Secretaria d'Estado dos
Negócios Estrangeiros. — Falmoulh , pela Bahia, e
Pernambuco; P. Ing. Felipe, Com. Charles Gtifjin:
passageiros Le Cock , Inglez , com sua família ,Msrcellino José Coelho , e Joaquim Antônio Pi.
nheiro , com Passaportes da Secretaria d'Estado
dos Negócios Estrangeiros, o Tenente Coronel de
Milícias Manoel Antônio de Almeida, com Passa-
porte da dos Negócios da Guerra.— Rio de S.João;
L. Poder de Deos, M. João da Silva Ribeiro, equi-
l")Sem6> e"> 'astro. — Parati,- Canoa Estreitado
out, M. Manoel Ferreira, equipagem 5, carga vi-
nho, efuuendas: passageiros 5 escravos, com Pas-
sapmtes da Policia. ¦. i. . .,,

RIO ds JANEIRO ha IMPRENSA IMPERIAL e NACIONAL.
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queira Queiroz, Cavalleiro da Ordem
Desembargador da Casa da Supplica-

mperio, Ajudante do Intendente Geral
encarregado interinamente de todo o ex-
mesmo lugar Src.

___ Or constarem na Augusta Presença de Sua Ma-

gêstade Imperial, os fados indeeentes , e irreligio-
so?, que forão de próximo praticados na Igreja do
Senhor Bom Jesus, em sua Festividade; e have-
rem ac nlecido ji outros em diversos Templos, de-
monstrativo* do menoscabo que f.izen. as pessoas li-
beitinas dos actos religiosos , e dos Sanctuanos do
Senhor, em diametral encontro á Religião Calho-
lica Romana; sendo aliás a dominante deste lm-

perio pela sua Constituição , e que o Mesmo Au-

gusto Senhor tanto se desvella em conservar e.n
toda a sua integridade na Crença, Moral, e Dis-
ciplina ; me Determinou por eslas razões, no Avi-
so de 10 do corrente da Secretaria de Estado dos
Negócios da Justiça, expedisse as ordens necessa*
rias, para que nas Festividades se conservasse sem*

pre a melhor ordem , e se não praticassem actos

pouco decorosos aquelles lugares, e Sacrifícios. Em
conseqüência do que, d'ora em diante, qualquer
pessoa, que liyr compreheudida em similhantes fa-
ctos, Berá preza, e processada na conformidade das
leis existentes , segundo a gravidade daquelles ; pa-
ra o que se executar , se passão a dar as mais
e*;actas, e lestrictas providencias por esta mesma
Repartição. E para que chegue á noticia de todos,
mandei fazer o presenle, por mim assignado, que
será publicado , e affixado nos lugares publico* do
costume. Rio de Janeiro Vi de Maio de 1828.
— O Desembargador Ajudante, Nicoláo de Soquei-
ra Queirós.

Artigos nÍo Officiaes.

Terça feira 13 do corrente, Felicíssimo Dia
Anniversario daqueRe em que S. M. o Imperador
Se Dignou de 4cceitar o Glorioso Titulo de Ue-
fenfor Perpetuo do Império do Brasil, Houve por
bem o Mesmo Augusto Senhor Receber os compri-
mentOB do Corpo Diplomático, e Dar Solemne Be-

jamão aos Seus tolice» Subditos , que tão "ustamet.*-

te se regosijavão por lão digno motivo. Pelo mes-
mo estiveáo embandeiradas as fortalezas e navios
de guerra surtos neste porto, que derão trez sal-
vas ás horas do costume. A' noite Honrou o Mes-
mo Senhor o Imperial Theatro de S. PeJro de Al-
cantara, onde foi applautlido com repetidos Vivas
a S. M. e á Sua Imperial Familia , seguindo-se a
representação da bom acceita opera — Agnese ; *
no intervallo dos seus uctos a apparatosa dança —
o Sullão Generoso.

Câmara dos Deputados.

Sessão de 10 de Maio.

Presidência do Sr. Costa Carvalho.

A's 10 horas abrio-se a Sessão com 70 Srr.
Deputados, e lida a Acta da antecedente, foi ap-
provada.

O Sr. Cunha Mattos olfereceu hum requeri-
mento para que se pedisse ao Governo huma co-
pia do termo do juramento de fidelidade, que pres-1
tão os Soldados do exercito nascidos em paizes es- 1
trangeitos, e do termo de bem servir que prestâo o»
Ollic.aes e Officiaes Inferiores quando são admittidos
ao serviço ou promovidos: e outro sim que se pergun*
te se os Sul lados do Exercito Brasilairo nascidos
em paiz estrangeiro, ainda continuão a ser Subditoa
ou Vassallos dos territórios, a que originariamen-
te pertencião. Foi approvado.

Passando-se á ordem do dia entron-se na dis-
cussão do Projecto de Lei vindo do Senado , au«
thorisando o Governo a mandar vir para o lmpe«
rio seis Professoits de Obras Hydranlicas, e 6
Engenheiros de pontes e calçadas. O Sr. Dormund
pelio o seu adiamento, que foi appoiado, e dis»
cutila a matéria foi rejeitado o adiamento, e a Re-
solução.

Segnio se a discussão da Resolução sobre os
Conselhos Provinciaes, mas prolonganilo-se o deba-
te, o Sr. Presidente lembrou ser chegada a hora

para se tratar da moção de graças em resposta á
Falia do Throno. Offerecerão-se varias emendas, e
sendo dada a hora adiou-se a questão.

O Sr. Presidente deu para ordem do dia: 1.°
continuação da discussão da moção de graças: 2.°
Plano de Redacçáo dos Diários da Câmara ; 3. °

Projecto vindo do Senado para a organização do
Ministério: 4 ° Propostas e Indicações.

Levantou-se a Sessão ás 8 horas.
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NOTICIAS ESTRANGEIRAS.

Temos recebido Folhas Francezas até 21 , e
Inglezas até 24. No estado político da Europa
observão se algumas alterações. A Pérsia recusou
ratificar o tratado concluído com a Rússia. Esta
Potência se propõe a vingar os ultruges , que con-
tra ella havia lançado o Manilesto da Porta. Não
parece porém que a Inglaterra entre nas sua» vis.
tas , e o novo Ministério não está de accordo so-
bre a intelligencia do Tratado de Londres. O es-
tado de tltictuação, em que laborão os diversos
Governos interessados de nrais perto ou de mais
longe no resultado de huma luta, que paiece ine-
vitavel, damna aos interesses da industria a du
commereio, amigos do silencio da paz. Emquanto
porém não trasladamos os artigos que dê.n maior
extensão a este esboço ; copiaremos o que lemos
relativamente a Portugal , em humas e outras Ga-
zelas , que se limitão a noticias de Lisboa até 12
de Março.

O Constitucional de 10 de Março , referindo-
se a noticias de Lisboa de 28 de Fevereiro , re-
cebidas pelo telegrapho, menciona o novo Minis-
terio Portuguez composto do Duque de Cadaval ,
como Presidente, sem pasta, Conde de Villa Real,
Ministro da Guerra , e interino dos Negócios Es-
trangeiros ; o Marquez de Vianna, Ministro da
Marinha; Leite, Ministro do Interior; Furtado,
Ministro da Justiça ; e Conde da Louzan , Minis-
tro da Fazenda.

Depois constou a nomeação dos Conselheiros
de Estado , Marquez de Borba , Bispo de Viseu,
e Principal Freire ; assim como a nomeação do
Conde de Villa Real para Ministro eftiectivo dos
Negócios Estrangeiros , enecedendo lhe na Reparti*
ção da guerra o Conde do Rio Pardo.

O Time» diz que todo» os Diplomas expedi*
dos pelo Senhor Infante são referendados por Ma-
noel Jo:é Maria da Costa e Sá, Conselheiro, e
Secretario Geral do Ministério da Marinha.

Desgraçadamente se acerescentão insultos feitos
pela populaça ás pessoas mai» respeitáveis , entre
as quaes se conta o Pátria,ca , o Conde de Villa
Flor , o Conde de Cunha , o General Caula e o
Juiz do Povo ; não escapando destes ultrages o
Príncipe Sckwartzenberg quando no primeiro de
Março foi despedir-se de S. A. R.

Os quatro Pares ucci.siulos forão absolvido» pe-Ia Câmara respectiva em Sessão do 1. o de Março.
O» papeis fallão também do Decreto de aniuís-

tia ao Marquez de Chaves , e aquelles que alé
agora tinhão o nome de rebelde».

Concluiremos este artigo , trasladando do Con».
titucional de 13 de Março o seguinte Discurso
«pis a Senhora Infanta Regente recitou ao termi-
uar suas funções.

" Dignos pares do Reino , e Srs. Deputados
da Nação Portugueza ;

" Huma circunstancia extraordinária, que atira-
he neste momento a atlenção de toda a Europa ,
que fixa os votos de todos os seus Governos e
que deve p«eencher os dezejos de todos os Portu-
f,uezes,'tos reiioe hoje neste augusto recinto; roeu
muito amado irmão , o Infante D. Miguel , desi"--
nado para tomar a regência deste» Reino» , chega
finalmente, e vem hoje no. meio da Nbçõo , ratifi.
car pelo acto mais solemne este mesmo juramento
que prestou lonje delia não menos- espontaneamente!

" Nesta circunstancia, .Meu Augusto Irmão
o Infante D. Miguel , chamado legitimamente a es!
te feliz. destiBO, a que o chátuão igualmente os de-

zejos de toda a nação , e accompanhado Jo» vo.
tos unanimes de todas as potências , que huma p».
litica illustrada prende religiosamente pelo nó Ia!
grado do interesse cominun, da Europa, vai achar.
separa felicidade da sua Pátria, eu. huma posi-
ção, que lhe permittirá, debaixo de todos os pon.
tos de vista , desenvolver u sabedoria de suas jn.
tenções, a firmeza de seu caracter, e a moderação
de seus principio*, princípios, dos quaes a nação
já tem recebido hun. penhor certo pelas suas pru.
prias palavras." Portanto pode-se esperar que este acconteci-
mento Europeu, que vai lixar para sempre li«,u,a
época memorável na historia de Portugal , corres,
pondera a todos os dezejos , a todas as necessilu.
des dos povos , ao mesmo tempo que satisfará cou.-
[ilet:,m.i,te seus votos e seu amor.

" Quanto a mim, Srs. , ulliviadu de huni «cza
superior á» minhas forças , que eu aceitei por ob.
diencia e resignação, e que eu ,e"slituo da mesma
maneira , faço fervorosos votos pela prosperidade
de huma nação , cujos verdadeiros interesses me se-
rão sempre muito caros , e que eu sempre me glo-
riarei da honra de ter regido. ,,

Depois deste discurso, o Sr. Infante D. Miguel
preítou o juramento, conforme a foi mula prescri-
Ia pela Carla ; este acto foi aiinunciado por tres
salvas de artilheria.

O Times de 20 ele Março copia da Gazeta ele Lis.
hera o seguinte:

" Secretaria de Estado elos Negócios da Guerra li
ele Março.

" Por Decreto de 10 de Março de le828.
" Demittido do Governo das Armas do Rei.

no do Algarve, o Brigadeiro Conde de Alva.
" Demittido do Governo das Armas da Beira

Baixa, o Brigadeiro João da Silveira Lacerda.
" Demittido doGuve.no das Armas da Provin-

cia de Traz os Montes , o Coronel Graduado Bri-
gadeiro , Marquez de Volença.

" Demittido do Governo das Armas da Pro-
vincia do Minho, o Coronel Graduado Brigadei-
ro, Conde de Lumiare*.

" Demittido do Governo das Arma» do dis-
tricto do Porto, o Tenente General Thomaz Gui-
lherme Stubbs.

" Nomeado para Governador <la» Armas da
Beira Baixa, o Major General, Visconde de S.
João da Pesqueira.

" Nomeado Governador da» Arma» da Btira
Alta, o Tenente General Agostinho Luiz da Fon-
ceca.

" Nomeado para o Governo das Forras da
Pr .vincia de Traz o».Montes , o Tenente General
Visconde do Pezo da Regoa.

" Nomeado para Governador da» Armas da
Provincia do Minho , o Tenente General Antônio
Hypnlito da Costa.

" Nomeado para Governador das Armas do
Districto do- Porio, o Major General Gabriel An-
tonin Franco de Castro.

rAssignado) " Conde do Rio Pardo. „Nos conrmando» dos Corpos houve também
mudanças análogas ás precedentemente mencionadas.

FRANÇA.
Paris 9 de Março.

Falia dirigida a S. M. pAa grande Deputação dei
Câmara dos Deputados.K Senhor,

" Vossos fieis Subditos o» Deputados do» Da
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BBitamentos, tem a felicidade de rodear do sen
amor c das homenagens «le sen reconhecimento pu*
blico esse Throno de lautos séculos , eu. qne V.
M roiiin para felicidade rie seus povos.

o (( espirito, que uni,na ns potências Cliris.
_jf d o tratado que sustenta os desígnios de V.
]\1 nsspgurão a pacificação da fírecia. Se, apezar
dos' nossos votos , se desvanecesse , a esperança de
huma generosa mediação , se a defeza dos direitos
mui" sagrados exigisse o emprego de força, V. },\
v,,iia o seu povo responder a sua voz. As palnius.
je Navarino tem provado <_ue a gloria era fiel á
vossa cazu. «t França conüa nus promessas ria vie-
teria para liuuiu causa tio cara á humanidade.

" Senhor, nos chamamos cou, todos os no.sos
votos o dia , e.n «pie a Península , livre de suas
discórdias , «leve tornar a ai.rir aos vossos Solda-
dos o caminho du sua pátria , pôr lium termo a
sacrifícios onerosos par., vossos Subditos, e ao an-
..nieiilo de huma divida , quu l.a de pe/.ar sobre a
realça Hespanhola. Oxalá <|ue a Hespanha, que
tantos laços prendem á França, ache como ell,. o
sen descanso na ordem , e na justiça , que fundão
n felicidade dos povo-..

" Motivos rie queixas legitimas armarão con*
tia Alger as foiça, de V. M. Algumas aggresaões
ca. paragens longínquas ten. perturbado nos.-a nave.
gaçio. Descansa,uos no vigor das medidas quê V.
Si. tem prescrito, para proteger efficíizmente nos-
fo commercio e vingar a bandeira Franceza , sem-
pre unida em sua honra á fortuna dos nossos Reis.

" Nós nos felicitamos, Senhor, dos motivos de
segurança e de esperança, que o estado interior do
Reino faz concebpr a V. M.

" Se os produetos de nossas contribuições di.
versas tem soffrido alguma diminuição , sé as fon-
tes da riqueza publica tem soffrido huma alteração
passageira , se em tini despezas inesperadas tem
excedido as provisões legislativas, nós indagaremos
as causas , c zelosos de ajudar as intenções de V.
IM. entraremos com V. M. nos caminhos de huma
economia illustrada e rigorosa.

" A intervenção de vosso Augusto Filho n s
promoções militares he para o exercito hum te-le-
iiiunho rie benevolência tanto mais glorioso , pof-
que huma exeepção desta ordem só penencia a
Iniiu Príncipe coilacado tão alto no espirito dos
povos.

" Attento ao progresso rio commercio e .ia :u
ilu9tria, V. M. desija favorecer seu dpspiivr-ii-.imin-
to pela creação de liiiin novo Muii-teri... V. M.
quer ouvir de mais -serio as nece sida les tio rs-
Irictamente unidas ás da agricultu,.. Sua primeira
precisão, Senhor, he «. Iib9rdt.de'. Tn.in qu- preu-
de se„, necessidade a faculdade de no.---.- relaÇres,
leva ao cOinn.ercio hum pr-ejoiz'0 , « q.i.l reflecte
nos interesses mais remotos.

" V. M. quiz , em -un sabedoria qne a iii"
trucção publica recebesse para o futuro Huma «li*
recção separada da rios negócios Kcclesia-licos. Es-
t- disposição não pólo alterar as relações neces-
sa.ias da religi-Io com a educação du n...cidade.

" Senhor, a Carta he em vo.«;>t. mãos o les-
tíinienlo rie hum Rei pacificador. Herdeiro de seus
pensamentos , vós lirmaes sua olira ; vós reconcilia-
reis Uilo que a malignidade rios tempos tem des-
unido ; faieis reinar a harmonia constitucional nos
espiritou , como n-rs Ip.s.

" As nllas-qufcstõe* assignaladal» a vosso des*
velose resolverão pela ordem geral, que repelle igual*
mente u oppiessão e a franqueza. Algumas partes da
•¦dtniiiistração 

publica lem suscitado graves resenti*

mentos. Nós o vemos com dor , e para fechar Iitima
chaga tão profunda , V. M. no .-ua previdência
adiantou :. expressão rie nn-sos votos. , comniissões
formados po. mas ordens , se a|ipres"sarão a prepâ-
rar o seu complemento : folgamos dc- assim o ptn-
sarmns.

" Ha mnilo tempo , Senhor , a in-tracçSo pu*
V>Iioa aguarda huma oiganwação definitiva , que
nbrace toiios gráo», e os diversos mudos de ei.si-
uo , que concilie em 6U1.9 relações o exercício ria
authoridade civil e a do poder espiritual , <|ue
mantenha em fim a boa intelligencia de seu con-
curso segundo as máximas hereditárias! da Igreja
Gallicair.i, e a igual protecção assegurada aos ou-
tros cultos.

" Huma necessidade de outra ordem reclama
o complemento de nossas leis eleitoraes ; e para
assentar sobre sua verdadeira base o edilicio de
nossas liberdades, vosso coração paternal , Senhor,
nos restituirá es.as instituições inilnicipaes, nionu-
mentos rie nossas antigas franqueza», que recordão
aos vossos povos tudo que cevem aos vosso* maiores.

" Digno filho de Henrique IV. e rie S. Luiz,
tomos fé em vossas promésüas. lnvocais as leis
como o mais firme apoio dvi* thronos , depois, de
Deos, de que dti.ianáo. Chamai- do fundo dos co-
r«.«;òes a verdade ; e a proclamais altamente como
primeira necessidade dos Príncipes , e dos Povos.

'¦ Senhor, na posteridade hão de retumbar es-
tas palavras memoráveis. A França bs recolhe em
huma profunda ternura. Objecto de vossos pensa-
mentos , poderia ella duvidar do seu faturo no
meio de tanto amor, como a vossa bondade lhe
mostra ? Seus votos não requerem dos depositários
de vosso poder senão a verdade dos vossos beoe-
ficios. Suas queixas aceusão só o systema depler .
vel, que muitiis vezes os tornou iIlusórios. Gra-
ças sejão dadas a Y. M., o espirito da discórdia
fngio para sempre.... Libertada por seu Rei, a
França vê na primeira ordem de suas garantias a
nulhoridade forte e tutelar , que pertence á vossa
Coma. Nenhum sacrifício nos custará , Senhor ,
rrara híh í;it vossas vistas, e procurar a harmonia
de torii s os sentimentos.

" Pai da grande família , chamais á união o
coriçio rios Francezes. Vossos votos serão ouvidos.
A alliança generosa do poder legitimo e das liber-
«ladps legaes desarmará os partidos. Tu lo se uni*
rá no amor rio Rei. e no espirito da Carta. „

lnstrucção Publica.
Circular da Socicdeidc do Ensino Mutuo.

" Senhor,
''¦ No momento, em que a França procura as-

segurar para o presente o gozo de suas liberdades
legaes , lie indispensável cuidar em fixar taiiibem
seus destinos para o futuro.

11 A propagação das luzi-s e da instrticção pri-
n.aria he o meio ntni* sdgoro.

" Sobre huma população de 31:800,000 almas,
se conta'» «ilida hoje , f.n França , pelo menos
1.5:000,000 rie habitantes, que não sabem ler.

«¦*• Seis milhões de míiiiitt».. estarião capazes de
freqüentar as escolas , ellas apenas recebeu, hum.
milhão c meio, rios q.tnes hun. milhão de rapa-
zes, e sónienie 50(1,000 meninas.

" Ha 4:500,000 meninos , além de 10:000,000
de adultos p*|o menos, que são de-pidõ*. de toda
a ii.í.rucção , aindtr elementar, e qUe se devia tru-
tar de ensinar.

" Porem ile 40,000 Câmaras ha ainda 16,000
que carecem totalmente de escolas para os rapa*

«-*-.
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een, e talves 25,000, que nSo tein eí^olas de me-
ninas,

" Des 27,000 escolas, que existem , apenas
ha 450 que pratiquem o methudo do ensino mu-
tuo ; as outras cotrtinuão a seguir os antigos erros.

" Entretanto o nniuero médio dus meninos
admitt.dos n-as escadas ordinárias l.e apenas de 38,
eniqu.nto he de 140 nas do ensino mutuo , e es-

te numero poderia ainda ser mais considerável sem

inconveniente. , .
" Demais a iostrucção primaria, que segundo

o methodo antigo cusia 17 «>u 18 fiancos por an-
no para cada menino, nas escolas de ensino mu-
tuo não wnporta mais de 7 a S francos , nao con-
tando que he ao mesmo tempo mais completa, e

6«,bie Inflo mais pronta.
'• Avalia-se a 17 milhões a soromo despendida

annualmente para sustentar escolas de rapazes pe-
Ias fdinilias e Câmaras (porque os fundos f.ftjcla-
du» pelo Governo a esle objecto não pa*>áo de
50,000 fr.) Com a mesma quantia se poderiu , em

vez de hum milhão de meninos, instruir d.us mi-

Ifuães pelo menos , e pioaer ao ensino lâo neces-

sario e tão d.sprezado de iin-ninas pobres. Poder-
ne hia também receber nas mesmas escolas com hum

|r,eiro augmento de despez.i , 4 milhões de adultos

nas escolas da noite e do Domingo.
" Existem em França muitas sociedades , que

6e occuçjáo do melhoramento e da propagação do

ensino elementar , e particularmente do methodo
do ensino mutuo, o qual he ao mesmo tempo me-
nos penoso para os meninos , mais favorável á

saude e ao desenvolvimento de suas faculdades fi-
sicas e moraes.

" Seria para desejar que se tundassem simi-
Jhantes sociedades nas principaes Cidades do Reino.
Hum gran le numero de associações análogas se tem es-
tabeleVtdo nos paizes estrangeiros, e particularmen-
te na Inglaterra, na Suécia, na Allemanha e nos
Paizes Baixos.

" As Sociedades de Irlanda chegarão a esta-
belccer, e sustentar ha pouco tempo 11,823 esco-
]as. Em Dinamarca fundarão se en. quatro annos
2 000 escolas de ensino mutuo.

" A Sociedade para a instrucção elementar de

farís, que conta já no seu seio huma multidão
de pessoas illuslres, entretem á sua custa trez gran-
des escolas modelos (duas de meninas, huma de

menino-) que cintem constantemente, e ejisiuão gra.
tiiituniente 1,000 a 1,100 clinicas.

" Huma Junta, formada das Senhoras «jue fc.
zem parte desta sociedade, ,"-!.i <u ca negada espe.
cial.ne.ite de inspeccionar as escdu-, das meninas.

•' A Sociedade alistiibue alem disto diariiiiuen.
te socorros em ardosias, livros, quadros, iapis&c,
a 258 escolas de departamento, con, que tem cui-
respondencia.

'¦ Fila se emprega no exame de todos os meios
de aperfeiçoamento, q«»' lhe offcrecem.

'• Em lim , a Sociedade , Sem embargo dng

poucos recursos que possue, não limita a«|ui todu»
os seus cuidados. Ella abit» dous concursos iinnubes

para espalhar o he.bito , e melhorar a escolha <j,,
leituras populares.'i Por hum destes concursos , cila de"a(:i a
composição de livros instruetivo» . t- elementares

próprios pata se da.en, « ler so. povo; pelo ou-
tro ella se empenha em sub-tituit ás miseráveis

proibicções de Matheus Lamsberg almanachs, quu
so contenha» noções úteis e moraes. Dez obug.
forão por alia coroadas e puqlicadas a preço de 30
e 40 c. por volume.

" Para fazer parte desta sociedade , basta ser
appresentado por hum membro, e obrigar se a pa.
gar 25 trancos por anno. Dada esta somma , eada
a-esignante recebe todos os mezes hum numero du
Jornal dc Educação, publicado sob os auspícios da
sociedade, e pôde fazer receber de preferencia trez
filhos nas escolas fundadas e sustentadas pela
mesma.

" Podem reunir-se muitas pessoas 
'para com.

pletar a somma de 25 francos, assiguarem em no-
me de huma deltas, e gozarem assim colleciivamen.
te dos direitos annexos á qualidade de membro «i(
Sociedade. Por outra parte a Sociedade fixando
em í>5 francos a subscripção annual, não perteiidtu
limita Ia a esta somma ; ella acceita com reconbe-
cimento tudo quanto se lhe olferece demais.

" Vós sois convidado, Sr., bem como todas
as pessoas amigas do bem publico , que quizerem
URir-se a vós , para cooperardes á aceno bemfaze-
ja desta sociedade. He obra digna do vosso pa-
tiiotismo, e do vosso zelo illustrado pelos interes-
ses da sociedade, que se faião hum prazer e buw
dever de vos fazer admittir no seu seio.

(Conslittttionnel.)

AVISOS.

A roda da 10.a Loteria da Santa Caza da Mizericordia desta Corte , ba de andar impreteriveh
mente no dia 31 de Maio corrente no consistorio da mesma. O resto dos bilhetes cohtiuuão-se a ven»
der na mesma Santa, Caza, na do Provedor Antônio José da Cruz Rangel, rua nova de S. Bento N.
G5 ; na do Thesoureiro Antônio da Silva Cosia Pereira, rua detraz do Carmo N. 3 ; na do The-
soureiro das Loterias da dita S.vnta Caza Francisco Lopes de Araújo, rua de S. Pedro N. 23; *

na rua Direita N. 20, na Botica de João Francisco de Pinho.

Os bilhetes da terceira loteria a beneficio das Fabricas de Papel e Estamparia do sitio de

Andarahv continuão a vender-se no Banco, e na loja de livros de João Pedro da Veiga e Comp.»
rua da Quitauda canto da de S. Pedro. A ioda anda impreterivelu.ente no próximo mez de Junho.

RIO de JANEIRO ba IMPRENSA IMPERIAL e NACIONAL. 1898.
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Artigos de Officio.

Repartição dos Negócios da Guerra.

f*), Ex. o Sr. Bento Rarrozo Pereira, Minis-
tro e Secretario de Estado dos Negócios da Guer-

ra, durante a Sessão da Câmara dos Sis. Senado-
res, dará as suas audiências na respectiva Secreta-
ria de Estado do mesmo dia Sabbado, porém ás
duas horas da tarde.

Repartição dos Negócios da Marinha.

Pei. Repartição da Marinha se faz publico pa-
ra intelligencia do Commercio : J.° que os Na «rins
da Costa d'África deveráõ ficar promptos a sahir
no dia 22 infldlivelmeiite , para cujo fim hão de
no dia 21 ancorar em franquia junto á Jurujuba.
2. ° Quo de hoje em diante até a sabida do com-
boi não se recrutará para os Navios de Guerra ,
porque estão promptos de suas tripulações. Secre-
tar.a de Estado em 14 de Maio de 1828. —Joa-

quim Francisco Leal.

Pela Secretaria d'E-tai!o dos Negócios da Ma.
rinha , se faz publico, que sendo prejudicial , e pio-
variamente inútil enviar boleta, e legume em grau-
de porção para supprimento da Divisão naval na
Costa d'Africa, pois que taes gêneros se arruinão fa-
cilrtienle com o calor do paiz , convinrio antes, co-
mo único meio, qne se remetlão amiudadameote, e
em pequenas porçõ-s ; recomiucnda S. M. I. »(IS
Comnierciíinteí desta Praça, donos de embarcações
que navegai, para os Portos dWfriea Occidental,
que facilitem em todas as ditas embarcações o trans-

porte de huma limitada porção de ambos os referi-
dos geueroB, de que se lhes pBgará o competente
frete, ee assim o exigirem. Os respectivos Capi-
tães, no acto de completar a carga, dirigir-se-hao
ao Intendente da Marinha, que tem as conven.en-
íes instrucções a este respeito. Espera o Mesmo
Augusto Senhor, que todos se prestem a esta d.B.

posição, que toda reverterá en, beneficio do com-
metcio. Secretaiia de Estado em 15 de Maio de
1828. — Joaquim Francisco Leal.

AiiT.Gos ham Officiaes.

PROVÍNCIA CISPLAT1NA.

FoUnos commuuicada a seguinte copia , que

nos nppressumos a levar ao conhecimento dos noa»"••««¦-•-• frA^>]_T2U*
Caria c.cii-.íz da Campanha de Monte Vidéo em 26

de Abnl de 1828.
Temos huma grande noticia, meu Rmigo. A

vangnaida inimiga foi derrotada no dia 15 de
Abnl- O seu Chefe era o Coronel La.orre, tio
de Lavalleja. Soff.eu, segundo me certiticão, grau-
de perda, e excessiva dispersão : e se houverem
mais ali/uns de-tes golpes, de»apparecerá o Exerci-
to Republicano. Tudo he effeito d. vinda de D.
Frueto»; porque, dividi lua as forçBS , era conse-
guiute huma surpreza de tal qualidade. O Coronel
Olivera sahio, dirigindo-se a Chui. Nada poder*
fazer: a força que leva não passa de 250 homens,
quasi todos violentados Segundo me avisto, deser-
tarão muitos de Sant. Thereza. Poucos progressos
poderá fazer huma força similhante, quando opera
constrangida mente. Seu destino era surprehender o
Coronel Pita, que, parece, se acha acampado no
Taim : mas julgo que não acontecerá assim ;
porque provavelmente já estará prevenido. Sabe-
se por hum Tenente Coronel do Exercito ini»
mi"!», que o dito Exercito se vê destituído das cou»
sas necessárias para sustentar «guerra. Existe além
disso huma completa divisão de opiniões entre Por-
lenhos e Orieittaes. Aquelles julgão se deslustrados
obedecendo a Lavalleja ; porque o considerão como
hum gaúcho (Índio bravo), ou, segundo outroB di«
zet» , fazendo lhes mais honra , como hum náo
gueiiilticini. Aflirura o mesmo Tenente Coronel,
que paia não ver tamanhas desorden» , se retira-
ta , fingintfo-se doente.- e que lodo o exercito es-
taria já dissolvido a não ser a prudência do Ge-
neral Paz. Tuto isto he verdade: assim como a
desordem que reina em Buenos Ayres , onde tudo
ee acha transtornado ; não se vendo alli, segundo
as expressões de quem me escreve , si-uào úiuboa
e demônios.

RIO DE JANEIRO.

Câmara dos Senadores.^

1 a Sessão de 10 de Maio.

Presidência do Sr. Bispo Capellio Mór.

Abrio-s» a Sessão com 26 Srs. Senadores, e li»
da a A«ta da antecedente foi approvada.

Entrando se na l.a parte da ordem do dia,
teve Jugax o exame da redacção de dnaa entendas
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sppova Ias pelo S nadn ao Projeclo da Câmara dos
Sr.. D pulados .i-Ihiivo íi exieução do exclusivo
da navegação inue a Villa de Santos, e os por-
los iii.erio.es, ou cubalõ s, que sem opposição foi
npp * (I V .

Pas ou se á redacção da Emenda do Senado
a> Pinjecto da un-ncionada Canina sobre o paga-
líntu do 5. c doe couros, que até agora se cubra
em espi-cie na Província de S. Pedro do Sul , de-
pois de varias r<-H xões supprimio se a Emenda ,
lie .n Io assim o Projeclo approvado para subir á
Sancção Imperial.

Seguio.se a 2.» parte da ordem do dia , conli-
nimndo a discussão do §. 2 do art. I. ° do Pro-
j".'.n s.ibre o Supremo Tribunal de Justiça, que a

i ii I f.ii approvado. Os spanTnTes i^. do mesmo art.
fora., iipprovatlos , excepto o 3 ° que foi rejeitado.

f) clarando o Sr. Maiquez de Caravellas que
("-'aoi pionto o itiscutsi) em resposta da Falia do
J.ron ., o Sr. Presidente suspendeu a discussão
f*.uia que o I lustre Senador o lesse ; e sendo man-
ilaío a Me/o foi novamente lido pelo Sr. 2.° Se-
cr''!uin. Ficou subre a Meza para entrar em dis-
cu-sã".

Pios. ifuindo a discussão interrompida, e julga-
da esta -u'Vii't.iile fui approvado o art. 5. *

I'i-s u se no art. 6.° , concebido nestes ter-
mos : — As revistas somente serão concedidas nas
cansas eivei eeiio.es, quando se verificar nulli-
dade t.it i-iju-tiça notória uns sentenças proferidas
lias íi Lç es, e 'intns tle Justiça e Tribunaes, que
julguo em ti li una instância ; e se o valor das ei-
veis exceder a quantia de lt.OOrJ. rs.

O Sr. Marqu-z de Caravellas, e oSr. Viscon-
de deAlcanlara mandarão Emendas, que forão apoia-
das, mas dada a hora, ficou adiada a discussão.

O Sr.- 1.° Secretario leu hum Oflicio do Sr.
Ministro do Império , remetlendo hum requerimen-
to de José Bernaulino Ribeiro Diniz , que perten-de ser admittido a (inicial da Secretaria do Sena-
do. Remetteu-se á CommUsão de Petirões.

OSr. Presidente dei. para ordem do dia : ].oa approvação dn discurso cm resposta á Falia do
Throno: 2« o Projeclo aliado: 3. e 0 p10jtícto
Sobre a liberdade da In.pnn.R.

Levantou-se a Set.ao ás 2 horas.

Camt.ra elos Deputados..

Sessão de 12 de Maio.

Picsidencia elo Sr. Custa Carvalho,

Abriose a Sessão com 68 Srs, Deputados. Leu-se a Aei t ria antecedente , e depois de huma r.fl.-
xão f.j appiovada.

O Sr. 1.9 Secretario Im trez Oflicios do do
Senado: 1.9 participando ter sido approvado in-
l< 1-ii'iu nle por aquplla Câmara c, Projeclo de Lei
fel.iM.o no 5 ° ,|„s couros, que se cobra na Pro-vtncia do Rio Grande do Sul: 2.= comn.unican-
do oue S. M. I. quer meditar para a seu tempo
resolvei , sobre o Decreto da Assembléa Geral acer-'<•' da navegação tios navios de propriedade Brasi.
leira sen. obrigação de levar Capellãe. e Cirurgiões:
.". ° remetlendo o Projeclo de L"i . que extim-u.
o exclusivn da navegação entre a Villa de Santos

h portos interiores da Província de S. Paulo com'suas emendas, e com oa documentos, qae desta
lhe forão enviados. De todos ficou a Câmara intej.
rada.

O mesmo Sr. 1.= Secretario leu hum Oflicio

do Sr. Deputado Francisco José Conda, partira
pando nau poder comparecer por doença grave. He.
metteu.se á Commissuo de Pt.deres.

Leu mais huns additamenlos ao Rogirnroiir,
os quaes julgando-se urgentes, entrarão em 2.» dig!
cussáo, e forão approvudos interinamente a requç
ri mento do Sr. Ferreira de Mello. Ofereceu (nu,
bem li mi) Pinjecto da 1." parte do Código do Pro.
cesso Civil , <|iie dispensado dc leitura , foi remei.
tido á Commissao dc Justiça Civil.

O Sr. Presidente propoz qne a resolução d.slj
Câmara sobre o Projeclo de Regimento dos C,,„.
solhos Geraes fosse reiueltida á C.niinist-ãu de \\,;.
dacçâo , e assim se assentou.

Seguio-se a discussão do 3° A"i. d. P,- j,,c,
(o da Resposta á Fa|_ do Thronn. O- Sis, Arte-
bispo da Bahia, I lollatiila Cavalcante, e Lino
Coutinho ollé.eceião Emendas, qu-fu.ão ap dadas
ficando porém pieju.lu.das não só e.-las , como as
cdfe t< ridas na Se.são precedente , por se vencer
que pass.isse tal qual , cuiu hiiuiu alteração que o
Sr. Paula e Souza ollereceu por parte da Cum-
llliSs IO.

O Sr. May offereceu então hum requeiimcnL
para que o Projeclo de Resposta á Falia do Tlin..
no nu parte relativa ás expressões, que possão af.
feriar tttiecla , ou indirectamente ai nossas relações
exteriore-, seja reniettido á Commissao Diploinati-
ca ; o qttal sendo apoiado , a final não foi appio-
vado.

Filtrando etn discussão o 4. ° nrt. oflerecerân
Emendas os Srs. II oi landa Cavalcante e Paula e
Souza , as quaes sendo apoiadas , deu a hoia , e
ficup adiada a discussão.

O Sr. Presidente deu para Ordem do dia: 1.°
Continuação da mesma discussão: 2.° Discussão
do Projeclo de Lei vindo do Senado, que orgnni«a
o Ministério: 3.° Discussão da Redacção dos D i-
r os : 4.9 JJ,ta do Projecto qu-* prol.ibe a a In.is-ão
tias Ordens Religiosas no Jinptr.u : 5. ° Proposta*
e Indicações.

Levantou-se. a Sessão depois das 2 horas

NOTiCiAS ESTRANGEIRAS.

F R A N Ç A.

MlfCO.

Explicar'' > F,'<:<
CiO.I I •'¦ 1,11 •'. :¦[..

ra dos- /.'('o,./

.V /¦'.¦
' iaiaii

o Ministro dos Nego-
ulo secreta da Cama-

de J (/(. Março dc 1828.

. ''llkllCB,
Nossas relações exteriores parecendo motlili-

cn.--=e 'f- (mis iji.p eu tive uccasião de expo-las
á Câmara th s Pares, crein dever, na abertura
desta di-riissãi, . dat-vns alguns esclarceiiiientos so-
b.e o esta <-. nrtutil das cti-ns.

iMii.htis (inl vas, a 15 de Fevereiro se expli-
cavãn pe!,, mesma duia das iuf rmações, que eu ti-
nha recebido; p„r ventura ellas se justificão tam-
bem pela sua reserva; porque, sen. examinar a
opportunidi.de , ou a ellicacia das medidas adapta*
das, em diversas épocas, sobre questões graves,apenas eu havia aiiniinciiido o dezejo de mar*
car os pontos de separação entre os tactos execu*
tados , e a minha administração.

Os negócios do Oriento dcv.áo fazer me sentir
a necessidade de escoar-me á responsabilidade áe
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„as conseqüências, no momento, cm que eu rece*

Íi» esla liorançn. Sem cmbirgo he.justo observar
„lll ., (',,(. i das cousas lie mais preponderan-oue ai 11 a . a >s i

... que a prudência dos homens.
' 

Portanto podião se distinguir mais duvidas, que
esoerniiças, no cuidado que eu havia tomado de
.«somente responder pela exacli.íão de buin rela-

lorio de factos , á vista dos quaes se cria aindn
.„,der alcançar o resultado dezejado , sen. recorrer
.-, viu das anuas. ,,

Snppuolia eu , quan lo assim me expressava,

oue " as promessas, que havíamos recebido , não

«Vão vãs, e que os acconiecimentos vir.ão conlir-

niar as esperanças, que ellas vos tinhâo dado «li*

,,,'ito de conceber. Mis succeda o que succedur ,
accrcscenlava eu, a França saberá toma. e cou*

«eivar o lugar, que convém á sua honra, ao seu

puder, e á ma digui.lade. „
Ku me reservei ultestar em vossa presença ,

Senhores, estas palavras, que pareceu, abonar de

jiiiiiií. maneira satisfactoria as uiveclivas daquelles ,

flue lhes oppõe o* ncconlecimentos. hu creio que
)!,es não Mtuva nem sine,¦riilt.de , nem previdência.

Já lieji não he licito encarar o negocio d»

Oriente senão debaixo do ponto de vista político.
Permiti! pois que eu abra mao de Iodas ns con*

siJerarões de outra natureza , que lhe eslejuo an*

nexas,' e cujo interesse deve ceder ao das citcuns-

tiinciiis netuaes. ,
O protocolo de 4 de Abril havia indicado hu-

m mediação, que a pirataria, quo desolava o Ar*

chipelago, tornava necessária.
A França propoz regularisar , completar esta

intervenção por hum tratado, que foi assignado em

Londres a 0 de Julho.
Todos sabem que instâncias, directas e ...d-

reclas tem lido lugar, por seis mezes, junto da

Porta Ottomana, para lhe fazer adoplar o princi*

pio, essencialmente pacifico e desinteressado , do

tratado das trez Cortes, apoiado por mais dou-

GnbOetS'mbate 
de Navarino bem depressa provou

á Porta , «,ue a alliança não ced.a da execução

,le seus projectos, que devia começar pelo estabt*

lecimento de hum arinisiicio de tacto. .......
E depois deste combate imprevisto , a altitude

pacifica que as trez Cortes havião retomado para

L„pll,.q, poderia dissuadi-la de con.ar ainda com

a desunião das Potências, que nao so ha via o d.vi-

dido mais na victoria do que nas negociar^

Portanto ninguém se admirou dc ver

mostiar disposições mais conciliadoras , pelo sen.

mento que Iiiosí.on da partida dos k™£™*°'*^

pelo ollerecimenlo que fez de tomar debaixo da

lua pro.ecçao os Subditos da. lre« Cortes, e pa
licularmente por hum p-wo directo do G i>u.r

junto dos Gabinetes, que assignárão o «tado.

T.l era o estado das cousas no momento , em

q„e lu'fuT.ei na Câmara dos Pares sobre a e

JeOmcios animadores, enviados ... da , em cia

ta de 4 de Janeiro , ao Lmba.xador de fiança

pelo Sr. Minis. ro dos Paizes Baixos, que Ji-ar. <J.

po.it.ri» em Coustantitiopla dos interesse» dos nos*
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Kr^ma época, os que ^«^J*

l.u.ua resposta uo Cím-Visi. , co u a ' 
cja<,-,eí.

de abrir-lhe outra vez V»B,n*° ?"* X»oi o
Foi o 19 áe Fevereiro que no ' *T£je™ 

Jes.
...imilesto da Porta Ottomana ,, que P^™d°e ?
viar toda a esperança de eoncl.açao,«Ç8^.
tilica as esperança* que Unhamos podido

Porta

var , porque a Poria confessa , neste documento ,
que por muito lempo esteve escondido sob a fór-
ma de instriicçf.e» secretas «os funccionaiios dolm-

]ierio, que ella procurou enganar a Europa por
ungida- promessas, sobre suas verdadeiras disposi-
rõès, sobre seus pieparativos.

Vos conhecei* , Srs., os primeiros effeitos des*
le manifesto. A Poita ordenou degredes cm massa,
sem lazer caso das representações do Corpo Diplo-
inulico.

As trez Co,les s<- nju-t.io neste momento so-
bre as determinações, que esta nova ordem de con-
sus torna necessárias. Aqui, vos o sabeis, o meu
dever o o interesse ben. entendido das negocia*

ções , que se devem seguir, ou das medidas que
se hão de tomar, me prohibem mais dilatadas ex-

plicaçõps. Não duvideis, Srs., do nosso desvelo pe-
Ia conservação da pua da Europa, uu para manter
u honra da Fiança.

Nem aceu-em as Potências de ter ctldo niiiilo
ficilinente em concessões pni-.siveis da patte do Grão
Senhor. Elias cruio somente, porque, cunhecião muito
bem seu interesse e sua posição. Não se crimine
a França por ter tornado ptirte no tratado. Seus in*
leressesj e sua dignidade lhe marcarão o lugar no

lado e no meio ,Us duas potências, que assignárão
o protocolo dc 4 de Abril. Nfto admira que os

trez gabinetes tão tarde fossem informados das ver-

dadeiras disposições daPoita, porque os »eus Em-
baixadores inibiu deixado Constantinopla desde 8

de Di zenibro.
Em lim não se queixem de ter ouvido mani-

testar aqui esperanças de pbl, quando ellas erão

proclamadas i-o mesmo tempo em Londres pelos
Ministros de S. M. B. .

Talvez mesmo qu" não contenha ainda nppres-

sar.se a declarar que (tão vãs aquellas esperar.,

ças. Em iodos os casos cumpre reconhecer que eruo

Srs'.", ofratado assignado pelas trez Cortes pa-
ia atalhar a ell'u-ão de sangue no Oriente, para
liberta, o Commerrio das violências de huma pira-
taria .iltrevida, e para garantir a conservação do

equilíbrio da Europa, este I.alado ainda existe.

Todos os meios de execução podem, e devem re-

feiir-se a elle. Entretanto , -e alé que o resultado

tenha feito perceber novas necessidades , a 1< rança

será fiel a si mesma; ella saberá guardar o seu lu-
<*ar em Iodas as situações. _

Não ha mudança alguma nas nossas relações

com a Hespanha, depois das explicações que eu

dei na Câmara dos Pares, e que passarão debaixo

de vossos olhos. S. M. está sempre na intenção de

ajustar definitivamente «on. o Rei seu sobrinho as

condições e a época da evacuação difinil.va.

Quanto á divida que o Governo de S. M. re-

clamif da Corte de Madrid para completar o soldo

e a sustentarão das tronas Francesas como cila he

ainda objecto de neaoeiaçoes particulares, peço a

Câmara licença para adiar os esclarecimentos so.bre

esta questão, que eu achei minto adiantada no mo-

mento, eu. que me foi confiada a sua continuação.

Enifitn , nada se poupará para conseguir o eiubol-

co, debaixo de qualquer forma, eco... qualquer
demora que seja, de huma divida que a honra lies-

nanhola considera como sagrada.
Acerca de Alger , ao mesmo tempo que nos

sabemos por huma via ainda iod.recia que appa-

receu hun! de seus Corsários, depois de cinco me-

zes en. que o con.mercio não teve queixa alguma ,
somos informados tambeiu que a regência e a popu-
lação Algerina estão cansados de hum bloqueio ngo«
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tos», que a nossa Marinha lei* sabido sustentar
apertado rigorosamente, sem embargo do inverno.

De» emburcaçõí.8 , das quaes huma Náo e ein-
co Fragatas, estão alli empregadas, emquanto ou>
.Iras vinte e cinco são destioaelas a escoltar as ex-
pedições do Commercio. A esquadra Algerina , com-
poet. de treze embaieaçõi-s , tem debalde tentado
siiliir do porto.

As outras Regências tem renovado aos nossos
Cônsules seus protestos de paz e de fidelidade aos
tratados eni-tentes.

Temos motivos de crer alé agora qne o blo-
•qneio bastaiá para obter as satisfações exigida., sem
que seja mister recorrer a outros meios , que e.n
todos es casos deverião ser discutidos maduramente.

Já tenho explicado com o decoro que vós sa.
bereis appreciar , Srs., . demora epie liiihát, sof-
frido os arranjos mais Íntimos entre u França e os
novos estados formados na America Meridional : a
Hespanha estava oecupada por tropas Francezas.
Talveo nosso commercio , advertido pelo exemplo
doe nossos visinhos não tem muito que lamentar es-
<a demora , que exigiáo ao mesmo tempo a pruden-
cia e a lealdade.

As relações actuaes tinhão parecido mesmo ba. -
tarem até o presente aos interesses bem entendidos
dos nosso» negociantes : porque nós vemos pelo ex-
tracto das operaçõos com estes estados, em 1826
por exemplo, que a importância total das trocas
ào< nossos produetos. pela maior parte manufaclii-
rados pelas suas matérias primeiras, subi o a mais
de 51 milhões.

Por outra parte, contamos já quatorze Consu.
lares e Agentes Consulares Francezes junto desses
governos, e|ue nos tem mandado nove agentes geraes
òe commercio , . que de peito vão seguir.se Con-

sules.
Todavia o Governo de S. M-, fiel a justas de.

cencias, tem tenç-ío de approveiia. a primeira occ».
sião favorável de completar , e firmar, com salisf».
ção reciproca , as relações já estabelecidas.

As negociações com o Brasil continuão, Srs,
e ,e,áo apoiados pela presença de novas força. na.
vaes nos mares daquelle Império. O exemplo niea-
mo do navio Augusle , que o Governo Brasileiro
tinha daelo or.ein de desembargar «ob fiança (or.
dem qoe parece ler ficado sem execução) , nos dá
lugar de crer que as perdas solH-idas nomentanea.
mente naquella* parages , pela nossa Marinha mer.
cante, não resullão senão de equivocações oceasio.
nadas pela» dilferenças do Brasil com Buenos Avies.
Nosso couimeicio ha de conseguir satisfação

Estas explicações parecem completar, Srs., as
segurança», quo deu o discurso de S. M., e as in*
fui inações já fornecidas á Câmara dos Pares. Vós
me dispensaeis sem duvida de acc.esceutar previ.
soes arriscadas sobre acontecimento!, que não es-
tão exclusivamente (como vedes) á disposição da
sabedoria Europea. A Câmara avaliará igualmente
oe motivos de huma reserva necessária , que não
me periniltiria seguir alguns oradores na discussão
de ceilas eventualidades muito duvidosas, ou mui.
to delicadas. Sou obrigado a limitar-me n recolher
com attençáo seus votos e suas luzes. Mas , não
exigindo de mim explicações incertas , ou prema-
turas, o que vós devei» crer, Srs. , e o que eu
devo promelter-vos he que o Governo de S. M.
vigiará pelo respeito de seus direitos, pelo cuida-
do da sua dignidade, e em tudo que depender dei-
le , pela conservação da pa. geral. O Rei nos tem
já traçado estes deveres,; nós os cuiupiiremos.

NOTICIAS MARÍTIMAS.

ENTRADAS.

. Dia 12 de Maio. — S. Matheus ,- 30 dins : L.
Guia , M. José Rodrigues, equipagem 5, carga fa.
rinfia , ao Cai.a. — Macahé; 8 dias; L. Senhora ela
Jyfípo Bom Fim, M. Joaquim Barbosa, equipagein
7, carga madeira, a João José de Miranda.—Ma-
labar ; 82 dias ; G. Incomparavel, M. Estevão José
Alies, equipagem 40, erga fazendas, a Domingos
Carvalho de Sá : passageiros Alexandre Maria Car.
valho d'Oliveira , Capitão de Infantaria, co: a
familia, o Portuguez J.,-é Luiz Hnrtque d'Oi.
veira Pim»ntel , Sotgen.o Mór de Infantaria, com
1 filho; Pedro Rodozuiho, com I criado: Nicoláo
Tolentino da Gama , com 1 cnado.— Fu/irmulh ;46 dias; P. lng. Ladj IVellington, Com. WUlium
James: passageiros o Ex m° Marquez de Barliace.
na , com seu Ajudante de Campo , e 1 criado •
Paulo Martins de Almeida, Moço da Camura dè
S. M. I. ; João José Ferreira dos Santos; 1 Suis-
so; e 1 Francez.

S A H I D A S.
Dia 12 de Maio. — Hamburgo ; B- Din. Forlu-

na, M Rich. Rechehon, equipagem II, carga va-
rios gêneros: passageiros Jorge Parich, Antônio
Triscircks, e Conrado Pope, com Passaportes da
Secretaria d'E.tado dos Negócios Estrangeiros. —
MarseUle; B. Franc. Le Courier, M. F. Dou, equi-
pagem 14 , carga assucar , e cnffé. — Pernambuco ;B lng. Columbian, M. J. J. Gideus , equipagem 13,
em lastro. _ Gibraltar; B. lng. George Leite, M.
Lourenço Costa, equipagem 16 , carga assucar , cou-
ros, e caffé: passageiros Manoel Maria de Castro,
o Hespanhol José Guerreiro, o Inglez John Ander-son , com Passaportes da Secretaiia d'Estado do»
Negocio» EsUangeiius. — Archangel; G. Rus. W.
JJraudt, M V. Barmuster, equipagem 28, cargaassucar. - Mangaratiba ,- L. Senhora da Penha , M.
Antomo Gonçalves Roza , equipagem 5, em lastro.Ilha Grande ¦ L. Gloria, M.João Baptista, equi-
pagem 4, carga sal, e tijolo.— Rio de S. João;h. tMrella do Mar, M. Antônio José dos Reis, equi.
P^em,6À e,n '«tro. _ Dito, S. Bom Fim, M,
Manoel Pereira de Araújo , equipagem 7, em lastro.Uito, S. Feliz Sucresso, M. Manoel Franciscoterreiro, equipagem 6, em lastro.

AVISO.

Andar
rua

Os bilhetes da terceira loteria a beneficio das Fabrica, rfe P™-1 _, v .»rahv continuão a vender se nn Banco e n» l_v£ aI 7 . pel ? Estampan
d. Quitanda canto da de S. Pedro A roda «Z t^,.^ Joio Pedro .«• Vei

a do sitio de
Veiga e Comp.,impreteriveluiente no próximo mez de Junho,

RJO DE JANEIRO ha IMPRENSA 1MPERÍAL e NACIONAL. lásãT
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Vol. II.

Anncos de Ofpicio.

Repartição dos Negócios da Justiça.

J^ (Ia Magestade o Imperador Querendo que nos
Templos ,e observe a maior decência , e que to.
dos os actos religiosos fejão celeb.adns com o de-
vido esplendor, e respeito : Ha por bem que V.
m. tome a» medida, que forem mai, propnas e
condimente, a conseguir se o referido, expedindo
Ss ordens que forem necessaii-is, p.ra que ua, ff,-
tividade» se conserve sempre a melhor ordem, e se

não pratiquem »cto, pouco decorosoB, co.uo acaba
de constar na Augusta Presença do Mesmo Senhor
teiewse pialicado na fe»tividade, que ora se ceie-
bia na lizriia do Senhor Bom Jezua.

Deos Guarde a V. .... Paço em 10,de Maio
de 1828 —Lúcio Soare, Teixeira de Gouvea. —¦

Sr. Dezembargador Ajudante 'do Intendente Geral
da Policia , e encarregado inteiinauiente do expe*
diente d'esta Repartição.

Abtigos nam Officiaes.

RIO DE JANEIRO.

Câmara dos Senadores.

8.' Sessão em 12 de Maio.

Presidência do Sr.. Marquet de Inhambupe.

Abrio-se a Sessão com 32 Sr,. Senadores, e
lida a Acta da antecedente, foi approvada.

O Sr l.° Secretario communicou hum Uincio
do Sec,etário da Câmara dos Sr,. Deputados, em

que participa que, e.n conseqüência de se haverem
proposto dous Projectos de Código Criminal, que
já foião submetii.los ao Parecer de huma Comuns-
são de cinco Membro, , resolveu aquella Câmara ,
para dar mais pronto andamento a este negocio,
convidar o Senado para nomear outra Comi.iisüao
de igUa| numero, que unida aquella examine ma-
duramente cada hun. dos artigos dos mencionado,
Projecto, , interpondo o seu patecer sobre a pre-
ferencia, offerecer as Emenda, que julgar necessa.
rias, e propor os meios n.ais eficazes para anre-
viar a discussão em ambas as Câmaras. ^n,rB"U0
*m discussão a matéria, e julgando-se d.-cut.aa ,
decidio-se que se nomeasse já aquella Co.i.n..s»Bo,
* que não fosse a de Legislação, mas huma t-om-
"ó.são ad bcc.

O mesmo Sr. l.° Secretario appresentnu hum
Oflicio do Sr. Senador Estevão José Carneiro da
Cunha , em que participa náo poder por moléstia
comparecei " na presente Sessão. Reinetteu-se á Com-
missão de Constituição.

Apur.rão-se o, votos para os Membro, da Com-
missão ad hoc, e forão eleito» os Srs Visconde de
Alcântara, com 21 votos; Marquez de Caravella»,
com 20; Carneiro de Campos, com 20; Marquez de
Inhambupe, com 16 ; Rodrigues de Carvalho, con. 16.

Seguindo se a I.» paite da ordem do dia, foi
approvado sem o npposição o DÍ-cuibo e.n Res-
pusta á Falia do Throno.

Passou-se ú segunda parte da ordem do dia;
e conli.uion a disrus*ão do art. 6. 3 do Projecto
sobre o Supremo Tiihunal de Ju*tiça com as Emen-
da* proposta, na Sessão antecedente, ás qm.ea du»
rante a discussão se ajuntarão a do Sr. Evange-
lista, e a do Sr. Duque E-trada, que f.»,âo apoia-
da,. Requerendo o Sr. Carneiro de Campos que
o art. voltasse á Commissão para deteiminar de
huma maneira mais exacta o, c.-so, de revista ,
comprehendendo «té aquelles que se contém no
Código Francez d.baixo do titulo de Revisão; foi
apoiado , discutido , e a final r'j»itado o reque-
rimento ,' proseguindo-se em conseqüência na inter*
rompida di>cu,sâi) do art. 6. ° O Sr. Carneiro de
Campos mandou então nova Emenda, que sendo
discutida conjnncta.nente com as outras, dando a
bora , ficou adiada esla matéria.

Tendo*.e feito algumas observações a respeito
de haver Sessão no diu 13 , por ser de grande
cala e beijamão , resolveu se que houvesse, maa
que ao nieio dia acabasse.

O Sr. Presidente deu para ordem do dia ; l.°
o Projecto adiado : 2. ° o Projecto sobre a liber»
dade da Imprensa.

Levantou-se a Sessão ás 2 horas.

Cantara dos Deputados.

Sessão de 13 de Maio de 1828.

Presidência do Sr. Costa Carvalho.

se
Abiio se a Sessão com 75 Sr,. Deputados. Leu*
e appmvou-se a Acta da antecedente.
O Sr, l.° Secretario len hum Officio do Sr;

Ministro e Secretario d' Estado dos Negocio, d.
Gueira, dando esclarecimentos sobre a demissão
de Joaquim Bernardmo de Moura. Remetteu.se 6
Commissão de Justiça Criminal.

O Sr. May leu hum Parecer da Commieslo d.
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Marinha e Guerra sobre o Projecto de Lei, queOrferecera o Sr. Castro e Silva para se iseatHT do
recrutamento u Provincia do Ceará Ficou sobre a
Mua.

Entrando se na Ordem do dia , discutio-se o
voto de graças ua parte, cjue diz respeito aos Ira.
tado*. Foião lidas e appoiadas us emendas offeie-
«ridas^ na Sessão antecedente, e as do Sr. Lino
Coutinho nesta Sessão, as-.n, como a do Sr. Pau.
Ia e Sousa. Depois de longa discussão, foi appro-
vado o paragrapho qual eslava, prejudicando to-
das as emendas; ma» a requerimento de alguns
Si>. U.-.uu.a los, que uriii juígavão í..planta* nu ...es*
ma sorte as ad Luvas do Sr. Paula e Souza , o Sr.
Presidente a- poz em votação, e forão todas ap-
provadas menos hu na

sois os guariIsB naturaes da Magestade do Throno
a primeira e a mais nobre de vossas garantias. Vo '
sos trabalhos provarão á França vosso profundrespeito á memória do Soberano , qne nos outorgo»
a Carla, e vossa justa confiai.ça naquelle que vój
çhaui&es digno filho de Henrique IV., e de S. Lins

O Constitucional acrescenta a seguinte nota"
O sentimento expresso por S. M. falia tão 8|.to, que he supérfluo fazer ..voltar toda a sua iravi!

dade. O Rei disse: " Minhas palavras forão diri!
gilus ú Câmara inteira; ser-n.e hia bem agradável
que a sua respo-la fosse ui anime. „ Esta ,--i
confissão se refere directa...ente á u.inoridade
dos 164 votos , que votarão contra o Discurso -
essa menoridade que se proclama exclusivamente
alfecta ao Monarca , e que recusa entrar nos ca.ni.'.¦¦"'" -¦»¦¦- uuecia aoivionarca, e que recusa entrar nos ca.ni.S. guio se o paruarapho relativo á abdicação da nhos abertos pela mesma realeza. O Rei de.-pedi»). l i.rtu^ueza , oue (ainbeih foi uporovado tal o nn.ii-n IMinimpri,. . ;.• li,.,,., ..„* „„„„ „„,„ JlCorôr. Portugueza , que lambeil, foi approvado tal

qui .e achava.
•O ...esma destino tiverãn os tres paragraphosseguintes , li. an lo prejudicada huma emenda .up-

pressiva do Sr. M-in .Iferecila uo ultimo.
O Sr, P.esidente deu para ordem do dia ames.

ma precedente.
Leyautüu.se a Sessão depois das 2 horas.

——¦¦»""---•
Artigo coiiununicado.

O artigo 4.° do Tratado celebrado com a
Prússia abaixo copiado, mostrará o engano , em
que cahirão os Re lactore» da Aurora Fluminense
N. s 43, asseverando que alli se havia ajustado a
entrega reciproca dos criminosos d'alta traição. Eis-
Squi a letra dn dito arligo. " Os indivíduos acu-
sados nus Estados de huma das Altas Partes Con.
tractantes dos crimes d'«lta traição, felonia , fabri-
cação de moeda falsa, ou de papel que a reore-
sente, não recebeiáõ protecçao nos Estados da ou-
tra, antes pelo contrario serão delles expulsos ,
jogo que assim foi requerido pelo Governo respe-
ctivo. „

Salta pois aos olhos que não ha (ai ajuste da
entrega reciproca de taes criminosos, porque mui.
to diferente çousa he não pretegei esses hons lios.
pedes, e se for requerido mandatos retirar paraputra parte, que muito heru qui/.. rem, ou manda,
los agarrar e entregar ao seu respectivo Soberano
gara lhes contarem as cabeças.

-«iSíeS^*^

NOTICIAS ESTRANGEIRAS.

FRANÇA.

Paris 11 de Março.

Rt sposta do Rei ao Discurso da Câmara dos Deputa.
dos, inserido mi Djario N. 110.

Depois de ter ouvido o Disc.nso, que lhe foilido pelo I.iustreM. Rover Colíard, S M. senta,
do no sen Tlm.no, respondeu nestes termos-" Senhores.,-

" Quando vos fiz conhecer minha vontade defijmar nossas instituições, e quando vos chamei atrabalharam comigo paru felicidade da França , coa-lei com. a harnvonia de voa-o* sentimentos, e tal»,bem, qorn o concurso de vossas luzes." Minhas palavras forão dirigirm» á Camams
|itejr§ ; ser-iae hia Uem agradável que a sua re*.
posta fosse unanime.

,'íjw ,W esquecei* (eu. ,sto« ce.tp>. q„e S^ .Ü™** 
**»«*»» » • c.0fíd\,th

luo oegraos ao vosso renascimento nacional e

o antigo Miiii«ler.n : indicou, por esse acto de suaaulhoiidade, a necessidade absoluta de huma mu.dança de sytemft'. O Discurso do Throno na a ber.
tura da Sessão rem liou esse systema desastrado
que h Câmara se limita a chamar deplorável ; ng
actos e as palavras emanadas da Coroa lançarão
portanto o fe.rete sobre a administração, de que li.vrou a França; e quando os Deputados da Fran.
ça se reúnem ao Re. para lambem condeinnareni
a administração decahida, huma menoridade presu-mida realista recusa associar se a huma pluralidade deaccordo com o Throno. Esta menoridade abrirá ella
finalmente os olhos , hoje que he con-taute quesua opposiçáo e seu voio inspirarão sentimento aS. M. ?

A resposta da Coroa repelle os cotiselhos per.fidos daquelles que querem ser mais realistas quso Rei. O futuro nos ensinará se, depois de havermutilado a Carta , elles se hão de mostrar aindarebeldes is vontades do Monarca , que tem jura.do manie-la. J

GRÉCIA.

Egina 10 de Fevereiro.

Proclamarão do Governo da Grécia.
,', ?- D.e°* ,,e,K,'no,> ninguém he contra nó».

V malmente estou no meio de vós; dou gra»
çss ao Altíssimo.

" A viva satisfuçSo, com que me recebestes, aconnança , de qne vos dignaes de cercarme , to-cao profundHmei.te meu coração. Ainda não hechecado o memento, em que poderei mostrar-vostodo o meu aftVclo, e toda „ minha gratidão; masespe o convencer vos, logo ,|Me os vosso» represemlumes consti,nidos leir-lmente em assembléa nacio-nal, conhecerem o qne devo eommunicar-lhes." botão veieis que o único fim de minhas«asens, e de mens esforços, desde o mez de Maio
passado, era somente fòaer sahir a nossa cara pu-l.i., desta posição funesta e isolada, em que saacha a.n.la h. je , fíIZP |„ goZHr fPm Hemora dosb-neficioH , ,,„.. lhe proinette o ultimo parasraforto artigo oddirional do tratado de Londres de 6de Julho pa-sado, e procurar lhe recursos peruais-rio» du parte de todas as Potências , que assigns.rão aquelle tratado."As homas feitas a Si deste mez tem porobjectos vqssa bandeira , e a Mi-tállaçío de vosíOnovo gover.no. EH«. devem fazer vos ver que ain-»e não eonspguio r> fim; mas conseguir se-ha
easmle o governo interior, fbrte pelas leis, poderhvrar.vea da te-rival »-,»rq»4a , e condtizir-vo-.

oliti
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«< Então he q«e poderei» dar aos Soberanos ai-
liados os penhores indispensáveis que lhe» devei» ,
a fim de que não duvidem mais da marcha que
tiavei» de tomar para ch»g»r ao li.m saudável , que
«leu origem ao Tratado de 6 de Julho, e trouxe
« dia memorável de c20 de Outubro.,..

" Antes deste momento, vós não tendes direi-
to algum de esperar os soecorros , que eu tenho
invocado parn vós, em cousa alguma que possa ser-
vir ao estabelecimento da boa ordem «o interior,
ou á conservação de nossa reputação exterior.

" Allligo me vivamente que a A seuibléa Na*
cional do Trezene não tenha fornecido uo Senado
força» sulticientes pura fazer triu.uphar sua indepen.
dencia.

" He impossível convocar huniii assembléa Na*
cional antes do mez de Abril ; mas du.u.ite e.te
intervallo , a crise actual , continuando , poderia
destruir Iodas as esperanças, e privar v..s dos fruc
tos dos sacrifícios i,ii.nen<<>» , que Laveis feito na

.vossa lula sagrada, luta que tende» sustei,tado com
titula bravura como perseverança.

'' Persuadido que vos deseja.»» com ardor ob.
ter os frutos; destus aacrilicios , e reali-ar a espec-
tação da» potências ..Hindus , bem como o infere»-
se, con, que o mundo Chri-lão vos honra, tenho
feito «so do único meio que eslava eu, meu p.xier ,

.convocando a assi-mblc, nacional paru o mez de
Abril , adoptando alé esto momento hum governo
interino fundado sobre a» base» dos netos de Fpi-
dauro, de Astre, e de Trozene.

" Escolhi estu espécie de governo depois de ter
consultado o Senado, e aquelles de vós de que co-
.ftheço a experiência. Terei seu apoio com o do»
homens que pelos voto» da» provincia» do estudo ,

.Be tem já levantado ás honrosas funeçõea de repre-
«entantes da, nação.

•». Assuciando-se a mim , parlir-iparão dos meus
trabalho» e da minha responsabilidade. A Assem-
bléa Nacional será o juiz." Minha vida toda , a carreira publica que te-
nno corrido ha trinta mino» , o favor que tener
adquirido ern muito» p,iiz.<s da Europa, vos, pre.su
gião que o unico alvo da minha resoluçâ.. fií- p-jr-
vos sob a eride, e ss lei», e preservar-vos da- Iihk-s-
, ,s oon-equeiiiios de hum governo arbitrário.

" Egina 2 de Fevereiro de |S28.
" O Governador J. C. Cap., d' M-Ih».

-pois desta piot-laiui.ção , o Presidenta .Ia
,C> , a -st ibeleceu huui Governo inleri",, , sob o
»¦ e dv. Piinhrllenium , composto de 27 uieuibio*.

<E-,a ,),!ii,..i«.,.;iio h» i!p exi-tir só ale n reunião
jd.' assembléa nacional , convocada para o mez de
Abril.

B A V 1 E R A.

Munich 3 de Março.

(Extracto de huma carta particular.)

Nossas Câmara» começa,» a apostar questões
maiores; portanto suas discussões pareceu, lixar
Cada v«>. mais a attenção da Allemuuha.

Com effeito não se pód» negar a importância
«J> huma »e.«eã,i, cujos trabalhos abrangem liid„, de
<_„• pódw depender a felicidade de hum paiz, e
enj» tendência incontestável, se dirige para o desen»
vulvimento mais completo de nossas instituições. Na-
da mais nobre do que o procedimento do nosso Rei
fjara .os» oa seus Eílados Geraes.

As finanças dascansavio ha muito sobre bases .

muito incerla»; hum atrazo de 31 milhíles de fran»
co» tinha sido legado eu, parte ao thesouro , e em
parte á amortização, polo serviço do» anuos 1820,
1821, 1822, 1823, 1H24 e 1825. Hum dtfie.it quasi
igualmente considerável era previsto , votado, c per-
mitlido pelo Orçamento de 1826, 1827, 1828, 1829,
1830 e 1831. O Hei Luiz apparece; bastão-lhe dous me-
zes de reinado paia entupir o abismo; sabias eco-
noniias chegio a fornecer <> fundo de reserva , o
relatório de 1828, chefe d'obru de erudição e de
lealdade vem desenvolvei aos olhos do» Deputado,
assombrados o quadro iisongeiro de huma prospe-
ridade inesperada. :...,. ,

O imposto directo fazia gemer a major parte
dos departamentos sobre o arbitrário de hum regi*
men puramente provisório. Planos tão vasto» como
profundos tendeu, a generalisar a opeiação_do .ca/,
dastro, a repetir, regular e simplificar as avalia-
ções., a ai li viar as províncias sobrecarregada», e a
reportar sobro a renda a parte das contribuições,
que de alguma sorte affectava ainda o espiral im*
movei.

Os regulamentos sobre os impostos indfrecto»
offerecião inconvenientes geralmente reconhecidos. A
mesma Coroa he que propõe a abolição das dispo-
eições vexatórias, i- doa excesso» iiscaes.

O systema de nossas alfândegas se escorava emi
huma simples Ordenunça de 1826. Ainda que aq-
thorisada pela lei pnra manter sua pauta, o poder
se faz gloria de reclamar a sua eaneção legislativa,
e uo mesmo tempo pelo seu tratado com Wurtem-
berg segurar hum novo augmento aos interesse,
coin-nerciaes e industriaes.

A incohcrencia de nossa legislação civil e pe-
nal uão e„capou á sollicitude do governo. Projectos
de códigos , preparado» pelos nossos mais sábios
jiirisconsiilto» oecupão neste momento as commissõr.»
das .iuas Câmaras. A alliança mais bem combinada*,
idéas antiga» e novas, a conservação de certos di-
rejtos de posturas, a adopção da defeza orais '*
', : ,.->,cção nos debate» judiciários de hun, certo
_!,á„ de publicidade. tudo en. fim, neste trabalho ,
hc lium objeelo de prazer pura aquelles qq«> não
são iiv-üíerentes ao voto nacional.

Oulros beneficio» toeno á sua execução Está
terminada huma lei de recrutamento eminentemente
protfctora do» interesse» sociaes. A instrucção pai»
blica se estabelece sobre huma escala mais religir»
sa e ao mesmo tempo mais luminosa. i

As escolas primarias obtém socc.rros inopina*
dos e consideráveis.

A adn,ini«lraçno se simplifica -. a centralisação
«ntru em seus limites naturaes; as localidades reco*
brão seus direitos in,prescript;veÍ8. O Rei quer a
n.aior independência no regime municipal. No»si»
Conimuns conseguem esse código mral; objecto de
tanto» volos, remédio para tantos mole». »' 

O Monarca alé se demitte do direito «ta decrt-
lar elle só ns c.ntimos addicionse». Elle confia a
«ua votação a conselho» de depa«lamento, nomeà-
dos «obre huma lista dupla de candidatos iivremen>
ie eleitos , e chamados ao mesmo tempo a illusiratr
a administração provincial cobre as questões mai»
graves da sua coinpttencia.

A hum G"v*rn-, que faz slardo de senliment.»
tão generoso», nã" faltão tilulos ao nosso conhr-
cimento. O voto do povo he deste parecer : o eco
da opinião retumhará, não o duvidemos, na reste»,
to do Corpo Legislativo.

O que principalmente ngrada ás pessoa» ivtode-
rada» he qua não ha noa Projecto» do Mini^ea-ia»-,
nem »ede de poder, nem espirito de r.rtido. Não

? a
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«» acna alii nom Cego pendo» para o que existia.
Todo o melhoramento leal he favorecido altamente
pela iniciativa real. Mus lambem se procuraria «Ui
ri -lialiip esse espirito ultra-iimovsirioi que dririba ,
que deslroe puramente pelo prazer de tefacer; na-
• ia rio democrático ; nada* qne lenha relação com
hum iiiveliiinento anti-social. A mppressiio de au-
tieos tiiteiiis feodues e o allivio dos vassalos reaes,
xiiaichão de trenle com o respeito devido á proprie-
dade ; as jurisriicçóes seiiluiiiacs permanecem intac-
<»s ; os mesmos conselhos de departamento se hão
tle compor .por classes; cada huma das cinco ordens
Ct>li«tiiucionaes ha de alii introduzir «eus concor-
rentes, e a escolha do Governo se ha de restrin*
gif eu. huma proporção estabelecida legalmente.

He assim que esle Piincipe, como sábio co.
Toado , trabalha para a felicidade de seus subditos,

be assim que molda seu systema regeneredor, me.
nos pelas theorias do momento qut* sobre rs verda.
deiro» interesse» do seu paiz; he assim que t||ft
sabe conbinar oh progressos de huma civiliunçã-,
c.escente com iittstit»içõ*»H históricas , escapadas co-
mo por -mírtgie a quarenta annos de destruição;
he assim finalmente que elle completa o eiiilicio'.
de que seu digno Pui linha lançado os alicerces.

Sua veneração escrupulosa a carta juiada, seu*
respeito a lodo o di.eiio existente , sua adíiesâo
á lé de seus. pais, ao mesmo tempo que sua pio.
tecçno imparcial a todo o culto tolerado ; o'ódio
a toda a hipocrisia, sua pr.bidtide cavallaresca,
suas luzes, e sua erudição; taes são us bússolas
do seu Governo. Finalmenle elle nâo quer reim.r
senão pela justiça e pela perseverança uo btm.
Os seus desejos estão satisfeitos.

NOTICIAS MARÍTIMAS.

ENTRADAS.

Dia 13 de Maio. — Parati; 8 dias; Canoa No-
va Aurora, M. Manoel Rodrigues dos Soutos, equi«
pagem-4 , carga caffé, ao M.— Liverpool; 83 dias;
B. Ing. Mary Sleivand, M. Alfred Smittt, equipa-
gem 13, carir» fazendas, a Gtlljiland, e C. : passa*
geiro 1 Inglez.— Van Diemen Land; 78 dias;
«U. Ing. Himey, M. Finukis, carga vários gêneros,
ao M.:. passageiros 14 Jnglezes.— Cubo Verde; 33
dias; G. Ing. Julius, M. John Cring , equipagem
9, carga saí, ao M.— Cabo Frio ; 2 dias, L. S.
Francisco Voador, M. Manoel Ferreira dos Santos,
equipagem 5, caga milho, e agoardente, avario».

Entrou a lancha do Berguutiiu Atrevido, que
eahio deste poito para Cabinda , e naufragou na
Ilha Grande, Manoel Pereira du Silva, Mestre do
dito Bergantim, com 7 pessoas da sua tripulação.

Dia 14 de Maio.— Ubutuba ; 12 dias; L. Au-
rora, M Manoel do Nascimento , equipagem 10,
carga caffé, e fumo, a vários.

Dia 15 de Maio.— Porto; 4t dias; B. Impor,
tador, M. Manoel Pinto de Araújo, equipagein 45,
carga fazenda», a Bislerficld: pass'.iivir,,8 2 Hes«
penhor» — Parati ; 8 dias; L. Senhora da Lapa e
S. João Baptista, M. Fiaucisco Aièmrio da (unha,
equipagem 6, carga aguardente, .lie, e fumo, a
Antônio Marques: passageiros Manoel Antomo Bii-
to, e José Pereira Vianna. — Dito, 25 dias; \Jt
Senhora de Monserrute, M. Joaquim Poeira Pache-
co, equipagem 7, carga Hgourriente, e fumo, a va.
rios. — Miingaruliba ; 5 dias ; L Maria Pr ela , M.
Malhem Duarte, equipagem 6, carga cafTé , e agoar-
dente, a vários.— Liverpool; 49 dias; B. Ing. Sp-
sana, M. James Williamson, equipagem 10, carga
vários gêneros, a Conts 6} C. : passageiro o Por.
tuguez José Bello de Araújo. — De cmzar, CD.
francisen, Com. o Cap. Ten. Antônio Alberto dos
Santos Lopes.—Havre de Grace ; òO dias ; B. Franc.
Courier du Bresil, M.Guimatd, equipagem 12, car-
ga fazendas, a Milrand: passageiros 13 Francezes.
e 6 Fraucezas.

S A II I D A S.

Dia 13 de Maio. — Boston ; B. Amer. Normand,
JVL Richardson, equipagem 11 , carga caffé. —Gru-
parim; L. Senhora da Lapa, M. Miguel Victorino,

equipagem 6, em lastro : passageiros Joaquim Jo.
sé Pe.eira, e Joaquim Dias de Paiva, com Passa.
portes da Policia, e Jn-tino Ferreira Dias, com
sua familia , com Passapoile da Secretaria tf Esta.
do dos Negocio» da Marinha.— Cabo Frio ,- L.
Conceição, M. Francisco de Azevedo Soutinho, equi.
pagem 4, em lastro. — Mangarutiba ; L. S. José
Augusto, M Innocencia José do Nascimento, equi.
pagem 4, caig» sal , e vinho.

Dia 14 de Maio. — S. Pttersburgo ; G. Amer,
Pa/adium , M. George Clonlmen, equipagem 15,
carga assucar, e caffé.— Parati ; Canoa Santo An-,
tonio Bom Jardim, M. Pedro Rodrigues Martins
equipagem 4, em lastro. — Rio de S. João,- S. ST.
João da Barra, M. Antonio José do Couto, equipa,
gem 8 , eu» lastro. —Dito , L. Sunta Anna, M. Igna.
cio Antônio de Andrade, equipagem 8, em lastro —
Capitania ; L. Santo Antonio , M. Joaquim José da
Costa, equipagem 5, cat,;a vários geneios.

Dia 15 de Maio.— Bahia; B. Sueco, Nayaden,
M. Lofstron, equipagein 10, em lastro. — Havre de
Grace; B. Franc. Sentap/iore, M. Maniere, equi-
pagem 17, em lustro.—Capitania; L. Senhora do
Rozario, M. Luiz Martins, equipagem ti, carga vi.
nho, e bacalháo: passageiros José Gomes da Pe*
nha , com I criado, com Passaporte da Policia , e
4 escravos, com Passaportes da Secietaria d'Esta-
do do» Negócios da Marinha. —Ci»òo Frio ; L. San»
ta Balbina, M. José Luit Rodrigues, equipng' m 6,
en. lustro: passageiros José Alexandre d'Araiijo,
com suu família, e D. Francisca Angélica, com
Passapoites da Policia. — Ubatuba ; L. Conceição
de Santos , M. Antonio José Duarte, equipagem 5 ,
carga vinho , e carne.— Dito, Canoa Santo Anto-
vio , M. Manoel Francisco do Nascimento , equipa»¦fero 5 , carga sal. — Dilo , Saveiro Providencia,
M. Joaquim Nunes, equipagem 4, em lastro.—Di»
to, L. Senhora da Victoria, M. Manoel Putricio,
equipagem 4 , em lastro: passageiros 8 escravos,
com Passaportes da Secretaria d'Estado dos Nego»
cios da Marinha. — Rio de S. João ; L. Espirito
Santo, M. José de Azevedo, equipagem 5, em l»s»
tro. — Dito , S. Santa Anna e S. Joaquim , M. /o*
sé Maria de Almeida , equipagem 9, em lastro. —
Dilo, S. Aurora, M. Manoel Antonio dn Silva,
equipagem 8, em lastro.— Dito, L. S. João Evon»
gelista, M. José Antônio de Andrade, equipagem6»
em lastro.

RIO D£ JANEIRO ra IMPRENSA IMPERIAL s NACIONAL.



jy.o 113 Segunda feira

IMPÉRIO

om 19 de 3íaío Üe 1828

DO BRASIL.

>-0<>'<___i>;C>í'
DIÁRIO FLUMINENSE. Vol. II.

¦«Ôô0^^'

AnTioos oe Officio.

Repartição dos Negócios da Justiça.

I LI."" e Ex.'"0 Sr. — II .vendo coromunicado o
Presidente da Província rias Alagoas, por officio
de 4 de Março próximo passado, que, hum mez
antes do sua chegada aquella Província , ateada
a cliaiu.ua dos partidos entre o Vice-Preside.ite e o
Commandante Militar , fora este á Villa de Ma-
ceio, e tirara a Joaquim di. Silva Freiie, Escri*
vão Deputado da Junta da Fazenda, do Forte de
São Pedro, onde se achava prezo á ordem do su-
bredito Vice.Presidente, deixando entretanto a tro*
pa na Capital da Província em arma. , e muni*
ciada de pólvora e baila; e não se lendo tomado
então o conhecimento legal , que exigia tão eatra-
nho e reprçhe tsivel procedimento, pelo judô receio
d. algum funeito movimento, como pondera o
Presidente, de ordem de S. M. o l.nperadur pas-
to ás mãos de V. Ex. a copia inclusa do citado
offi«.io, para que fazendo V. Ex. expedir pela
Repartição da Guerra as ordens que parecerem
convenientes para remover-se o embaraço, que tem
feito retardar o conhecimento d'aquelle facto , co-
itio aponta o mesmo Presidente , se possa mandar
procedur por esta S-cretaria de Estado dos Negu-
cios da Justiça , ao .respectivo proesso.

Deos Guarde a V. Ex. Paço em 14 de Maio
de IÍHS. — Lúcio Soares Teixeira de Gouveu. —
Sr. Bento Barrozo Pereira.

RIO DE JANEIRO.

Difcurso que no dia 17 do corrente recitou o Sr. Fran-
cisco Carneiro dc Campos, como Orador da Depu-
tação da Câmara dos Sr. Senadores, em Presença
de S. M. o Imperador em Resposta á Falia (/(.
Tltrono. '.'..,

SENHOR. — 0 Senado nos envia em Deputa-,
ção, como órgãos dos seus sentimentos, a expressar n
Unanime voto de Agradecimento da Câmara ppla
«-celsa Falia do Throno , dirigida á Assembléa Ge-
ral no solemne acto de Abertura de sua, terceira
Sessão da actual Legislatura.

Permitia V. M. I. dizer, que, tendo o Sena*
do em similhante oceasião tributado a V. M.. I. es.
devida., graças, manifestando constante e intenso,
d^ejo,de dar testemunho de soa lealdade, e ho-
menagenj. á Sagrada Peísoa de V. M, I. , °'a seB"'
té dobrado motivo para executor este grato dever,.
Rela transcendente importância dos objçc.oj.,. que

V. M. I. Se Dignou Communicar e Rrcommendar.
Grande complacência tem o Senado cem toda

a Nnção Brasileira , na satisfação que V. M. I.
Declarou Ter pelo Formal Reconhecimento ds In*
dependência e G.tbegoria do Império fio Brasil
por SS. MM. o Imperador da Rússia e El-Reí
da Saxo.iia , e pela continuação das relações de
amizade e boa inlelligeucia , felizmente subsisten-
tes, com as Potências da Europa , que já antes
havião reconhecido este império , de que V. M. I.
Tem a Gloria de Ser o Fundador; o que he au-
thentico manifesto do perenne honroso juizo , qué
as Testas Coroadas tem formado da regularidade
e solidez da nossa Constituição Política, i

Se a Hespanha he a única Potência, que ain-
da se mostro excêntrica á iliuminada Política dos
Soberanos daquelie Continente , que com tanta
preponderância influem no progresso da civili.ação.
e que justamente considerou a Nação Brasileira
digna de se alinhar entre as Noções, que fórmão
a Grande Associação dos Povos mais illustrado-;
o Senado se persuade que não será distante a épo-
ca, e.n que no Gabinete de Madrid prevaleça»
conselhos adequados ás presentes circunstancia* do
aut.go e novo Mundo, e aos próprios verdadeiro»
interesses , e que em fim reconhecerá o Império
do Brasil , cujos direitos indisputáveis não pôde
invalidar , nem desconhecer.

O Senado congratula se com V, M. I. pela
apra/.iv. I communi.Hção de Haver concluído Trota-
d»s de Commereio e Vavpçnção com Suas Mages-
tades o liei da Grã Bretanha, e o Rei de Pru.-
s.a, estendendo assim com a Sua Paternal Solicito-
de, e desvelado Zelo, o Plano de segurar por to-
dos os mudos a permaneneiu das relações de hair-'
munia e amizade com as Potências Estrangeiras.

Fali.cem os termos paro o Spnãdo enunciar'
o Heroísmo e Primor, com que V. M. I. Deu com-
plemento ao Actor da Sua Abdicação da Coroa Por-
tugueza. Sobre este acto he difficil ajuizar se em
tão Magnânima e providente Resolução prepcuide-
rou o Espirito de Moderação e Sabedoria Política ,
ou a Grandeza d'A(n.a e Bondade de V. M. I.,
que assim mui profunda e circun«pectamente Con-
sul tou aos pondonores, e interesses de Portugal e
do Brasil.

O Senado se compraz da communicação, qua
V. M. I. tombem Houve por bem de Fazer di»
relações de amizade e boa intelligencia, que exis-
te entre, o Império e os principaes Estados do
Continente Americano. A Sublime Política dç V.
M. I., e Seus Sentimentos Philantropico. sflo as
solidárias garantias de tãe importantes relações.
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Cordial júbilo experimentou o Senado pela De-
claraçâo de V. M I. sobre a Resolução do Go-
Terno do» Estado» Unidos de nomear hum Encar-
regado de Negócios para esta Corte em lugar do
que -e au.eitl ra.

Quanto á Negociação entabolada com o Gover-
n. ua Republica de Buenos Ay.es, o Senado re-
conhece , in láu benéfico expediente o influxo dn
BV-iema pac.fi i, que anima o Coração de V. M.
I. : e nâo lhe resla mais que fazer votos ao Om-
ni,. l ute Regedui do Universo , para que esse
G verno, meüior aconselhado, se aproveite das
,-.- neiosa- proposições de Vossa Magestade Imperial,
t , quanto ame», conclua a paz suspirada, sobre
os principio» de justiça e liberalidade, que vincu-
lão as Naçõ » em laço» de humanidade , pondo
termo á guerra excitada por inimigos do Império
contra o» evidente» interesse» de paizes visinhos ,
e que tem retardado o desenvolvimento dos »eu«
recursos, e a consolidação da Regeneração Politi*
aa dn Povo Aim ri, ano.

Se porém , co..ira a natural espectação , pre*
domineieiu naquelle Governo desígnios sinistro» , e
preleiiçõ.-s incompatíveis com a Dignidade da Co-
roa Imperial, e Honra Nacional , o Senado con-
coirerá, qtiai.t • em si estiver, a exaltar o espiri-
to publico, para manter-se o Decoro do Império,
e resj tir-se eetrenuamente a lão inju*tas hostilidade».

Aienteu o Sena.io com o maior agrado ao In*
aigne Monumento, de que V M. I tão affectuosa-
mente Se Congratula , {Annunciando a boa ordem
qne reina em todo o Império; o que he saudável
effeito do ju ado systema Constitucional, e dos ex-
perinienlados beneficio» , que a Nação Brasileira
com gratidão reconhece ser devidos ao zelo , com
qi." V. M. I, Vela sobre todas as Províncias , e
Repartições do Governo.

Qu into á renovada Recommendação de V. M. I.
aobre a Fazenda e Justiça, que tão justamente em*
penhãu Seu Alto Entendimento, para consolidar o
crédito pubiico, e a prosperidade Nacional, o Se-
nado se esforçará de corresponder ao» Desejos de
V. M. I., promovendo as deliberações sobre estes
árduos objectos; reconhecendo todavia a» difficol-
dades da emprezi» , que exigem o tempo, e medi-
taçio onportuaa ás prudentes e graduaes reformas,
para o fim d- btor »e o proposto resultado da fe-
liei fade publica. Nesle intuito, já a Assembléa Ge-
ral começou es-a tarefa na Sessão próxima passa-«Ia ; e de certo continuará na presente com o il-
lu-trado rei», que tem constantemente empregado
em todas as di cus-ões do interesse da Nação. O
Senado assegura a V. M I. , que da sua parte,ha dc cooperar com igual zelo e efficacia.

O Senado em fim , coadjuvado pela» informa-
ções dos Ministros d« V. M. I., com os quaessempre eslatá em perfeita harmonia em tudo querespeita ao bem publico , e tendo constantemente
em cunsideraçâo o corresponder ás Intenções de V.
M. I. pela mutua confiança entre a» Câmaras e oGoverno, espera que os Magníficos Desígnio» deV. M. I. paia a consolidação e religiosa observan-
cia do Kystemu Constitucional , serão preenchidosarib os auspícios da Divina Providencia; cominuan-do os oroger-sso» 'da 

prosperidade do Império , no»
quaes V. M. I. sabiamente firma a gloria de SuaSagrada Pessoa , e do Solio Imperial.

Resposta de Sua Magestade Imperial.

Agradeço ao Senado a boa resposta, oubda' a Falla do Throno.

Discurso recitado pelo Sr. Joaquim Gonçalves J„£ífo
Orador da Depulação da Cumaru dos Srs. '

Deputados.

SENHOR.— 0 momento em que Vossa Mage8ta.
de Imperial Appareee no meio da Nação Brasileira
que Esperançada antes n»9 Viitudes de Vossa I\la!
gestade Imperial, do que Alliciada pelo esplen>!ur
do Seo Nascimento, O collocou sobre o Thiunu
que Ella Erigira: Esse momento, Senhor, «,,_
que V. M. I., Lhe Revela , sem intermédios
Seos Pensamentos , c Seo» Dezejo», Patente. -Lhe
os aclos do Governo, e a Orienta » b.e o estado
da publica administração, nunca foi mai» vivamen-
te sentido, nem »e.á mais sinceramente agra 'e,ido

pela Câmara do» Deputados , que a V. M. I. nos
Envia, interpretes li ts dos S-. ntimenlo» Naciona-
es. Na suspirada abertura desta terceira Sessão
da Assembléa Geral Legislativa, a Câmara dos
Deputado» Encontra, não só hum testemunho irre-
fragavel da consolidação , e progresso do Governo
Monarchico Representativo , mas descobre lambem
hum documento precioso de que V. M. I. Convém
cido como está, de que he elle o único penhor da
união, e da Prosperidade do Brasil, Fará Mar-
char o Governo em perfeita harmonia com o voto
Nacional, isto he, entre os Direitos, e os Deve-
ies consagrados no Código fundamental do Império.

A Câmara dos Deputados cordialmente Se
Congratula com V. M. I. pelos laço» de recipro-
ca amizade, que lisrão o Governo de Vossa Ma-

festade 
Imperial com os Governo» do novo e velho

lundo : e bem longe de dar valor ao obcecado
empeiramenlo da Corte de Hespanha, assento du
erro, e do despotismo , folga que ella retarde esla
acto de dever, e de justiça , té que illuminado
seo entendimento pela» luzes da razão, e da ver-
dade, profira dignamente o recohecimento da no«s»
Independência, e da nossa Regeneração, e entre
na escala das Nações amiga» da Liberdade d»
America.

A Câmara dos Deputado* no« Encarregou tam-
bem de significar a V. M. I. que ella terá a mais
completa satisfaça , 8e no» Tratado», que V. M I.
Se Dignou Aiiniiiiciar-Lhe conclui I is , e Ratifica-
do«, Encontrar não »ó justo» argumentos da sua
necessidade, como tambem de que a Lei, a Díg-
nid-de, e os Interesse» du Brasil furão deviJamen-
te consultados.

Completou V. M. I. o acto da abdicação da
Coroa Poriugu za ! Na sempre doce Bpprovação,
que a Consciência Dá ao cumprimento de
árduos deveres, Achará V, M. I. a compensação
deste acto , que fexou de huma rez quaesquerabismo», que o juramento das Constituições deliu-
ma e outra Nação não tive»se ainda aplanado. A
Posteridade, no Tribunal da Historia, lera com ad-
miração o Nome venerando de hum Príncipe, quena Primavera da idade, renunciou sem culto hs-
ma Coroa , que ornara com gloria a tesla de Seos
Maiores, porque Reconheceu qu-, Conservando-»,
nem desempenhava a Lei, nem podia fazer a feli-
cidade de ambos o» Povos , que o desejavão , pois
que esta depende , pira ser perdurarei , da sua omni-
moda e eterna separação.

A Communieaçãu, que V. M. I. Se Di?nou Fa*
aer de que o Governo dos Estados Unido» da
America acabava de nomear hum novo Ministro pa-
ra esta Corte, não podia deixar de ser altamente
agradável aos nos.os corações, que vião com pezarestremecidos os laço» da natural amizade com esie Po*
v© Co. Ir mão, que primeiro estreou na America a
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(trada da Regeneração, e da Independência . e
nl.oreou as vantagens de hum Governo Represe»-

taii*o- Qaanto seita para dezejar, que a D.scorctí.'_,, 
tive.sK acceifliito os f«xos da iruerra com ¦ Iro

P ivo C> Irmão '. Mas V. M. 1. repassou os nossos co-
õe- C(),__ a mais viva , e a mais agradável alegria,

Aiinunci-indo-uou já entaboladas , justas e dccoroeas

n.i.ociaç«í's de Paz. A Pau, Senhor , he , depois
da Ciinstituiçío , a primeira necessidade do Brasil,
como a verdade he se.i.p.e a primeira neceft-iriarle
jl.ri Reis Couitudo, Senhor , a Câmara doa üepu»
tadi.s nunca consentirá (jue enuodoada seji a Honra,
e a Dignidade Nacional.

Se lisoiiífeiro foi o quadro, que V. M. I. nos
tr:.ço'i das Relações exteriores, as palavras de V.
M. L sobre o« »ei;ocii.s i.iteriore* levarão ao fundo
doa noosos corações a suave unção de animadora es.

pe.anra , e d»iao o íolpe murul nos amigos do

je/imtm absoluto, poucos, .micos e míseros diver-

ceiites, que nii.da hoje maculao o Solo Brasileiro.
V, M. !• Reconhece, e Publica que a Iranquili la-
de do Impe'io he frueto p.ecioso da consolidação
doSvstema Monárquico Representativo ; e a Câmara
dos DeoutaJos leu. a floria de afl.fi.iur a V. M. I. que
marchando o Governo religiosamente, e fazendo
marchar os diversos deleitados do Poder á luz «Ia

Constituição, que a Sabedoria de V. M. I. Otfe-
receu a Nação «ceiu.u , e todos jurámos , breve-
mente'verá o Universo crescer, e encorpar nes.
te abençoado terreno todas as riquezas da Scien-
cia, e da Industria, da Agricultura, e do Com-
mercio, da Civ.lisação, e da Liberdade. A Câmara
dos Depuia.toB, porque he sagrado dever seo, e até

porque esia convencida de que taes são oe desej.s

de V. M. I., "ão cessará de vigiar para que a Hi Ira 'o

Despotí-u.o não tome a erguer o collo, e não devo e

os «jermen* preciusos da nossa prosperidade, e da

nossa çloria, e os Encarregados do Pm ter i.-j-i

abu-e.i. Ia Imperial Confiança , não surpr-. ,„h«i

a R.litfião d-.« V. M. I. e não fição voltar us

passados dias de triste recordação.
A Câmara dos Deputados não *e descuidara

de applicar o mais serio disvello na continuação de

Lis, que conl.ihuáo afirmar em b.zes mabal iv->«

o Credito publico , e levar a luz ao Cah..s d- nos-
sas finanças. Mas seja licito dizsr, que por m»n
subias, que sejão as'Leis, se a sua fiel execução
Ji.es não dá movimento, e vida, são letras mortas,
não pas«ão de f.rmosas co..ipusiço>s, onde apenas

o Ph.losopho se praz de achar bem desenvolvidos
os princípios etemos da Razão , e da Justiça. Ha

com quanto conheça a Câmara dos Deputados a ur.

gencia de continuar igualmente a regular o Poder Ju.

diciano secundo os principies luminosos da Uons-

íiluição , não pode ta»-bvm deixar de repetir , que
a faíla ria execução das Leis , bem como a corrup-

rão da moral, .est s tutaes doAtaoloti.no, sao

á causai da exorbitância do Poder Judiciário,

f dos males qoe gravilão sobre o. Subditos de V.

M. I. n« mór porte do Império- .
A Câmara dos Deputados ouv.o com verdade •

ro iiibil» o esperançoso.annunc.o, que v. m. .

Lhe Fez «le Haver OrJenado aos Seos actuaes Mi-

«listro., que apresentem ao Corpo Leg.sl.tiv os

quadros da publica adn.in.slraçao. Se a_ Sabedor a

rí.,,fl';,:;a.'':;.r.°"';.v¦-. •„¦,'•$:;¦.
«ia Ue V. M. I. recommeadando • »"¦ «"*£
ta harmonia entre, as Cama.as e o Governo, Da

Lhe hum Conselho saudável, que de ce,to fará des-
apparecer dissidências, que bem a sei, pezar tem
empecido o corrente andamento deste Systen*.
A Câmara dos Deputados, protesta, Senhor, nã '
arredar se jamais da Constituição, que Ella D >

ja, que intacta passe á mais remou postei.ri ,
e guiada por este astro bem fuz.jo , não *« • ; dra

quem perturbe esta doce, e necessária I.-. . "-¦

que V. M. I. ieeo..,i»en«la, que lanto «l v, ' Il r
na prosperidade da Nação, e ur V M l. A, .ba
de sustentar, mostrando »o Mundo i..t<-ii'«> qu-nt-
pré«a a voz da Nação, quando RH» ch-ir» ¦¦•¦ S o
Throno, e qual a Sorte que no B.aa.i 8 cri. a

quantos ninarem sacrificar a H >«>«•» ao hü«»..i.o ,
e desprezar aOiinião publica, Ra.11*111 do Universo.

Tal he , S-nbor, o vot-i da C^.nnr^ d >« De-

pulados: com elle anda uni to o coli-talt* pe-a-
mento de a.nar e fazer a uar Iodos os dias mais,
e mais hum Príncipe, que todo Sa Cunsagia á
Felicidade do Brasil.

Resposta de S. M. 1.
LolIVO MUITO Al INTENÇÕES DA C-aMARA DOS

Deputados.

Artigos «ão Oi-ficiaes.

Câmara dos Senadores.

9.a Sesião em \3 de Maio.
Presidência do Sr. Bispo Capellão Mór.

Ab, io-se a Sessão com 2S Srs. S.madores , e
lida a ,\cla da antecedente, foi apprnvaria.

O Sr. l.° Secretario leu hum Officio da C»-
m«n dos Srs. Deputados, remettendo a Resolução
acerca do Projecto, que authorisa o Governo a
mandar vir da Europa Professores deobras liyd-ni-
licas , e Engenheiros de pontes e calçadas, ar,

qual a referida Câmara não tem podido d., o u
L1,1|M .rii.lli-rntO.

ü ,ii..ikIo se na 1» parte ua «>r.l.>m <'¦¦

prosrjjuir. n 2a Hí»i--um>ío o«' ar». ti.- i I'
«obre .. Sopri-.iioT bunal 'le J.isi.çi r. ... ..-
das respe.fvas, e fi . ta a di«u«»-i«« pis-.,..
salvas as Em-mla» P..«.n.«> se á vot.ção d -t ¦• ,
foi approv .«Ia a «Io Sr M .rpiez de tar.v il.-,
d> th.-or seguinte : —Em lujtr H* pri.f<-riil<ts n rs
Relações se ditr» — em todos «>« Julga «os em ulti-
ma in.taneia. F«.rão rejeitadas a d» Sr C rneiro
de Campos, e a do Sr. Visconde de Alcauia a; e

julgarão-se prejudicadas as dos Srs. Evungtlfta e
üuqne E-trada.

Enteou em discussão o art. 7. —• As revi.tas
não suspendem a execução das sentença*, excepto
nas causas crimes, quando he imposta a pena de
morte natural, detfredo , ou galé* , sendo os réos
os recorrentes. O Sr. Carneiro de Campos offere.
ceu huma Emenda, que ft>i apoiada, e ficou adia-
da com a matéria por ter dado a hora.

O Sr. l.° Secretirio deu conta de hum Cheio
do Sr. Ministro do Império , participando que 8.
M. I. Houve por bem Nomear Senadore- a Nico.
láò Pereira de Campos Vergueiro, e a Manoel 1*.
nacio da Cunha e Menezes ; e qne este «inda não
tirou o «eu titulo daquella Secretaria d'Estado.

O Sr. Presidente deu para ordem do dia se-
truinte : í. ° o Parecer da Como»i«são de Policia
acerca das relações das despeaas appresentadas p«*.
Io porteiro do Senado: 2. ° continuação da discus.
são do Projecto adiado : 3. ° o Piqjwto sobre a
liberdade da imprensa.

Levantou-ie b Sessão ao meio dia,
*»

dia ,
¦jrCIO
'ti 

11-
a ¦ I. ,
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NOTICIAS MARÍTIMAS.

ENTRADA S.

Dia 16 de Maio. — De cruzar, Brigue de
Guerra Pampeiro, Co.u. o Cap. Ten. Pedro Fcr-
reira.— Grupurim ,- 14 dias; L. S. Benedicto, M.
Domingas Francisco de Gusmão, equipagem i, car-
ga far.nha, ao Mestre. — Montevidéu ,- 10 dias; G.
Amer. Thomaz Wilson, M.Frederico Tasean, equi-
pagem 13 , carga vários gêneros a Birckíiead. — Di-
t'., 30 dias; F. Frane. La Snrveiltante, Com. Tro.
Ul — Cubo Verde; 57 dias: B. Pari. Famoso, M.
Antônio José dos Santos, equipagem 7, carga sal:
passageiros 1 Americano. — Rio de S. João; 4 dias;
S. Conetição Flora, M. Joaquim Pereira du Silva,
equipagem 6, carga madeira, calfé , o tissucar , a
variais.—Ilha Grande; 2 dias; L Cone ição e S.
Francisco dé Paula , M. Manoel Gonçalves de Men-
d onça , equipagem 5, carga catlé, a vários : passa-
gemo Luiz Antônio de Freitas.

S A 11 1 D A S.

Dia 16 de Maio. — Em commissão , F. Impe-
ralriz , Com. o Cap. de Mar e Guerra João Car-
lis Pedro Prilz. — Dito , C. Mari» Izabcl, Com. o
Cap. de Fiiig. João Paseoe Greenfctd : passageiros
Antônio de Menezes , com 1 escravo , com Passa.
porte da Secretaria distado dos Negócios da Mu-
rinliíi. —lguape ; S. Piedade, M- Fihzardo Dias de
Almeida, equipagem 9, carga vinho, e Pai: passa-
geiros Francisco Antônio de Andrade , Soldado di-
uiittido, com Portaria do Quartel General , 1 es-
cravo , com Portaria da Secretaria d'Estado dos
Negócios da Marinha, e huma escrava, com Pas-
saporte da Policia.— Dito, S. Flora, M. João
Ferreira Faneca, equipagem 7 , carga fazendas: pas-
sageiros Francisco Pedro de Moraes, e 2 escravos,
Miguel Antônio , e Jorge Joaquim de Souza Cas-
tro , com Passaportes da Secretaria d'Eslados dos
Negócios da Marinha. — Dito, S. Ihus Corações,
3M. Theodoro Gonçalves da Silva, equipagem 7, car-
ga sal , e vinho : passageiros Antônio Luiz d'Oli-
veira . e 4 escravos, com Passaportes da Secreta-
ria d'Estado dos Negócios da Marinha.— Santos;
S. Santa Delfim, M. José Furtado dn Silva, equi-
pagem 7 , carga fwzendiw : transporta fcü colonos ,
C«.,n Portaria da Secretaria d'Estado dos Negócios
do Império.— Dito , L. S. Vicente de Paulo, M.
Antônio Joaquim d'Oliveira, qui pagem 7; carga vi-
nho , e fazendas : passageiros Diogo José de Car-
valho, com 2 escravos, com Portaria de Secreta-
ria («'Estado dos Negccios do Impeiio, José Ma-
ria de Souza Guimarães, com Passaporte da doa
N'ffocios Estrangeiros, Antônio Rodrigues de Al-
Bieicla , e 36 escravos , com Passaporte da dos Ne.
pocios da Maiinha. — Dito , L. Senhora do Carmo,
Al. Francisco José de Simza, equipagem 7, carga
fazenda» .- passageiros 40 escravos , com Passaporte

abi decretaria d'Eatado dos Negócios da Ivlurinria
Dilo, S. Mim na, M. Ignacio José da Rocha'

equipagem 6, carga dito : passageiros Rosa Alexmi!
drina , com huma filha, e 63 escravos, com paí.
Naporte da Secretaria d*E»tado dos Negócios da
Maiinha.— Dito, S. Alliança , M. Luiz Ferreira
Braga, equipagem 8, carga dito: passageiros j0>
sé Maria Penavellia , Domingos do An.arai , caiu,
1 escravo, Munoel Antônio Alves de Brito, D. Ca-
Ihuriiia Francisca, com sua família, e 112 escra.
vos, con, Passaportes da Secretaria d'Estado dos
Negócios da Marinha, Delfim Pinheiro de Olhoa
Costa, com Podaria da dos Negócios alo Império.

Paranaguá ; S. Estrella , M. José Coelho da Silva
equipagem S) , carga sul , e fazendas : passageiro
üesiderio Ferreira , com Passaporte da Sa-cretatia
d'Eslado dos Negócios Estrangeiros. — Dilo, Jj.
União, M. José da Cosia, equipagem 7, carga sal
e f.izeiiahis.— Dito, G. Novo Dourado, M. Manoel
José de Carvalho, equipagem 19, carga sal: passa,
genos Augusto Cândido da Silva , com sua mulher
e I escravo , com Portaria «I.i Secretaria d'Estít(Jo
dos Negociais do Império. — Dito, S. Pensamento
Feliz, M. Manoel Joaquim de Lima, equipagem 9
carga vários gêneros, — líio dc S. João ; S. Boa
Sorte, M. Manoel José da Costa, equipaqem 5, em
ias.ro: passageiios 2 escravos, con, Passaporte da
Secretaria d'Estado do* Negócios da Marinha. —.
Santa Calliurina ,¦ L. S. Joaquim , M. Bernardino
Jacinto, equipagem 6 , carga vários gêneros. —
Dilaa , S. Santo Antônio dos Anjos , M. José Luiz
Pereira, equipagem II , carga vários gêneros: pas-sageiros José Fiancisco da Silva Pinto , e huma
escrava, Francisco Pereira Guimarães, e hum es-
cavo, com Passaportes da Secretaria d'Eslado dos
Negócios da Marinha. — Dito, S. Vencedora, M.
Agostinho Rodrigues Garcia, equipagem 13, carga
sal, e fazendas: passageiros José Antônio da Cu-
nha, e José Antônio Rodrigues, cam Passaportes
da Secretaria d' Estado dos Negócios da Marinha;

Laguna ; L. S. Pedro, M. Francisco José Pe.
reira, equipagem 5, carga Ijihj» , e vinho. — Pw
raty; L. Conceição, M. Manoel José da Rocha ,
equipagem 4, carga sal. — Guaratiba; L. Santa
Roza , M. Jacinlho Pereira , equipagem 3 , carga
vinho, e c*rne. — Bahia ; P. S. Joíi; Triunfanle,
M. Manoel Gonçalves de Araújo, equipagem II, cai-
ga azeite, e aguardente. — Vulpuraiso ,- G. Ing.
Porco Espinho , M. Bery Laisg, equipagem 15,
«arga vários gêneros : passageiros o Fnincez Poli-
sier, o' Italiano J r>b mo Arghind , o Columbian-
no José Maria , com hum criado , a Hespanhola
D. Roza de Gmrit , com Passaportes da Secretaria
¦TEstitdo dos Negocio» Estrangeiros. — Dito, E.
Ing. Liberator , M. Carlos Maely, equipagem. 11,
cirg.» fazendas. -. Cabo Verde i \\. Ing. Aquatie,
M. J. Jleatheringlon, equipagem 10, em lastro.

AVISO.

Â- «. j10^^6"' * Santa Caza da Mizericordia desta Corte, ha de andar im preteri vela-mente no dia 31 de Maio corrente no consistorio da mesma. O resto do» bilhetes continufio-ee a.ven»der na mesma Santa Caza, na do Provedor Antônio Jo«" da Cruz Rangel, rua nova de S. Bento N.Ca; na do 1 hesoure.ro Antônio da Silva Costa Pereira, rua detraz do Carmo N. 8; na do The..oare.ro das Loterias da dita Santa Caza Francisco Lope* de Araújo, rua de S. Pedro N. 23; e
na rua Direita N. 20, aa Botica de João Francisco de Pinho

RIO i>£ JANEIRO sa IMPRENSA IMPERIAL b NACIONAL.
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D E C R E T O.

rf*"
p Ornando en. consideração o que Me represen-

tai-ao alguns Negociuntes prop.ictarios de emhar-
c-ições mercantes dente Império, para o estabeleci-
mento d'l.uina Sociedade de Seguros Mútuos , so-
lne cujo objeeto B'ui Servido Ouvir a Junta do
Commercio : e Reconhecendo , á vista doS Estatu-
l.s organisados em trinta e oito artigos, que «u-
hirão á Minha Augusta Presença , e qui; baixâo
assignados por Theodoro José Biuncardi , Ollicial
Maior da Secretaria dc Estado dos Negócios do
Império , que da verificação deste Projecto devem
resulttir copiosas vantagens ao Commercio Nacio-
liai , que muito Dezejo favorecer e animar : Hei
por bem Prestar o Meu Imperial Bt neplacifco pa-
ra a fundação da — Sociedade de Seguros Mútuos
Brasileiros — com os mencionados E-tatutos. Pe-
dio de Aiíiujo Lima, do Meu Conselho, Ministro
e Secretario de Estado dos Negócios do Império ,
o t»nha assim entendido , e expeça os despachos
liecessaiics. Palácio do Rio de Janeiro etu vule
e nove de Abril de mil oitocentos e vinte oito ,
sétimo da Independência e do Império, — Com a
Rubrica e de Sua Magestade o IMPERADOR. —
Pediu de Araujo Lima.

AmiGos nío Officiaes.

RIO DE JANEIRO.

Cumaru dos Senadores.
*'"'"".' liam»—

10.a Sessão de 14 de Maio.

Presidência do Sr. Bispo Capellão Mór.

Abrio-se a Sessão com 33 Srs. Senadores, e
approvou-se a Acta da antecedente.

O I," Secretario leu hum OIlicio do da Ca-
mara dos Srs. Deputadcs , participando que por
Officio do Minislro da Marinha, em data de 15
de Novembro de 1827, ficou a mesma Câmara in-
teirada de Haver S. M. I. Sanccionado o Projecto
de Lei sobre a nova organisação da Imperial Bri-
gada da Artilheria da Marinha.

Entrando se na 1.» parte da Ordem do dia,
encetou-se a I.» discussão do Parecer da Commissão
d. Policia mencionada na Sessão precedente, que foi
approvado para passar á ultima discussão.

Seguindo-se a 2.' parte , continuou a 2a dis-
cussio do Art. 7 sobre o Supremo Tribunal de
Justiça cem a Emenda tia Sessão precedente, á
qual acerescerão novas dos Srs. Visconde de Alcan»
tara, Marquez de Inhau.bape, Marquez de Cara-
vellus , e Evangelista O Sr. Marquez de Caravel-
lus com permissão do Senado retirou a sua Emen-
da. Julgada sufficiente a discussão, passou o Arti-
go com salva das Emendas, mas olferecidas e-tas
á votaçã t , forão todas enjeitudas.

Procedeu.se ao Art. S.° : — A p?rte vencida ,
que quizer usar do recurso da revista , fará disso
manifestação ao Escrivão, que a reduzi-á a (ermo,
assignado pela parte e duas testemunhas. O Snr.
Marquez de Inhambupe , e Rodrigues deC.rvalbo,
otferecerão as Emendas seguintes , que fu.áo ap-
provadas com o Artigo.

Do Sr. Marquez de Inhambupe — D-pois da
palavra manifestação se diga por si ou por seu bas-
tunte procurador.

Do Sr. Rodrigues de Carvalho — Subtraia se a
palavra vencida.

O Art. 9. 3 foi approvado : ao 10. c offcreceu
o Sr. Oliveira huma Emenda, porque o prazo des.is
mezes concedido para representação dos autos de re-
vista no Tribunal Supremo se amplie a hum anno»
Foi appoiada, mas dada a hora, ficou adiada a
discussão.

O Sr. Presidente deu para Ordem do dia : 1.0
Continuação do Projecto adiado : °,.° Projecto sobre
a Liberdade da Imprensa.

Levantou-se a Sessão ás 2 horas.

Câmara dos Deputados.

Sessão de 14 de Maio.

Presidência do Sr. Costa Carvalho.

Abrio-se a Sessão com 77 Sr9. Deputados.
Leu-se, e approvou-se a Acta da antecedente.

Lause num OIlicio do Sr. Ministro da Impe-
rio participando que pedira da Bahia esclarecimen»
tos sobre as irregularidades , con. que alli se pro-
cedera aceica da creação dos Juizes de Paz, e
outro do I.' Secretario da Câmara dos Srs. Sena»
dores participando a nomeação de Commissão indi-
cada para exame dos Projectos do Código Criiui- -
nal. De ambos ficou a Câmara inteirada.

Passando-se á Ordem do dia , continuou a dis-
cussão da Moção de ("raças em Resposta á Falia
do Throno, e o Sr. Paula e Souza offereceu hum
additaoiento, do qual foi approvada a 1.» parte
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juntamente com o Artigo, a que pertencia, salva
h redacção: e a 2.*. parle foi rejeitada. Concluio-
sa com a discussão do artigo final , que foi appro-
vado; e dnsta sorte approvada a Moção, e man-
dada á Commissão Especial para a Redacção.

O Sr Almeida Torres leu o Parecer da Cottt-
missão de Poderes e Estatística, acerca da Reso-
lução proposta pelo Sr. Paula e Souza relativa ás
Instrncções para as eleições da próxima legislatura.
Entrou em discussão, e approvado mandou impri-
uiir-se com urgência.

Passou se á discussão do Projecto de Lei do
Senado, que organisa o Ministério, versando a mes-
ma sobre o Art. 1.» dos appresentados pela Com-
missão de Constituição em 13 de Novembro de
1827. O Sr. May pedio o adiamento que foi apoia-

nisação do Ministério , que foi approvado. O mes.
mo destino teve o 4. ° com a I.» parte do addita.
mento offerecido pelo Sr. Lino Coulinho reformado
nesta maneira : — Que escreva o Ministro, que cou.
vocou o Conselho ; retirada a 2.» parte.

O Sr. Presidente nomeou para a DeputaçSo a
S. M. I. no dia seguinte os Srs. Ledo , Baptista
Pereira, Oliveira Salgado, Ferreira de Mello, Vas.
conceitos , Silva Guimarães , Rocha Franco , Lo-
pes Mendes, Absís Barboza, Nabnco, Costa Aguiar,
Borja Pereira, Custodio José Dias, Pires Ferrei-
ra , Xavier de Carvalho, Lobo, Albuquerque,
Pinto do Lago , Bricio , Ferreira França , Mendes
Ribeiro, Pinto de Almeida , May, e Cruz Ferreira.

Lera o se os seguintes Pareceres.
1,° Da Commissão de Fazenda sobre o Pro-

do" discutido e rejeitado; sendo porém approvado jecto de Lei nppresentado pelo Sr. Vasconcellos, re-
lativo á exlincçãu das buscas ex-officio tendentes a

se mandou imprimir
o artigo

Ao Art. 2.0 o Sr. Paula e Souza offerecen
huma Emenda e outra o Sr. Vasconcellos. Pas-
sou o artigo com a Emenda do Sr. Vasconcellos
concebida nestes termos : — Supprimão-se as pa-
lavras — e nelle se tratarão os negócios que
não forem examinados no Conselho de Estado.
Ficou prejudicada a do Sr. Paula e Souza.

Durante a discussão do Art. 3." deu a hora.
O Sr. Presidente deu para Ordem do dia : 1."

Continuação da mesma discussão : 2." Pareceres de
Commissões , que estavão sobre a Meza : $,' Pro-
jecto de Lei, que eleva a Província a Comarca do
Rio Negro: i." Projectos de Lei que crião varias
Villas nas Províncias das Alagoas, Matto Grosso,
Piauhi , 5. Pedro do Sul, Bahia , üoyaz, e S.
Paulo: 5,D Projecto de Lei que prohibe a admis-
são de novas Ordens Religiosas no Império: 6.*
Resolução sobre a taxa do sello das heranças e le-
gados : 7.° Projecto que regula as Sesmarias.

Levantou-te a Sessão ás 2 horas.

Sessão de 16 de Maio.

Presidência do Sr. Costa Carvalho.

Abrio-se a Sessão com 68 Srs. Deputados, e
lida a Acta da antecedente foi approvada.

O Sr. I.° Secretario leu dous Ollicios do Sr.
Ministro do Império, o l.° participando que S.
M. 1. recebeiia a Depntação da Cumaru a 17 no
Paço da Cidade ás II horas : '2.° decla.audu que
se expedirão ordens ao Foiço Mói* para dar as
illustrações neces-arias relativamente ai.s dous es-
trangeirus empregados ua Província do Rio Gran-
de do Sul.

Leu mais hum Ofiiiio Ho Juiz de Direito nes-
ia Cidade, reiuetlcudo hum requerimento dos Jui-
zes de Facto, que foi re.nettido á Cunimissáo de
Justiça Criminal,

0 Sr. Almeida Torres appresentou hum reque-
rimento de João L-iriisláo de Figueiredo e Mello,
que foi á Commissão de Petições.

O Sr. May ofterecea hti.ini Indicação pura que
se crie huma Commissão Rspecial paru emittir o
seu Parecer sobre, o art 17-1 da Constituição. Fi.
cou para segunda leitura.

A C nu missão Ecclesiastica appresentou hum
requerimento para se pedir ao Governo esclareci,
mentos relativos á Bu!la da Cruzada , que foi s.p.
provada com hum additamento do Sr. Paula e Sou-
za, para que se indique o Ministro ou Ministros,
por quem se ultimou e.te negocio.

Entrou e.u discussão o 3.° art. das Emendas
da Coiiiiuissão ao Projecto de Lei sobre a orga.

a exlincçiio
acautelar o contrabando , que
para entrar em discussão.

2.° Da mesma Commissão sobre o rrquerimen*
to do Conselheiro llalthazar da Silva Lisboa , que
pele a continuação do seu ordenado 'de Conselhei-
ro da Fazenda Aposentado: a Commissão pede es-
clareei mentos ao Governo.

3. ** Da mesma sobre o requerimento de Es-
tanisláo Antônio Teixeira da Matta , que foi ap.

provado.
4° Da C> omissão de Poderes sobre o reque.

rimento do Sr. D-puiado Supplente José de Barros
Pimentel , que foi approvado na Ia parte, subsli-
tuindo-se á 2.» a Emenda do Sr. Vasconcellos.

5, ° O requerimento da mesma Commissão re-
lativo ao Sr. Herrera : foi approvado.

6. ° Da Commissão de Petições sobre o re-

querimento de D. Joaquina Ruza de S. José : foi
approvado.

O Sr. Hollanda Cavalcante appresentou o Pro-

jecto seguinte : — Nenhum Estado ou Potência Ame.
ricana, pagará muiores direitos do que a muis fa.
vorecida Potência ou Esladu Europeu. Julgado ur-

gente, foi remettido á Commissão de Fazenda.
Passou-se á discussão do Projecto do Lei, que

eleva a Província a Comarca do llio Negro. O 8r.
Vasconcellos olfereceu huma Emen Ia, qne foi rojei-
tada. O Sr. Monteiro de Barros appresentou ou-
Ira, que foi apoiada; mas dando a hora, ficou
adiada com a matéria.

O Sr. Presidente deu para ordem do dia: 1 °
Discussão das Emendas do Senado ao Projecto de
Lei acerca dn Exclu-ivo da navegação enlre o
Porto de Santos, e interiores da Provim-', i de S.
Paulo: 2. ° continuação da discussão do Projecto
sobre o Rio Negro: 3.° Resolução acerci da ta-
xa d.» sello Ias heranças e legados : 4. ' Discits*
sio do Projecto de Lei quo prohibe a admissão da
novas Ordens Religiosas no Império : 5, ° Discus*
são do Projecto de Lei erigindo varias Villas nas
differeutes Províncias : (i. = Discussão do Projecto
de Lei , que cria varias comarcas o lugares da
Juizes de Fora : 7. 3 Projectos e Indicações,

Levantou-se a Sessão ás 2 horas.

Projecto de Lei sobre as eleições.

A Assembléa Gernl &c. Resolve.
Art. l.*> Far se-lião as Eleições, para a pro-

xima Legislatura , e no período* (fa mesma pela'
Instrncções de 20 de Março de 1821, com as se-

guiiites declarações :
I.» Serão feitas em todas as Províncias em

hum mesmo tempo não só as eleições piimar
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D.0

na. Assemblóas Parochiaes , como as secundarias

„os Collegios Eleitoraes, bem como aa aptuações
na. Câmaras da3 Capitães, e para este tini o Go-
verno, lendo em consideração as respectivas distan-
cias lixará as devidas épocas debaixo de sua res-

pansabilidi.de.o.» Fica também authonsado o Governo, e
os Presidentes em Conselho, para estreitarem os cir-
culos EleitotBes já designados, multiplicando os co-

mais convier, para melhor desempenho rio fim.
3.» Os Eleitores, que faltarem sem causa que

ou impossibilite , julgada tal pelos Collegios , so.

rão multados com a pena de Í30£ u OOtJJ réis á

juiü", dos mesmos Collegios, applicados para as
(iespezas dos Estabelecimentos de Instrucção Publi-
ca do respectivo lugar.

4.* As Mezas dos Collegios Eleitoraes, que
não remetterem em tempo ás Câmaras das Capitães
O resultado de seus trabalhos , bem como as Ca-

ditas, que não fizerem as apurações em tem-
multadas pelo Govern.

maras
po, serão multadas pelo Governo, e P.esidentes
eai CoilBelho com a pena de 300-J) a 600D réis,
rateados entre seus Membros , applicados para as
despezas dos Cursos Jurídicos.

5> Os Deputados , que faltarem ao compare*
cimento aiinual sem causa , que os impossibilite ,
julg.d.1 tal pela sua Câmara, ticaráõ durante a Le-

gislatura privados do exercício rie lodo e qualquer
emprego, tendo-o, e inhabeis para obter algum,
bem como para obter qualquer graça , salvo se já
tiverem servido huma Legislatura.

6.» As Mez-.n dos Collegios Eleitoraes, e as
Câmaras das Capitães remetteráõ á Secretaria da
Cmnara dos Deputados huma Copia do resultado
dos seus trabalhos debaixo da mesma pena, que
já lhes foi acima cominada.

7.» As Listas dos Eleitores ficão dispensadas
de assinatura , ficando ao cargo das Mezas fiica*
lisarem sua authenticidade.

8... To Ias as duvidas . e questões sobre a i lo-
neidarle dos elegiveis , ou sobre subornos , ficarão
dependentes para sua determinação da decisão da
Câmara rios Deputados , a quem portanto será tu-
do patente, lavraudo-se por isso de tudo as neces-
saiias clarezas.

0.:l líi-tar.í, qne hum eleitor requeira , que
escrutínio os Membros das Mezas,

com tanto que tal ie*
in vi.tos.

final n^i Câmaras
serão lugo declarados Deputados Suppl-ntPS <>s «,.i-

medi,' em votos na proporção de metade nos Dr-

diiiiiroa, havendo senn.re lium Supplente paru »

Provincia que der só hum Ordinário : e quando
so esgotem os declarados Supplente», fnltr.ii
da algum Deputado, proceder-se-ha a nova i

Fica revogada toda a Legislação e*
Paço da Câmara dos Deputados 9 Je Maio de

1828.— Paula Souza.

Que no §. 3. ° depois da. palavras — G0|> réis
se acerescente — cujo máximo e mínimo se re-

guiará pelo arbítrio dos mesmos Collegios, appli-
cada esta quantia &c. E no fim do §. diga-se — fi*
(...lido oitro sim privados do exercício de qualquer
fmprego , que tenhão , e inhabilitados para rece-
K-rem outro algum, e para obterem graças , du-
raiite o tempo da huma Legislatura.

Que no §. 5. s se diga em vez de — Deputa-
dos — os Membros do Corpo Legislativo — e no
fim depois da palavra — salvo — se acerescente —

quanto aos Deputados.
Que o %. 7.° se redija assim—O» Eleitores,

que deverão sempre comparecer pessoalmente, ficão
dispensados de assignar as suas listas, ficando a
cargo das Mezas fiscalisarem sua autlienticiJade.

Que no fim do «j. 8. ° se acerescente — sem

que por este motivo se interrompa o progresso da
Eleição, como se duvida alguma não tivesse oc-
corrido.

Que se addicione.
Os Presidentes e Commandantes das Armas nas

suas respectivas Províncias, os Corregedores nas
suas Comarcas, e os Juizes de Fora nos círculos,
ou Collegios do Termo da sua jurisdição , não são
elegiveis." 

Paço da Câmara dos D<*putado» 14 de Maio
de 1828.—José Carlos Pereira d-AbneiJa Torres.

A. P. Limpo de Abreu. — Luiz Augusto May.'
Marcos Bispo do Maranhão. —¦ Raimundo José

da Cunha Mattos. — J. R. da Costa ^áuiar de
Andrada. — Manoel Joaquim de Ornellas.

ceda
se noiiieem por
para que a--in se proci?
querimento seja apoiado por

lüa No acto da' apuração

o ain.
leição.

contrario.

Emendas das CommissÕes de Poderes, e
Eslatistica.

de

Em
hão
Ass.

Que o l.=> ü. se redija da seguinte maneira:

cada huma da* Províncias do Império, tar se.

ao mesmo tempo as Eleições primarias nas

ml.lé.s Parochiaes, o concluídas estas, proce-
der-se-ha ao mesmo tempo ás Eleições secundarias

Collegios Eleitoraes : e por este fim o Gover-

e os Presidentes em Conselho , tendo em con-
lio
no
siderarão us respectivas distan'*
"as épocas debaixo de sua responsa

fixsráõ as
biiidade.

devi-

Discurso que o Sr. Clemente Pereira recitou na Ca.
mara dos Srs. Deputado? em Sessão de 13^ de
Maio corrente .
do Throno.

na discussão da Resposta á Falia

O Sr. Clemente Pereira : — Tem sc impugnado
o projecto da resposta á Falia do Throno no ar-
tigo sobre o tópico da guerra do Sul, pelo fun-
(lamento de que não contém huma declaração da
vontade da Câmara lão franca como convém, e

também se lem querido fazer observar, que a Fal-
Ia rio Tl.rono foi pouco exacta quando empregou

a expres.-ão-- Iminutavel Res .luçâo — , dizendeee

que a vontade do Throno deve marchar unida a
vontade da Nação, e ser mutável segundo as cir-

cunstuncias. Eu sustentarei qae a Falia do Toro-
no não podia, nem devia empregar outra expies-

são , e que a linguagem
ser senão a mesma
so acha redigido.
«' tabulei negociações
" Ayres,
<« justa , ,

desta Câmara não pôde
rio artigo em discussão, tal quol

Diz a Falia do Throno-1 " En-
com o Governo de Buenos

estabelecendo bases para huma convenção
3 decorosa como exigem a honra Nacio-

"'nal, e a dignidade do Meu Imperial Throno. Se
" esta RepubFica não acquiescer ás proposições ni i
¦¦¦ liberaes e generosas , que atleslão á face do Mundo
« a boa fé e a moderação do Governo Impe.ia! ,'
<¦ ainda que o Meu Imperial Coração muito se p -
<¦ nalise, he mister continuar a guerra, econti-
» nua-la com duplicada força : tal he Minha lm.
« mutável Resolução. „ —Com estas palavras qu z
dizer o Throno. que tem feito proposições de h, -

ma paz justa e decorosa ao Governo de Bu-n s
Ayres- rima que se este não quizer a paz, he S a
Iinmutavel Resolução continuar a guerra com du-

plicada força. E podia por ventu.a ser outra a.

Resolução do Throno ? Esta sua Resolução vaie
o mesmo que dizer, que nunca convirá em hun a

paz, que seja offensiva da honra Nacional: e qtiut



geria a Resolução contraria ? Seria que convbia
estabelecer-se huma par vergonhosa , e que com-
prortiettC-.se a honra e gloria Nacional : e será da
dignidade do Throno celebrar huma paz offensiva
dj houra e gloria Nacional? Póile a Nação dese-

jar similhante paz ? Certamente não : e por itflj |
teimo que a Resolução de continuar a guerra , ffo
caso de se não poder obter huma paz digna da
Nação, e do Throno, deve ser iuiuiutavel ua vou-
tade do mosnío Throno.

A resposta á Falia do Throno, tal qual se
acha redigida pela Commissão he igualmente dig-
na , franca, e leal; nella se dis que a Câmara
se alegra com a noticia da negociação da paz ,
porque o Brasil deza-ja , e precisa a paz : e ac-
crcscenta—que todavia nunca con-entirá qne a hon-
ra Nacional seja comprometida. Não pó le haver nada
mais positivo, nem mais franco, e leal : isto quer di-
zer—a Câmara do. Deputados quer huma paz de-
corosa , e que não comprometia a Huma Nacional;
todavia se esla paz se nãu poder obter, ha de
coadjuvar o Governo a fazer a guena, porque
nunca ha de consentir que a Honra, e Gloria Na*
cional, sejão comprometida». E qual será o Depu-
tado da Nação . que se mio ache possuído de hu-
ma vontade fiiuie de preferir a continuação da
guerra a huma paz vergonhosa , e off nsiva da Hon-
ta, e Gloria Nacional? Logo he forçoso concluir

que^TT Throno n.o pôde deixar de ser Immutavel
na resolução de continuar a guerra , no caso sn.
posto de Buenos Ayres não querer uiinuir-ás jo__
ias e lil.eraes proposições de pas , que o Governo
Imperial lhe fez.

Ouvi dizer a hum Sr. D»»putado que era ns.
cessario negar ao Governo os meios de poder con.
tinuar a guerra, para o obrigar a fazer a paz:
isto seria o mesmo que querer collocar o Gover.
no na dolorosa posição de fazer huma paz ver»o.
nhosa para o Impeno; e poderá ser esta a vou*
ta_e da Nação ? Se nó» visBcmos que Buenos Ay.
re. tinha proposto ao Governo huma paz digna da
Honra e Gloria Nacional , e qne e-te a não que.
ria acceitar, enlão necessário seria negar no Gover-
no os meio» de poder continuar a guerra para o
obrigar a fazer a paz, porque neste eus» náo era
vergonhosa; mas no caso em que no» achamos, no
momento em que o Throno no» informa qu fez pr<>.
posições de paz, justas, p liberae», querer que se lhe
neguem os meios de continuar o guerra na hypothese
de Buenos Ayte» não admittir esta mesma puz, justa
e decorosa , como se uo» assegura, serin o maior
erro que se poderia cometter, e seria comprem tec
a Honra, e Gloria Nacional, que somos obrigados
a sustentar e defender. Concluirei , parianto votar,.
do pelo Projecto da Comniissão, ti qual se acha
redigido no artigo de que se t.ata.

N O T I C IA S MARÍTIMAS.

ENTRADAS.

Dia 17 de Maio. — Santa Catharina ; 7 dias •
È. de guerra Íris , Com. Bnijanl. — Glasgow ; 67
dia»; B. lng. Columbia, M. Oriundo Wilson, equi-
pagem 10, carga vario» gêneros, a Boog Paci, e
C. : passageiros 2 lnglezes. — Gibraltar ; 44 dias ;
B. Amer. Aligalor, M. John F, Andrew, equipagem
10, carga vario» gêneros, ao M.

Dia 18 de Maio. — Parati, pela Ilha Granele ;
S dias ; S. Pérola dn Mar, M. Manoel Pinto da Sil-
vi equipagem 9, carga ngoardente , fumo, caffé,
e couros, a vários : passageiros Rita Maria da Con-
ceiçãn, e o Tenente de Veteranos Manoel Ftlicia-
no Drumond,

S A II I D A S.

Dia 17 de Maio. — A cruzar, C. de guerra
Insr. Heron, Com. o Cap. Grorfey.— Nova Hollan-
da; B- lng- Duque de Gloucesler, M. W. de Im
lluc, equipagem 10, em lastro. — Neto York; B.
Amer. Florulio, M. Jlowland, equipagem 12, carga
caffé.

Dia 18 de Maio. — Inglaterra ; P. lng. Coun-
lecs of Chic/iesler, Com. Kesuys : passageiros José
Gaspar Ogacty , Inglez, con» Portaiia da Secreta-
ria d'Estado dos Negócios Estrangeiros ; W. Du.
bail, Henrique AVulchs , James Botler , Dani .1
Dubail , W. Comelle» , John Tipt , e W. Mc.
Collock, com Passaportes da dita Secretaria d'Es-
tado.— _____ Video ; P. lng. Lndij 'Wellington 

,
Com. W. James: passgeiro» T. W. Robinson , J.
Cary , Jacob Chapman , e Geo Dondal , lnglezes,
* Americano M. Mas.on, e o Saido Feliciano Cre-
_!«*», com Passaportes da Secretaria d'Estado dos
Negócios Estrangeiros.— Bahia; Correio Doze de
Outubro, Com. o 2. ° Ten. Francisco Fortunato Pe-
reira da Silva : passageiros José Cândido de Abreu

Noronha, Feliciano José, Francisco Sahino, Joa-
quim Thomaz, Francisco Anastácio, Manoel José
da Cruz , Mathias Nunes , e SimSo dos Sm.tos ,
Soldado» excluídos; o Alferes Quartel Mestre do
Batalhão de Caçadores N.° 20 Bento José Gon.
çalves, todos com Portarias do Quartel General;
José Affonso Guedes, Manoel JoséRodrigues, Jo.
sé Gomes dos Santos, Francisco de Abreu, D.
Maria Fianrisrd , Joaquim José Bipii-ta, Maria
Francisen , Delfina Ignacia, com I escravo , M;ria
Joaquiua , Jeronymo de Oliveira , e Antônio da
Costa , com Pa-saportes da Secretaria de Estado
dos Negócios da Marinha ; Piacido José de Arau-
jo, eTheodoro José, Portuguezes, com Paasapor-
tes da d»»s N»-gt»cios Estrangeiros. — Dito, B lng.
Hannah, M. John Hutchison, equipagem 12, em
lastro. — Dito , Gnliota Alexandre . M José Maria
Careloso, equipagem 7, carga azrite, e agoarden-
te: passag. iro Júlio Antônio Teixeira, com Pas-
.aporte da Secretaria d'Estado dos Negocio» da
Marinha. — Mangnratiba ; L. Bom Jesus, M. Fran-
cisco Fernandes de Castro , equipagem 4 , carga vi-
nho, e farinha. — Cabo Frio; L. União Fclix, M.
Thomaz José da Silva Braga , equipagem 5, em
lastro.— Rio de S. João,- L. Santo Antônio, M.
Francisco José Ribeiro , e«|uipagen. 7 , em laatro.—•
Dito, L. Senhora da Lapa, M. Joaquim Barboza,
equipagem 6 , em lastro. — Maevhé ; E. Constância,
M. José de Sousa Serqueira, equipagem 7, em las-
tro : passageiro 1 escravo, com Passapo.te da Po-
licia. — Dito , L. Espirito Santo, M.Manoel Jnto-
nio d?Oliveira, equipagem 6 , em lastro: passagei-ro João Victor Teixeira, com Passaporte da Po-
licia. — Capitania ; L. Senhora da Guia, M. Viceii-
le José Soares, equipagem 6, em lastro: passagei-
ro Antônio Lopes de Azevedo, com 3 escravos,
com Passaporte da Secretaria d'Estado dos Nego-
cios da Marinha.
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Aiittgos or, Officio.

Repartição dos Negócios da Marinha.

fò Ua Magestade o Imperador Ila por bem , que
logo que V. H. concluu o Conselho de Guerra do
Capitão de Fragata George Meiison , proceda tam*
bem logo a julgar em Conselho de Guerra , sob
sua Presidência, e com os mesmos Vogaes do ou*
tro, o 1.° Tenente da Armada Nacional e Impe-
rial Francisco Ferreira dos Santos, pela sua con-
ducta a bordo da Náo Pedro I. , e em Pernam*
buco ; servindo de matéria a este Processo u De.
vassa , e Olficio, juntos, tanto do Commandante
da dita Náo, como do Presidente daquella Pro-
vincia ; ficando V. S. na intelligencia de que o re-
ferido 1. ° Tenente acha-se prezo no seu quartel.

Deos Guarde a V. S. Paço em 20 de Maio
de 1828. — Diogo Jorge de Brito.—Sr. David Jewet.

IlÍ.ro° eEx.m<,Sr. — S. M, I. Ouvio com o ma.
ximo .sentimento o conteúdo no Oilic.o de V. Ex.
sob o N. ° 69 , respeito á desastrosa arribada ao
Maranhão da Sumaca — Pon.binha — que do Porto
de Tutoya transportava recrutas para esta Corte.
O Mesmo Augusto Senhor, não Lhe sendo possivel
remediar males já consumo.ados, e que tanto oppri-
mem Seu Paternal Coração, Quer ao meno, pre-
venir por huma vez a reapaiição de tão funestos
accontecimeutos , para cujo salutar tim Determi-
na, l.o que V. Ex. faça cessar nessa Provincia
o recrutamento para a Artilheiia da Marinha , fi-
cando nnllas todas a, antigas Orden, a tal respei*
to: 2. - que caso se haja de renovar o lecrutauien*
to , e.n conseqüência de futuras determinações, e
se eiupruhenda algum transporte de reciutas em
barco mercante, dever se ha seguir como regra fixa o
não embarcar mais de 12 homens por cada mil ar*
robas de carga, com que o transporte puder : exem-
pio; huiu barco de dez mil arrobas poderá con.lu-
zir em viagem longa 120 homens : hum de 8:000
arrobas 96 homens etc. 3. ° Que o Commandante
do Districto no porto do embarque inspeccionará pes-
«oalmente a quantidade e qualidade de mantimeiitos,
e bem assim o estado enumero de vasilhas de agua*
da; devendo quanto á este objecto regular duas
pipas por cada 3 praça,; 4.° que transporte ai-
gum para longa viagem deixe de trazer Cirurgião,
e competente botiea; 5.° finalmente, que recruta
alguma embarque nem com a mais leve «ppa*
rencia de enfermidade. De tudo isto fará o Com-
mandante do Districto laviar hum termo , que

com elle deveráõ as*ignar o Official conduetor
dai recrutas, e Mestre da embarcação , a qual tra-
rá huma copia ; ficando oulra na mão do mesmo
Commandante, pata tua inteira descarga. S. M. I.
Fará descarregar inexoravelmente a espada da jus-
tiça sobre qualquer niitliotidade , nut^j^bxar da
escrupulosa execução destas hein lit-aS Bbsições ,
das quaes V. Ex. dará official conhec^BPto a to.
dos us Commandante, dos Districto, beira-mar d'e,«
sa Provincia.

Deos Guarde a V. Ex. Palácio do Rie de Ja-
neiro em 20 de Maio de 1828. — Diogo Jorge de
Biito.—Sr. Barão da Parnahiba.

Artigo, nam Officiaes.

RIO DE JANEIRO.

Câmara dos Senadores.

11.* Sessão em 16 de Maio.

Presidência do Sr. Bispo Capcllão Mór.

Abrio-se a Sessão com 30 Srs, Senadores, e
lida a Acta da antecedente, foi approvada.

O Sr. Marquez de Santo Amaro requereu ,
que se retnettesse á Commissão de Constituição o
Officio do Ministro de Império appresentado na
Sessão de 30 do corrente, participando a nomea-
ção dos dous Senadores: foi lhe concedido.

O Sr. I.s Secretario deu conta de hum Oflâ«
cio do Sr. Ministro do Império, participando que
S. M. 1. Ha por bem receber a Deputação, qua
Lhe ha de appresentar o Discurso em Resposta á
Falia >lo Throno no dia 17 pelas 11 horas no
Paço da Cidade.

O mesmo Sr., em nome da Commissão da Me-
za, leu o Parecer sobre o requerimento de José
Bernardino Ribeiro Diniz, que pensa a Meza que
,e faz digno de consideração por convir aprovei*
tar hum Official de merecimento Rem prejuízo da
Fazenda Publica. Ficou sobre a Meza para entrar
em discussão.

Procedeu-se á nomeação da Deputação acima
indicada , e sahirão eleitos por sorte os Srs. Car*.
neiro de Campos, Aguiar, Almeida e Silva, Ro-
drigues de Andrade, Marquez de Maricá, Evan-
gelista , Ferreira da Câmara.

Entrando.se na ordem do dia, continuou a S.a
discussSo do Art. 10.° do Projecto de Lei sobre
o Supremo Trib.-nal de Justiça : e á Emenda d.
Sessão antecedente acerescerão novas doe Srs. Mar»
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quez de Inhambupe, Marquez de Santo Amaro,
e Carneiro de Campos. Apoiadas todas, e entran-
do em discussão com o artigo , foi a final este
epprovado, salvas as emendas; e destas somente
passou a 2.» parte da do Sr. Carneiro de Campos,
que manda accrescentar depois da palavra — appre-
tentados, — o seguinte—na Corte e Piovincia do
Rio de Janeiro dentro de 4 mezes, de hum anno
n_a Províncias de Goyaz, Matto Grosso , -Ceará,
Maranhão , e Pará , e de 8 mezes para as demais
P.otincias , contados do dia &c.

Suspendeu se a discussão para se ler a redac-
ção do Discurso em resposta á Falia do Throno ,
que fui approvado substituindo-se a palavra vigi-
lanei» pela palavra zelo.

Pro.eguindo a discussão no art. II.® , foi ap-
provado cimo p.tav».

O lü ~ soffreu Emendas dos Srs. Marquezea
de Inhambupe e Santo Amaro, e dada a hora ti-
cou odiado.

O fi.-. I.° Secretario leu hum Officio do Sr.
Senador M.irink , participando que por incommo-
dado não vinha tomar o seu lugar, o que faria
logo que se restabelecesse.

O f^^^sidente deu para ordem do dia: 1.°
u'ti.na H pin do Parecer da Commissão de Po*
licia sob^^aa despezas feitas pelo Porteiro do Se-
nado: 2.° continuação do Projecto adiado: 3.°
Projecto sobre a liberdade da Imprensa.

Levantou-se a Sessão ás 2 horas.

Câmara dos Deputados.

Sestão de 17 de Maio de 1828.

Presidência do Sr. Costa Carvalho.

Estando presentes 77 Sra. Deputados , abrio-se
a Sessão, e lida a Acta da antecedente, foi ap*
provada.

O Sr. 1 ° Secretario leu hum officio do Sr.
Ministro da .lu»t'ça , remeltendo huma consulta da
Meza da Consciência e Ordens sobre huma repre-
sentação do Bispo de Mananna , pedindo alguns
esclarecimentos acerca do Decreto de 3 de Nuvem-
bro , e hum requerimento da Câmara da Villa de
5. Francisco Xavier de Itaguahi , pedindo a crea-
ção de hum Juiz de Fora para aquella Villa e a
de S. J ¦»o do Principe. Foi enviado ás Comniia-
Bões ilo Ecclesiastico e Estatística.

Entrou-se na discussão das Emendas do Sena-
do ao Projecto de Lei sobre o exclusivo da nave-
gação entre a Villa de Santos, Provincia de S.
Paulo, e portos interiores ou cubatões. Foi appro-
vada a Emenda ao art. 4. ° e a suppressiva do art.
6. 8, sendo remeltidas á Commissão da Redacção.

Continuou a l." discussão do Projecto de Lei,
que cria Província a Comarca do Rio Negro.

Leu-se huma Emenda do Sr. Lino Coutinho
offerecida na Sessão antecedente para voltar o Pio-
jeclo áCommis.ão para appicsentar outro mais sim.
pies &c. Não foi nporovada.

Sahio a Deputação, e proseguindo a discussão ,oSr.Monleiro de Barros pedio retirar a sua Emen-
da relativa ao Projecto.

A'. H horas e 10 minutos entrarão os Srs. da
Deputação.

Teiminatlo o debate, passou o Projecto á 2.*
discussão.

O Sr. Ledo deu conta da sua honrosa Commis.
«io , e leferio que S. M. I. respondera — Louvo
muito os aentimentos e as intenções, em que está a

Câmara doa Deputados. Foi recebida a Resposta
com muito especial agrado.

-iSeguio-se a discussão da Resolução sobre o
Selio das heranças e legados de usufrueto: fui ap.
provada, e remet.ida á Commissão de Redacção.

Passou-se á 2.» discussão do Projecto t\t. Lei'
que prohibe a admissão de novas Ordens Religio!
sas no Império.

Ao Art. l.° offeieceu o Sr. Paula e Souz»
huma Emenda que prohíbia a admissão ou residen.
cia não só de Frades ou Congregados Extrangeirn.
como as novas Ordens, ou Corporações Religiosas.
Depois de longo debate fui approvado o artigo, e
a parte da Emenda nella comprehendida.

O Sr. Presidente deu píra ordem do dia: l.o
continuação da mesma discussão: 2. 5 da Resolução
acerca das Eleições : 3. ° segundas leituras: 4. ° Pa.
receres de Commissões: 5. ° Project s e Indicações,

Levantou-se a Sessão depois das 2 horas.

¦-eaa fr^g***» .. -SOB»i

NOTICIAS ESTRANGEIRAS.

FRANÇA.

Parts H de Março.
AISrma.se que a Commissão secreta de hoje

realisou us esperanças, que a Câmara dos Depu.
tados teu. inspirado desde a abertura da sessão a
todos o* amigos das liberdades publicas.

A proposição de M. Benj uniu Constant, á
( qual se havia reuni Io M. Dupin, tinha por obje.

cto supplicar a S. M. por hum humilde Discurso
que propozesse huma lei, que abula a censura fa.

¦ cultativa. Ou dous oradores d. rão a esta propusi-
,ção desenvolvimentos, que dizem ter feito profunJa
.impressão sobre a Câmara; poler-se-ha decidir pe-los seus discursos , que tiverão a bondade de

cgnTmünicar-nos, e que hoje publicamos...

Discurso de M. Beniamin Constant sobre a abolição
da censura facullutiva.

Senhores , não ha cousa mais desagradável do
que ler de tratar huma questão batida.

Na disposição , em que eu supponho a Cama-
ra , relativamente á ceusu.a, eu quizera que ella
podesae entrar em volos sem se sujeitar a explica*
çóes. Entretanto, respeitando as formalidades, di.
¦ ei algumas palavras

O que he a censura? Huma authoridade exer-
cida por alguns sobre a manifestação da opinião
de todos. Para aduiittir que ella possa ser útil,
devemos .uppor tres cousas.

Primeiramente, devemos suppnr que áquelles,
a quem esta authoridade está confiada, tem mais lu«
zes do que áquelles sobre quem a exercem. E» tão
nesta posição os Ministros? Pezai bem, Senhores,
a athmosphera que os cerca, o interesse das suas
ilhargas em desfarçar-lhes a v«rdade , o amor pro-
ptio , que os prende ao systema, bom ou máo ,
que elles tem adoptado, o inconveniente, que lhes
parece ter lodo o andamento retrogrado. Por isso,
Srs., ha quatorze annos, os Ministros que teta
regido a França re tem enganado muitas vezes, a
nação nunca.

Eludindo a Carla, em 1814, ellea seaienrãna
alarma. A nação lh. a indicava os perigos : elle*
desdenharão , atormentarão Bem órgãos. Huma cri-
se terrivel provou de sobra quem se enganava, «•
elles, ou a nação.

ILEGIVEU
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Não acconteceu o mesmo mais tarde? Quando

„ França reclamava contra huma marcha rápida e
fogosa, e que os Ministros a favoreciáo , ou se re-
¦,,|navú<> a ella, onde estava a prudência? O poder
réâl resolveu a questão, porque poz teimo a tjyla
inarcb.. .

Mas para que liei de eu remontar aos antigos
detalhes? O ultimo ministério durante seis annos,
não se tem enganado constantemente ? Em sua ad-
niioistração de fazenda, que com hum rendimento
de mil milhões, acaba por hum déficit; eu. suas
operações exteriores , que custarão lios vencedores
300 milhões para darem aos vencidos a anarquia e
os cadafalsos; em sua diplomacia, que nos poz
atraz da Kuropa, e que ainda nos pôa na attilu-
de mais digna, que quiséramos tomar para iuteres-
se da religião e da humanidade ; eu. suas medidas
commerciaes, fechando á industria todos os seus
expedientes, e abrindo diante deliu o abismo dus ban-
caiotas ; em suas relações com o poder espiritual, re-
Jaçõfs que tem dcsen.errado os purigos do século
décimo sexto , e resusctalo as disputas do décimo
terceiro: emliiü na composição de seus instrumentos
conduzidos com gr»n li»s despezas a e.te recinto, e
que elle vio morrer nas sins máos, que elle ...es-
mo foi obriga Io a quebrar , tanto se totnou evi-
dente a seus próprios olho» seu erro grosseiro I

Certamente , estm experiências tepetid ts vos
provão assaz que o .iiouupjlio do poder não im-

plica o das luzes.
Ainda não he tudo : suppondo mesmo os Mi-

nistro* sempre illustrados ; serão elles sempre sin-
ceros ? Servir-sa-hão da censura com boa fé?

Se o interesse bem entendido d > poder esti
constantemente em harmonia cou» o do povo , seu
Interesse iinmediato pessoal diífere muitas vezes ;
conto então emprega elle us armas, que iinprude..-
temente se lhe confiarão? Ainda alli está o antigo
Ministério que no lo-ensine.

Houve boa fé no aso d. censura ? Duas ve-
zes lançou máo delia. Si ria pa.a bem do paiz?
Ja tive oceasião de vo-lo mo.trar ; loi huma vez
para se vingar de liunia decisão judiciaria ; outra
vez porque importunado pela* verdades da tribuna,
tinha pressa de gozar do silencio quando se fe-
citasse a tribuna. Os nosso*, collegas , que tinhão
Hssento na Câmara setenn-.l, se lembra», talvez da
impaciência de hum dos Ministros, impaciência tal
que roubou á Câmara o tempo de adoptar seu pro-
cesso verbal , e que sua ultima apparição entre
nós foi a infracção de todos os noaaos usos.

Emlini, Srs., separai ainda todos esses racio-
cinios , todos esses factos, e perguntai nos em que
mãos ficou entregue i.ectasariamente a censura. Náo
be mesmo nos Ministros que vos confiais esle po-
der tirannico ; he a agentes suball"rnos , porção
a mais vil da classe lettratla, cujos ápices são o

que ha do mais respeitável , e as oídens intimas o

que lie de mais abjecto; a homens que não tendo
alcançado por seus propiios escrito*, nem conside-
ração, nem vBntagens, se poze.ão por necessidade
a serviço do arbitrário , por asco em hostilidade
conl.a o talento; guarda de policia litteraiia , as-
tuciosa cou... o sophisma, brutal como a força, eu-
cerrada nos quartéis de todos os despotismos dura..-
te as curlas apparições da liberdade , mas em dia-
ponihilidade permanente logo que apparece a tirou-
nia. Portanto vedes mias obras ; vedes as prisões ,
as vexações, as conspirações falsas, as provocações
por agentes assalariados , as depredações comtuet*
tendo-se, e negando-se á sombra da censura.. E se
he perii.itti.lo passar do odioso ao ridículo, veles

ainda os censores temendo até as indicações das
lacunas, «SBustando.se dus pontos que trabissem cór-
tes, e lisongeando se de persuadir á nação que não
havia em cabeça alguma outro pensamento, em to-
da a França outro facto além daqt.elles que elles
per.nitlissem imprimir.

E considerai , Srs. que quanto mais prngres-
sos fizer a opinião publica mais grave será o encon-
veniente que resulta da obj-cçáo dos censo.es. Nio-
guen. o quererá ser. En. 1822 p. elles reclau.avão
o beneficio do anônimo. Em 1827 alguns ousarão
declarar-se. Mas quanto foi necessário descer para
achar quem tivesse este valor !

Notai mais que as reflexões se ofiVrecem em
tropel, que quanto mais erros liver coiuntettido
hum Ministério, mais delictos tiver aceno,..lado, em
mais castigos houver incorrido, tanto de in- ilio. g.a-
do recoirerá á censura. Os Ministros sábios não a
necessitáo. O ...esmo Ministério pausado, f-mqu.-ii.to
conservou alguma fraca apparencia de moderação
e de prudência, não recorreu a ella. Quando, ar-
rastado por huma facção mais forte, e mais cega,
amontoou violência sobre violência, ou fraude so-
bre fraude , foi que ella invocou o soecorro das
trevas.

A censura he unicamente a arma dos maus Mi-
nistros. Para elles he que elle foi creado; para ei-
ie. he que vos a prolonga,ieis.

Porém dir*me-hão ,'não he ella nunca neces-
saria ? Huma gue.ra ou revoluções não a podem
motivar momentaneamente ?

A minha opinião he pela negativa absoluta.
A guerra não a autorisa. Quanto mais se precisa
do espirito nacional, menos se deve recorrer á cen-
sura , que o mata , ou o irrita. A Inglaterra tens
sustentado vinte annos de guerra, encontrando a
Europa debaixo do nosso jugo , a I.landa invadi-
da, nossos exércitos recrutados pela proscripção
dos catholicos, porque a i.npiedade sempre soff.e
o seu castigo. O recurso da censura nunca veio a
pensamento do seu Minis'erio, ainda que corrw-
tor, e corrompido. As desordens internas não a de-
culpão. He insensato incutir a irritação «cs ani-
...os, disfarça-la ao Governo que lhe deve dar o
remédio, rodear esse governo de trevas, quando a
verdade lhe importa mais. Mesmo em Constantino-
pia os Vi-irs se tem dado mal muitas vezes da
ouvirem só a voz dos Pachns , e pot falta tle pe-
riodicos , correm de-farçados as ruas, para de pas-
sagem apanharem as murmuiações surdas da opi-
nião comprimida.

Senhores, debaixo da censura, houve de con-
tinuo conspirações, verdadeiras ou suppostas; sob
a liberdade não as houve. A razão he que a li-
berd.de di tranquillidade, e a escravidão , quando
não degrada , subleva e revolta.

Seitle novo, eu cito a Inglaterra. Quando Lord
George Gordon , com vinte mil salteadores , per-
turbava a Capital; quando mais tarde, a esqua-
dra se levantou; quando mais tarde ainda, This-
llewood conspirava em Cato-Street , recorreu-se á
censura? Bastarão as leis. As leis bastão quando
o poder as invoca , em ves de suspende-las , ou
preverte Ias.

Os argumentos , Srs. , redobrarão de força á
vossa vista, se considerardes que se trata aqui de
huma censura facultativa , discreciona.ia , sem re-
gra , sem exame precedente da parte dos eleito»
da Nação , confiada a hum só poder , que tem
sempre interesse em que ella exista, ao poder mi-
nisterial que vive de usurpaçõss , e que, ainda
bem intencionado, gosta do descanso do silencio.
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Certamente debaixo desta fôrma , os que talvez
tolerassem huma censura votada cada vez legislai.»
vãmente pelas Câmaras , se appressaráõ a repellir
•esta.

Srs. Com o profundo sentimento de que fatio
no interesse do paiz, eu vos supplico que ne-

gneis aos Ministros huma faculdade , que seus

p.-edecessores sempre exercerão por mãos desprezi»
veis , que sempre empregarão a favor de seu amor
próprio, on da sua arbitrariedade; faculdade que
levanta huma barreira entre o Príncipe e o povo ,
•barreira fatal a ambos; faculdade, cuja prolonga,
ção seria ap mesmo tempo hum engano e huma
injuria aos vossos constituintes ; c a esses mesmos
Ministros eu conjiiro que não revendiquem aquella
faculdade.

Não digão elles que en jeitão nossos concelhos.
•Sem duvida' elles eslão aqui não pnra segui-los ,
porque devem só obedecei á convicção ; mas
certamente para escuta-los. Nós não somos man-
dados a este recinto simplesmente pnra votarmos
ou rejeitarmos as leis; lemos oinda outra missão;
devemos illustrar, se podermos, o Governo, se»

gundo nossas luzes. Escolhidos por nossos eleito,
res para exprimirmos os votos, e as necessidades
da França , temos proeuração para dar os coi.se-
lltos, que nos snggere o conhecimento destas ne-
cessidades e desses votos; affectiir de.-dem sciia ao
mesmo tempo esquecer-se de huma contemplação ,
e de hum dever.

Eu. fim esta affectação não nos fará desviar do
nosso caminho. Se dezejamos hum andamento frun-
co , não he por amor de nós ; o papel da oppo-
sição he o mais animado e o mais faci! ; mas nós
náo queremos fazer opposição á custa da pátria ,
e emquanto nos for permittido esperar, o não fa-
remos. Oxalá que muito longas demoras não ma-
tem nossas esperanças, que tudo anima, e que a
Sessão de hontem , affltcliva por suas confissões

•necessárias, sen. embargo fortificou, porque a fran-
queza das palavras anniiucia a lealdade das acções.

O Throno está identificado com a Nação ; dis-
Riparão-se as nuvens ocas, que sequerião levantar
entre elles. O Monarca vio , elle sentio, que erão
igualmente devotos de seu poder tutelar e da li-
berdade. Huma facção impia , bem que hypocrita ,
ruge a seus pés ; facção impotente, que não ha
de perturbar nem a segurança do Príncipe , nem
a aliiança dos homens de bem. Sim, todos igualmente

apaixonados da Monarquia e da Carfd, rrpei"",err,r>-
con. indignação cornmuni os que quisessem Rttentar
a huma ou perverter a outra. A exageraçuo o,i:i
longe dos nossos ânimos , como a desconfiança eu.
tá^longe dos nossos corações.

* Os que erão aceusadus de demasiada impacien.
cia, hoje que a aurora do bem se deixa entrever
serão tão inabaláveis en. sua moderação, como os qt.a
erão suspeitos dc saudades de outro regimen, se.
rão sen. duvida enérgicos em seus esforços par,v
consolidar nossas garantias. Portanto proponho af.
foutauieiite a Câmara que adopte huma reforma in,
dispensável , e aos Ministros que abdiquem hunin
faculdade funesta. Ainda espero mais delles. Qun
nos saião do chãos informe de nossa legislarão sn.
bre a prensa , composto extravagante de seis reui.
mentos incompatíveis, do arbitrário de 17SS , j_
lance generoso rie 17^9, do despotismo de 1SI0
das manhas de 1814 , de algumas boas intenções
de 1SI9, em fim rins violei,cas de 1822, arsenal
donde podem sahir todas as vexuções.

Elles nâo encontrarão obstáculos. O suecespnr
de Luiz XVIII. quando subio uo Throno , tiniu
restiluido á imprensa huma nobre liberdade Ells
quebrou a força servil, que olferecia conduzi-lo ao
poder absoluto, tão cobiçado pelos Reis vulgares;
deiuiltio Ministros que agarrando-se ao poder, lha
entregavão eu. holocausto todos os nossos direitos;
em fim , por huma escolha brilhante , animou a
na(,ão ein suas manifestações intrépidas de adhe«ão
á Carta; elle quererá ligar ao seu nome, ao seu
reinado a mais bella gloria reservada a hum Mo-
naren.

Huma boa legislação sobre a imprensa com-
prehei.de, e segura todos os destinos da espécie hu»
mana. A imprensa he a palavra, isto he a intelli-
gencia do homem multiplicando-se de huma a ou-
Ira extremidade do inundo civilisndo ; a imprensa
he a luz que alluinia ao mesmo tempo ns eleva-
ções da ordem social , e desce até a escuridade
das cabanaa para fizer sahir dellas o grito do opprimi»
do; a imprensa he a communicação fácil e salutar
de hum povo leal com hum Rei justo.

Aquelle, qne dotar a sua nação de hum co-
digo justo e generoso sobre a imprensa, seni, em
todos os séculos, o beu.feitor da humanidade. Foi-
go de esperar que este beneficio nos ha de vir do
Throno.

NOTICIAS MARÍTIMAS.

ENTRADAS.

Dia 19 de Maio. — Cette ,- 70 dias ; B. Franc.
J-,a Maria, M. Meniliy , equipagem 11, carga vi-
nho, ao M.— Dito, 63 dias ; B. Ing. Hebe, M.
John Gruehy, equipagem 10, carga vinho, e aguar-
dente, a Priaulx Tupper. — Cabo da Boa Esperou-
ça; 31 dias; B. Ing. Highlander, M. Samuel Stolt,
equipagem 12, carga vinho, trigo, e outros ge»
neros , a Harisson , e C. — Mttlogu ; 49 dias ; B.
;E. Ing. Hind, M. João Peiot, equipagem 6, car-
ga vinho, azeite, e passas, a Dionisio Orioste. —.
Hamburgo, pela Ilha de Maio; 150 dias; B. Din.
Feliz, M. J, Bthn, equipagem 10, carga sal, ge-
nebra , o garrafas , a Hendricks Wiers.- passageiro
1 Italiano.—Ambrit,- 40 dias : Patacho Luereeia,
M. Faustino José de Barros, equipagem 7, carga

284 escravos, destes morrerão 10, a Joaquim Mnr.
Uns Montão. — Angola; 3.3 dias; B. Aetivo , IM.
Miguel Ribeiro do Amaral, equipagem 27, carga
sena , azeite, e 558 escravos, destes morrerão 28,
a Joaquim Ferreira dos Santos: passageiros Joa*
quim Dias dos Santos , Portuguez ; Joaquim Her-
culann de Paiva, Joio Caetano, Joaquim Theo»
diro Rodrigues , e 2 Frar.cezes.

S A H I D A S.

Dia 19 de Maio. — Ilha Grande ,- L. Espirito
Santo, M. Manoel Lopes da Silva, equipagem 6,
carga vinho, farinha, e carne. — Dito, L. Betle-
za M, Pedro José Figueira, equipagem 4, carga
vinho, farinha, e fazendas.

RIO ns JANEIRO iía IMPRENSA IMPERIAL - NACIONAlT
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An TIO OS Dí Oi-FKIO.

Repartição dos Negócios du Marinha.

Fia Secretaria de Esta
I' iblico

dos Negocies da
íun conhecimento (Io
ile Campos salnrá im-
no dia O-l do corien-
no dia seguinte ; de.
ilns embarcações , que
primeiro couiboi pedir

Marinha se faz
Cüiumerclo, que o comiam
pretfiivelmeiite deste Porto
te, e o ila Costa d'Ali ica
vendo portanto os Me-íres
tiverem de iucorporar--e ;ir
as convenientes instrucções ae.Commaudante do P.ri.
gue Panipeiro, e os rias. que se destinarem ao se.
puiiilo , requere-las ao Cummandante da Ctirveta
Aiiiiiio Grande.

Secretaria de Estado em 21 de Maio de !S2S. —
Joaíjiiim Francisco Leal.

AnTIGOS NA.VI Ol-elCI AES.

RIO DE JANEIRO.

Canteira tios Senatlores.

Sessão Maio.

Presidência do Sr. Bispo Capellão Mar.

Abrio-se a Sessão rum 31 Srs. Senadores , e
lida a Acta táu precedente, foi approvads,

Entrando-se iiii ordem do dia , teve a ultima
discussão o Parecer da Commissão de Polícia so.
bre as relações de despe/as feitas pelo Porteiro,
<);ie fa>i approvado sem opposição.

10 horas e meia, precedendo insinuaçãoP
"•rs.
•são,

d" Sr. Presidente, sabiiiio os
pura cumprirem sua honrosa m

Procedeu-se á 2' paite da or
enntinuou a 2." discussão do art.
"'" Lei sobre o Supremo Tnbuu

da Deputaçáo

leu. do dia ; e
\-i do Projeeto

il tle Justiça e
respectivas; no meio da discussão oemendas

~. ¦ -.-j.vv.ir »u HU UH "1 MIS >ll
tJuque Estiada mandou á Meza hum reqiienmen-

o paru se votar primeiro sobre a prejudicial propôs-'a na I,' Eiupiula, a saber, se o art. 13 deve ser
<'scutido 

juntamente com o \*J ; e sendo apoiado,
"cntido, o approvado o requerimento, leu-se o

atl- 13 , a que o mesmo Sr. otlereceu huma Emenda.
As 11 horas e 20 minutos su pendeu se a dis-cussão por haver chegado a Deputaçáo; e logo o

f. Carneiro de Campos, como Orador deu cmla«aquelle Acto solemne , e da Resposta que S. .AI.
' *« Dignara dar — Que Agradecia muito a res-

pos'n dn Senado. Foi recebida com muito especial
agrado a Resposlu de S. M.

Continuou n discussão dos art. 12 e 13 , e
além das Emendas, que já estarão sobre a Meza ,
mandarão novas os !Srs. Marquez de Caravellas,
Marquez de luhambupe, e Vnconde de Alcântara.
Depois de longo debate, foi approvada a matéria
dos artigos, salva. »s crenrias; e destas f-rão en-
jeitadas a do Sr. Marquez de I nlinnibupe , e a do
Sr. Marqu-z de Santo Amaro, olferecida. na Ses-
são precedente: julgarão .e prejudicadas as do Sr.
Visconde de Alcântara e Duque Estrada. Foi «p>
provada a do Sr. Marquez de Caravellas , para
que eni lugar de 6 Ministros sejão 5. Passou a do
Sr. Marquez de luhambupe ao art. J3 , salva n
redacção, deste teor:—Proponho qne o Juiz lavra

.as=ento, ou sentença , om que declare as razões
fnndamentae., que servirão du base para conceder
oi denegar a revista, como ae pratica em todos o»
julgados. Resolveu-se finalmente que ista matéria.
tosse dividida em dous artigos.

Passando se no art. 14 , offcreceu o Sr. Car-
miro de Campos huma Emenda additiva—qne no
fin ilo artigo dignse — e se publicará pela luipren-
sa , a qual sendo apoiada e discutida, foi approva-
da juntamente com o art.

Seguiu se o ait. 15, e os Srs. Marquez ileC.i-
rivellas , e Vi-scon-le de Caeté inundarão Emendas ,
que tonio apoiu ias , ficando adiada a sua matéria
e u no iiit p r ler dado a hora.

O Si. Prt»ide-ito rii u para ordem do dia: I. °
a toniiniiHcào ariia.la : 2,° Projeeto sobre a liber-
dada- da Isupr. u-a.

Levantou-se u Sessão ás 2 lioras.

13 a Stssão em 19 t/e Maio.

Presidência do Sr. Marquez dc luhambupe.

Abrio.se a Sessão rom "3 Srs. Senadores, e*
npptovaiii.se .i Acta da antecedente.

E tr.-iti lo.-e na ordem do dia, continuou a 2 a
disctissão do Árt. 15 do Projeeto de Lei sobre o
Suple.i4p Trjbjiual de Jti-tiça ; c além das duas
Emendas offerecerão novas os Srs. Carneiro de
Campos, Visci;n> de Alcântara, e Gomide, que
forão apoia-las Finda a discussão, passou o Ait.
salvos as Emendas , das quaes foi somente appro-
vada a substitutiva do Sr. Marque, de Caravellas —
Denegada a Revista , os auto9 serão remettido. eo
Juizo, niiile forno sentenciados.

Passou-se ao Art. 16, e appresrntarão Emen-
das os Srs. Evangelista, Marquez de Caravellas,
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Visconde de Alcântara , e Oliveira ; as quaes to-
das forão apoiadas , e entrando em discussão co.n
o artisto, a linal foi approvado o Art salvas as
Emendas; e destes passou a do Sr. Marquez de
Caravellas, addindo depois das palavras commodi-
dade das partes — e quando a causa tiver sido jui-
guda em Relação, não será reiuettida a mesma,

que proferio a Sentença , e neste caso serão re-
vistos os autos por tantos Juizes , quantos forão
os da Sentença recorrida, e sempre sem audiência
de partes; salva a redacção. Também se approvou
a L* parle dado Sr. Oliveira, substituindo em lu-
gar de commodidade das partes — para a Relação
mais visinha : a <..• parte foi rejeitada.

O S.r. Presidente deu para ordem do dia : l.°
continuação da 2.a discussão do Projecto sobre o
'Supremo Tiibunal de Justiça: 2.° o Projecto so-
bre a liberdade da Imprensa.

* Levantou-se a Sessão ás 2J horas.

Câmara dos Deputadas.¦tm. ¦¦¦

Sessão de 19 de Maio.

Presidência do Sr. Costa Carvalho.

Abeita a Sessão com 77 Srs. Deputados, foi
lida e approvada a Acta da antecedente.

O Sr. Durmond appresentou hum requerimen-
to dos Officiaes da Junta da Fazenda da Bahia ,
que foi remettido á Commissão de Fazenda. **"

Leu-se a Redacção da Resolução deciarRtoria
dos Alvarás de 1? de Junho IS09, e 2 de Outu*
bin de 1811, sobre a taxa do sello das heranças,
e lesados , que foi approvada.

O Sr. I.° Secretario smisfez ás informações pe-
didas pela Connnissão de Fazenda acerca do re-
queria,ento de E-tani-liiu Antônio di Malta.

O Sr. Custodio Dias mau lou á Meza li um re-
querimento, pedindo noções sobre as ejiplieaçfies da-

j das pelo Ministro Eraucez acerca da Falia do Rei
j relativa au Brasil na Sessão da abertura rias Ca-
I niíiiüs que o Sr. Hollanda Cavalcante pódio que

fosse á Comrnhsão Diplomática. Foi approvado.
O Sr. VascoiicelbiS requereu que a Connnissão

de Guerra forma-se huma Resolução para coarclar
os abusos das preterições do exercito ; mas r-nim
ponderasse o Sc. Hollanda Cavalcante que .--ia ms-'
teria estava bem tratada un Pinj-cto d,»s Ordenas-
ças do Sr. Cunha Mattos, o Ür. Vasconcellos de.
sistio, pedindo com mais alguns Srs. Deputados a
urgência ria impressão.

O Sr. Hollanda Cavalcante mandou á Meza lum
requerimento do Major José Antônio daSilva Cas*
tro , que se remetteu á Connnissão de Guerra.

O Sr. Castro e Silva fez li ti ru requerimento
para se pedir ao Governo copia da Ordem , iue
authori-u os Commandantes das Armas a proporem
paisanas para Oíiiciaes, e Commandantes dos Coipts
Milicianos.

E ilrando-se na ordem do dia , que era a 2.
discussão (io Projecto, que proliibe a Hrimi-s^-id (|e
Religiosos evtrani;eiros, approvarão-se os art. 2e 3.

O isr. Paula e Souza olfereceu liu-n artigo ad-
rliíivo, (|ue foi apoiado , e ao qual os Srs. Arce-
bispo da Bahia , e Clemente Pereiro mantbrão
Emendas ; mas dadn a hora ficou adiado.

O Sr. Presidente propoz que se convidasse o
Sr. Ministro da Fazenda para assistir á discussãi do
Projecto sobre a administração dos diamantes: as-
tim se resolveu , e que fosse para 2T.""'""

O mesaio Sr. Presidente deu para ordeo do

dia : I.c discussão da Resolução sobre as Eleirõeg
e Emendas da Commissão: '2.° Projecto sobre i ad.'
missão das Ordens Religiosas : ,'j.w segunda discos.
são do Projecto para a nova organisação das Se.
icretarias de Estado: A.u segundas leituras : 5.* pa.
receres de Com missões : o'.° Projectos e 1 ndicações.

Levantuu-te a Sessão depois das 2 horas.

Discurso que o Sr. Arcebispo da Bahia recitou na
Sessão de VI do corrente.

Sr. Presidente : eu não pertendia fallar sobre
este objecto, visto que os meus lllustres Colle<*aj
da Commissão ja o tem'desenvolvido com exube-
rantes r»zões , mas como v> jo , que se continua a
combater a resposta á falia do Throno na pinte
que diz respeito á Heapanlia . cump e me declarar
os motivos, que tive para snb-crevei sem o menor
escrúpulo a este tópico do Discurso. Não foi o es.
tado deplorável de confusão, e anarquia, em qua
se acha aquelle infeliz Reino, que bem se pôde
chamar na fraze (!a E-criplura , terram miseriae , et
tenebrurnm , ubi nitllus ordo , sed horror inliabital ;
posto que elle me pareça pstar ja fora da Coniniu-
nliüo politica de todos os Governos regulares, cora
tudo ainda conserva algumas relações d'inlelligen>
cia com os outros Gabinetes, e ainda lá existem
Ministros , e Representantes dos outros Governos.
O principal motivo, que me determinou, foi ver
que toda a cansa da obstinação da Hespanha em
não reconhecer a nossa Independência provem do
ódio, e rancor, que ella professa á liberdade Ame.
ricanii ; que o seu Rei não pôde soffrer , que hum
Principe da sua linhagem, o unido pelos mais es*
treilos laços de sanjue , desviando-se das velhas
máximas da politica Européa , proclamasse elle nics*
mu o grito da nossa Independência, e se consti-
taisse o Magnânimo Defensor dos nossos Direitos;
que a Corle de Madrid em lim nos olha com in-
fi'«i)aç3u , porque Iuip, nue o magestoso exemplo
iio Brasil c.ii.tiibua pi-ra f tificnr >ubs untigas Co-
lonias ,.., umoi da 1..dependência , e reanimar a sua
cora^i in , para se não tornarem a curvar a li tini
JA<> pro.-ertpíi. p
Ides ,}{, <>.; (ii-,.-..

pe»;o, e tio sjste.
í»em podei ia ai
forçoso respondei
no, de que a í'¦
tem fultndo a pr-i
lo .' Como se lia

'.! raz io , "pela politica, Ora, í-e
ções da Hespanha a nes-o res-

t\ niei icano . que onda lin^»:i|.
»':- ('...lon.is -uo , quando era
;¦- rh-clai-.-.i ao , 

'que fez o Thro*
<''¦: d - Mudr'il lie a única , que

pr-ii»r,-ii- esse aclo de reconhecimen-
ha de filiar de hum Governo, (|ue

está em conlrudicção com a luminosa politica de
todas as Potências Européas ?

Elia mesma havia de estranhar (seja-me licito
dize-lo assim) n nossa brnndura , e moderação,
que por ventura lhe pareceria hum simptoma de tra-
queza : a Hespanha ja está muito acostumada a es*
te gênero de comprimentos.

Além disso não se pó ie negar, que o Gover-
no Brasileiro tem sido atrozmente caluinniado de
secreta conniveneia , ou collisão com os Membros
da Santa Aliiança , para deitarem abaixo as lilier*
daries Americanas; caluninin grosseira, mus que
tem sido espalhada por alguns Periódicos estran*
geiros , e que poderia suscitar fataes desconfiança»
entre os Estados visinlios , e conterrâneos. Não se*
rá logo conveniente d es enganar o mundo inteiro,
que o Brasil nada tem com a Santa Aliiança, nem
com os Projectos liberlicidaa do Gabinete Hespa-
nbol ; que a Independência , e a Constituição são
os Ídolos da Nação Brasileira, e que não haverá
eacrifieios, a que ella se não sujeite, para oe nina-
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ler inr.olaveis, oomo o. u-iico. penhores da sua. Turquia? Tal he porém, Sr. Presidente, o est..
a,Uibilidsde, o segurança, bra pois indispensável do Ha Hespanha, que nem esta comparação podo
e até conforme as regras d arte oratória (aliar coj quadra r-1 he: na Turquia ao menos ba governo,.(...ni. energia de l.u.n assumpto, Que não pôde porque existe ainda hum dos fundamentos de hum

governo, a forçadeixar de excitar mui grandes, e fortes' se.ntimen-
los: todavia para evitar mais longa discussão , con-
tirei, que se suppriina alguma palavra, ou se
atibstituáo outras menos pezttdas, e por i*so appre.
sentarei como Emenda huma reducção , que pouco

alli o despola he obedecido e 80
assim não fosse , outra teria sido a sorte dos mi-
sueis Grego-, a muito tempo. Na Hespanha porémnáo ha Governo, o R.i não he obedecido, não

-,.-..-¦ ',e  mas para que cansar me? Os Illustres De-
„„„_, ou menos be a mesma, que ollereci na Com- pulados, que me precederão , tem d to quanto bas-

ta. He portanto indispensável , que tal seja a aos-
sa linguagem e resposta á Fila do Throno;

missão

Discurso que o Sr. Costa Aguiar recitou na Sessão
dc 12 do corrente.

Parecerá talvez temeridade levantar eu ainda
minha debll ve,/. , quando nio cmi-picuos Oradores
tem dilucidado por modo tal a matéria, que nada
ha mais a dpzejar-se : c.tuio porém eu livo a fita-
liilaile de não haver as.si.tilo ás Sesmir-s anteriores,
por molesto; forçoso lie ,|ue eu emita lambem mui

convém pniticularmei.te nas circunstancias actuaes
mostrar á Europa, e au Mundo inteiro quaes são
os nossos sentimentos acerca da liberdade, e quala firmeza das nossa» instituições. Que os incredu-
los se desenganeui em fim; ,,ue esse punhado de
indignos , .pie ainda dezejão e suspirSo pelo abso-
luii.ni.i, alirao os olhos, e se peisuailão por hu-
ma vez ela pureza doe nosso, sentimentos. Sim,
Sr. Presidente , o absoluti«ino e despoti-roo fugi-

moJo de pensar , porque o negocio he de grande lão para sempre do solo Brasileiro (apoiado 
"e-

moida, o ale 
para 

melhor moinar o meu voto. Se raliuente), nunca mais pi.araõ o terreno da nossa
o fundo da 1'allii^ do liiiono d-ve comer tal ijual Pa,ria. (Apoiado, apoiai),,) Eis pois mais outra

raz_o para conservarmos la-s quaes as expressões
da Commissão; e so me for permittido, eu acies-
centarei, que o estado das cousas, e as mudanç.s

reserva, principalmente tratando de objectos como
o que piesenlemeiite nos oecupa : he por outro la-
do certo, que a resposta da Cimara dos Deputa-
dus a ínfima Falia do Throno deve conter a ex-
pressão franca , enérgica , e sincera dos seniimen-
tos Nacionaes, enunciados por nós como os imme-
diatos Representantes dos Povos; se pois estes prin-
cipios são iiuiegaveis, não sei como e.sta questã,. uns
tenha levado taute» tempo , o que só poJeii-. ler
lugar, se outros fossem os sentimentos da Nação , então chegadas, quando 

'naquelle 
anno foi lança-

porque então diria o presente voto de graças o da por terá a Constituição .... o que eu digo
contrario du que pensava., os nossos Constituintes, tem desgraça lamente lugar; e quem ee aproxima
Permitta-tue esta Augusta Cam ira que eu aceres- mais do Povo , e que entra nos seus ci culo.
cente ainia algumas outras reflexões : Haverá quem ficilme .te se convencerá elo que deixo referido.

qui- acabão de acontecer nesse Reino visinho da
Hespanha, d'onde nós tiramos nossa origem, tal-
ve/, exijio toda a energia da nossa parte , paraatalharmos hiatos, e sentimentos da natureza dos
que igualmente apparccerão em 1823, no tempo da
Assembíéa Constituinte , por oceasião das noticias

duvide de que laes sejão os sentimentos da Naeio
a respeito da mísera e malf.uiata Hespanha : Ha-
verá hun, só Brasileiro amante ela liberdade, e que
nutra em seu peito sentimentos verdadeiramente Bra-
sileirn., que se nu, lastime da o'i8'iiiada cegueira ,
em que muito acintemente permanece n governe, da
Hespanha? (Apoiados) Haverá hun só Brasileiro,
que não ili-ze-je á aquelle infeliz paiz , e á lodo o
mundo huma liberdade bem entendida e bum go-
veriio adequado ás luze* do século ? (Apoiados.) Se
pois não he possível duvidar elos sentimentos do»
nossos constituintes , como então se pôde pretenderclassificar as expre-sões da honrada Commissáo de
demasiadamente fortes , e cheias de ncriiuonia ? Não ,
Sr. Presidente1, não he possível. Talvez ainda nos
deve.seiiios explicar por ouira linguagem , e a ad-
imitir se alguma emenda , seria antes para outras

Resumindo pois minhas idéas , digo que não ap-
provo nenhuma elas emendas, á excepção da do
Sr. Paula e Souza ; e por is-o voto pura qu.^ pus-se o presente artigo da H spo ,a , tal ejual se
acha exarado e enuncia Io pela Commissão.

—=»'«l*i»!»l#P»|©l©l*!OIC_—

NOTICIAS ESTRANGEIRAS.

FRANÇA.

Paris 8 de Março.

I Annuncia se dn Havanna que a náo Mpxicsna
Asja chegou a Vera Cruz , tendo tomado bum bri-
gue Hespanhol , que hia de Barcelona , e levam

expressões niuis fortes, e que pintassem ainda mis recrutas para Cubi. Os movimentos da esquadra
o horror da situação ilu Hespanha. Mas eu não in- conpnandaila pelo almirante Hespanhol Labocde i„-

quiitão a Colômbia , e a niilicia da costa recebeu
Oldil

sisiirn mais neste ponto, e cuutento-ine com a ma-
neira de Cll.tr da Comn.i<*ão ; e he por isto que•no admitln nenhuma elas emendas que se achão na
Meza , a excepção somente dn Io Sr. Paula e .Sou-
za i porqua he ju-ta , e porque ella fiz a differen.
Ç» dos sentimentos da Nsção e dos do Governo
emperrado ela Hespanha , em querer continuar na
obstinada ceguei.n em que est., por fatalidade da.
quelles Povos, dignos por certo de outia so,tn, e
tanto mais dignos d'ella , quinto alli existem ain-
"a seiiiiinentos do amor da P.ttia o da Liberdade;
«enliiiienlns porém que se achão sufocados, e abafa-
dos pelo muja insólito despotismo , ou para melhor

de
inibia , e

estar pronta a combater o inimigo, quan-
do pste procure elleituar bum desembarque. Dizem
queio Presiileiite Bolívar está seriamente indispôs-
to ; espera-se que esta noticia não se confirme; a
exis|encia de Bolívar he ainda necessária á Colom-
hia p aos outros novo. estados, que tem necessida-
de ila sua presença para conservar, alguma ordem
em |eus governos respectivos.

Cartas de Vera Cruz, de 12 de Janeiro pai-
sadetL annuncião ter a guerra civil rebentado no
Mexjco com todos os seus furores. Na Cidade de
Jalaia, os milicianos e as tropas de linha vierão

!y-er pela mais desordenada nnarebia. (Apoia-los.) ás mios. O padre Martinea . aceusado do crime do--uuiparou se o Governo da Hespaoha com o da lesa fiação, foi fusilado. O Brigado o Arena, aceu-
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snlo «lo monno crime , .solTren a mesfiia norte, Os
«Generaes Echavnrri e Negrete forão transferidos na
Cidade de Lermi. , á prisão d. ex-inquisição «lo
"México. O Vice - Presidente Bravo, os Generaes
Santana, Fernn, lían-ugon , Landero, Portilla,
Facio , e outros se forão reunir a Moninguo , com
o fim de sustentar seus projecto* contra os revo-
Incionarios. Entretanto dizem algumas cartas que
o VicP-Preíidcnte da Republica, Bravo, foi proso
pelos lorkinos no momento, em quo se hia ajuntur
gos descontentes, e que seus Ajudantes de Campo
torno fo'ilurios.

Paris 12 de Março.

O Ministro da Fazenda appresentou hoje o Or*

çnmpnto á Câmara rios Deputados, rio qual ..'...nos
o seguinte resumo , segundo podemos entender o
result.irio na Faila «Io Vin.istio.

" O uiappa rias contas ile 1820 offerece bom
excesso «Ia receita sobre a despeza, rie 6,164,443
francos.

" A conta da receita e dejpera rie 1827 mos*
tra hum excesso de despeza de 3.5,200.000 francos.

" Mas em nutras parles da falia ..chuiiv.s que
eite deíieit he coberto pela i.uantM. de 31 600,000

por huma divida do Governo Hespanh»! , e uu*
iros item.

Quriiito ás despesas extraordinárias, que os ne*

gocios rio Oriente, ria America, ou de Hespanha
podem tornar necessatias em I8'28, são todas even-
tines, e não as cobrem as rendas ordinárias do
.Estado.

" O Observador Austríaco de 3 de Março con-
tém ob-ei vações sobre o que chama Manifesto ria
Potta Otloinaiia, que declara ser huma rhapsodia,

que na fôrma, em que gira na Europa, não uiert*
ce o nome «le documento atithenlico, e muito me-
nes de. huma nola diplomática. Elle assevera que
o Manifesto nunca foi impresso na Turquia , nem
lido nas mes«|uitas , mas somente mandado aos
Avans em copias , que mesmo não são uniformes.
Daqui vem cs. varias ver-ões, que delle gnáo, n<-.
iiliu.no «bis quaes a Porta reconhece , e o Reis Ef>
tendi declaia muitas passagens, que lhe forão mos»

trndai como forjadas , e desllgitrailas. Nosso -,,_.__
responrieiiio rie Viena nos informa «pio este ar|j„*

'Jem causado,, maior sensação, e excita a espè.
¦"rança rie (|ue «, Divan ceda.,, '

llu,na nota , que accompfliiha o expresso, con.
tém ns seguintes paisagens : —

'• Os lu,,(!«.- declina.fio alguma co.ua honteni a0
fechar o dia,  se duer quê do Petersburgo ae
tinhão tecei,ido novidades ter, lentes a guerra." Estas vozes tem ganhado terreno hoje, P ,„
sei rie boa uutlio, idade que «.(...verno recebeu hiia,
Officio rie S. Petersburgo, segundo o qual a Hm.
sia está lesulvida a levantar a luva, (pie ,. Porta
lançou.

" Por onlra parte, o Orçamento apprpspntidi»
hoje mostra lium déficit de qun.i 200,000,000, que *,.
hão de slipprimir cou. Apólices Reaes.

(Gazeta ile França.)

GRAN BRETANHA.

Londres 12 de Março.

Negócios Estrangeiros 6 de Marco.

O Rei Houve por bem nomear Ilenry FInv.
ne , E-q. paru Juiz Commissario rie S. M. , a Ale
xnndre Cunninghu.i , Esq. para Con.missario Arbi.
Iro de S. íví., a Commissão mixta Ingbza e Bra*
sile.ra estabelecida uo |{io rie Janeiro, nu fôrma d*
convenção concluída no Rio de Janeiro entrp S.
M. o Imperador do Brasil , a 23 de Novembro da
18^6, pan. regulamento, e final abolição do Con,-
niercio rie e-e-avuliira Afiicnna, p em virtude d»
Acto que passou no oitavo mino «lo reinado de Sua
nclunl Magestade para pôr eiii elfeito a dita con-
venção.

O Hei houve por bem outro sim nomear Wil*
lium Smitte , !<>q. para Commisssrio Arbitro rie
S. M. , e José Rpltci , Esq. para Secretario du
Commissão Mixta lngleza e Brasileira estabelecida
na Seira Leoa, segundo a convenção referiria, o
eu. virtude do sobredito Acto do Parlamento.

NOTICIAS MARÍTIMAS.

ENTRADA S.

Din 20 de Maio.—Antuérpia ; 53 dias ; B. Hol.
Maria Mulilda , M. C. Vinli/er Oiven, equipagem
S, carga papel, vidros, e espingardas, a W. Te-
remiu: passageiro 1 Prussiano. — Riu de S. Jojo;
7 dias; L. Águia Volante, M. Foiiunalo Sebastião
ds Souza, equipagem 5 , carga madeira, catfé, e
nrroz, a José Rodrigues Borges. — Dito, 5 das;
L. Paquete do Rio rie S.João, M. José Coelho dos
Santas, equipagem 6, carga lubuado , u José Utr-
nardes Monleii o.

S A II I D A S.

ftia 20 do Maio. — Antuérpia ; B. Ilnl. F>-ede-
rico, M. Vander. Kerkhore , equipagem 12 , targa
a.--ucar, e calfé. — Bahia; G. Ing. Mersei/, M.

J. Sharp, equipagem 16, em lastro: passageirosCalisto José Guerra, Portuguez, com sua mulher,
huma (ilha, seu sogro, e liun.i. escrava, com Pus-
saporte da Secretaria d'Estado dos Negócios Es-
trangeiros. — Parati,- Canoa Nova Aurora , M. Ma-
noel dos Santos , equipagem 4 , carga fazendas: pau-sageiro I escravo , com Passaporte da Policia. —
Rio dc S. Francisco,- L. Dous Amidos, M. Ma-
nctl Alves du Silva , equipagem 6 , carga sal. —
Jguape, pela Ilha Grande ; Putuxo Invencível th
Brasil, M. José Nunes da Silva, equipagem 6, car-
ga sai , e fazendas : passageiros Pedro Gonçalves
Roza, com I escravo, e João Francisco de Sou-
ua , com rassaporte dn Policia. — Ilha de. Meio ;
G. Ing. Vtnus, M. Henry Mai/, equipagem 12.
em lastro. — Rio r/p S. João ,-' S. Santa Tlieret»
Brasileira, M. Antônio Francisco da Pvnle, equi-
pagem 7 , em lastro.

A V I S O.
O* bilhetes da terceira loteria a hcieficio das Fabricas de Papel e Estamparia do sitio de

Andarahy cont.nuao a vender se no Banco, e na loja de livros de João Pedro ria Veiga e Comp.,
rua da Quitanda canto «Ia de S Pedro. A ioda anda iinpreterivelmente no próximo mez de Junho.

RIO de JANEIRO na IMPRENSA IMPERIAL b NACIONAL. 1828. ""
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AnT.r.os n"o Offic.aes.

RIO DE JANEIRO.

Cametrii dos Deputados.

Sessão ele 20 tle Mnio.
Presidência do Sr. Co.-iiti Carvalho.

S 10 lio,as , ("tan !o presentes 78 Srs. De-

pulados, abrio-se a Sessão, e lida a Acta da an«
...Cliente , f»i approvada.

0 Sr- 1 ° Seciet_.no leu luiii, Officio d" Sr.
Ministro do Império, participando huve, enviado no
Mini.iro dos Negócios da Fazenda huma copia do
Officio desta Câmara ncerca do estabelecimento de
Iiuiií corieio enlre' as Provincias de S. Paulo e Mi-
nas Geraes . para se durem por alli as providen-
cias necessárias; e outro do mesmo Sr. Ministro
xente-ttenilo hum Officio do Presidente de Minas
com oa impeis relativos á reunião dos Julgados do
Araxá e Desemboque. Eci mandado ás Com missões
de Estatística e Justiça Civil.

Leu mais hum Ollicio do Sr. Ministro da Ma-
linlia , em que submetle ao Juiio ò» Câmara os
inconvenientes, que a Lei de 19 de Novembro pas-
sarfo acerca da Brigada de Marinha não prevê-
nio, e que exigem providencias, e solução. I oi a
Commissão de Marinha , e Guerra ; e outro do
mesmo Ministro remettendo o requerimento do
actual Commandante Geral do Corno de Artilhe-
ria de Marinha acerca das gratificações , que foi ti
Commissão (le Marinha e Guerra; e terceiro do
mesmo, pedindo urgência da decisão acerca do lio-
jeclo de aquisição ,le alguns prédios encravados no
Atcenal da Marinha da Bahia , e outros na Ilha
das cobra». Enviou-se á Commissão de Fazenda.

Leu huma representaçãi» da Câmara da Villa
«le S. José, Comarca do Rio dns Mortes aceica
«lu abolição dos tributos impostos em algumas p.s-
sagens de rios, e mais providencias. Mandou se a
Commissão de Fazenda,

Seiruio.se huma felicitação da Câmara da . il-
Ia de Tamanduá pela actual reunião da Câmara ,
quo foi recebida com especial agrado. .

A Commissáo da Redacção appresentou redigi-
«lo o Projecto de Lei sobre o exclusivo da nave-
fiação entre a Villa de Santos e os portos do in-
terior, ou cubatões , que foi approtado para su-
hir á Imperial Sancção ; e o Regimento dos Con-
"f-lhos Gemes de Provincia, que foi leuiettido ao
Senado.

O Sr. Vasconcellos periio dispensa de Membro
da Commissão de Justiça Criminal por ser Mem-
bro da de Fazenda, e em seu lugar nomeou o Sr.
Presidente o Sr. Limpo de Abreu; e para a de
Fazenda, em lugar do Sr. Veigueiro, nomeou o Sr.
Paul., e Souza; e em lunar do Sr. de Deos e Sil-
ia nomeou pata a do Justiça Criminal ao Sr. Arau-
jo Bastos,

Entrou en!;to a I.» parte dn ordem do dia, o
rii=c,itio-se o I. ° art. da Resolução sobre as E!ei-

ções, e Emendas sobre a Meza. e novas dos Srs. Maya,
Hollanda Cavalcante, Ferreira de Mello, Vascon-
cr-llos , e Custodio Dias; e finda a discussão, foi
approvado o anigo, salva a redacção, e a Einen.
ria da Commissão, salvas as outras. De9tas pas-
sou a segiinrli, parte ria do Sr. Mala — e no
fim se acetescente , concluindo-se as eleições em ca-
da hum das Provincias dentro de seis inezea conta-
dos da data do recebimento do Decreto de convo-
cação; e a do Sr. Custodio Dias, que propõe a
pena (le inhabilidade perpetua pata os Empregos
Politicos e Civis aos Presidentes, que não compri-
rem no prazo prefixo a convocação dos C*»llegios
Eleitoraes.

Foáo lidas as Emendas e.artigos addilivos of-
frlrecidos pelo Sr. Dormund, que ficarão para ser
discutidos depois de finda a discussão do Projecto,
e Em. ndas impressas das Commissões.

I ti Art. 2. = foi approvado salva a redacção.
Seguio-se o 3. ° com as Emendas das Coiumis-

soes e a do Sr. Dormund. Accrescerão as do Sr.-
Almeida Torre.-, Lino Coutinho, Hollanda Cavai-
caate , Giilváo (suppressiva), Vasconcellos, Maia,
Palita e Souza , e Dormund. O Sr. Vasconcelloa
retirou a sua Emenda por oceasiao da do Sr. Maia.
Prejudicarão-se todas pela approvação do artigo
tal qual.

O Sr. Piesidcnte declarou estar convidado o
Sr. Ministro da Fazenda p-,ra assistir á discussão
do projecto de Le, acerca du extiacção dos dia-
mames, e por isso a deu para ordem do dia: e
emqlianto não chegava o Ministro , a continuação
da discussão da Resolução sobre as Eleições, e do
Projeto que pruhibe a admissão das Ordens Re-
ligiiika» : Parecetea de Coaiiuisíões, Propostas, er!g:r*a> : fure

udijações.
Levantou- se a Sessão ás 2 horas.

Discirso qne recitou o Sr. Vasconcellos na Sessão
de 10 de Maio.'r^

_u me levanto com grande satisfação por tet
sido prevenido pelos Illustres Deputados na defe-
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sa dos direitos Nacionaes, que o Sr. Lopes Ga-
ma combateu no seu discuiso. Eu , Sr. Presideu-
te, penso qne o Sr. Lopes Gama não teve iiilen-
ção de oftender a Augusta Pessoa de S. M. o lm-
perador; mas avançar, que não as virtudes do Sr.
O. Pedro, e sim o nasci mento , o ser filho do Sr.
D. João VI. , isto he a legitimidade, foi o único
titulo de Sua Elevação ao Throno Brasileiro, não
iiivolve a mais manifesta ollen»a a lium Moiiurcliu
verdadeiramente Constitucional, e quo tanto npre-
cia o Titulo de Imperador Constitucional por Una-
nime AccUiiiaçáu .' Como se pôde aíliriuiir, sem fe-
char a historia de acconteciinentos, qoe acabão de
suoceder a nossa vista , como se pôde allirmar ,
que as Ptovincias quando Acclamarão o Sr. D.
Pedro nosso Imperador Constitucional , náo tinhão
conhecimento de suas virtudes .' Accederão ellas
¦ inuiudiatainente , e sen, reluctuucia ao Governo do
Rio? Náo se espaçou pur mezes a adliesáo de ai-
gumas Províncias á do Rio de Janeiro , emquanto
não houve ceiteza, de que S. M. I. estava tesol-
vido a cutnprit a sua Palavra: — Como he para
bem de todos, diga ao povo, que fico—? Náo
foi a convicção geral dos Brasileiros , de que S.
AL o Imperador defenderia, como principiara, a
nossa liberdade, e Independência, que resolveu as
Provincia. a ,euni:eni-se ao Rio de Janeiro , e a
acclamarein Imperador Constitucional o Sr. D. Pe-
dro ? He mister ser muito esquecido para não se
lembrar destes factos.

Não secava hum abismo, qu^ consumirá o No-
n,e, e Gloria do nosso Imperador, attribumdu uo
direito dt* herança a sua elevação ao Throno Bta-
sileiri, ? Ja o Illustre Deputado o Sr. Pauía e
Souza ponderou , que o Sr. Lopes Gama se de.
clarava o maior inimigo da legitimidade , quando
nella fundava o Tiiroiio Brasileiro ; esquecendo se
de que sendo assim o.-.o poliu imperar no Brasil
0 Senhor D. Pedro em vila do Senhor D. João VI.

Mas que he da dissolução social indispensável
pura se mudar a firma de hum Governo qualquer,
exclamou o Sr. Lopes Gama! Allirma este Sr.,
que todos os políticos são desta opinião; e eu pen-ro , que esses Udos os políticos da leitura do Sr.
Lopes Gama se reduzem a Mnrlini, Vos da
Natureza, e E tututos da Un;ver-idade die Coita,
bra. Mas o que he dissolução social . Será derra.
maoiento donos .le sangue, degolai;;,,, universal,
eomo parece entender o mesmo Sr. ? Não de ccr-
tõ ; por dissolução social se ont -mie o rompimento
do contracto , pelo qual se con-iituio o Governo
de huma N.çâo ; sem pinga de sangue pôde accon.
tecer , e. tem acontecido ja essa dissolução social
do Sr. Lopes Gani!!. E se mio he como venho de
dizer , se a verdade eslá da parle do Sr. Lopes Ga-
ma, então nenhuma nlici rã, houve na lôrnii do
Governo Brasileiro ; então iu ia n nosso Govern-, he
b mesmo, qoe no tempo do Senhor D. João VI.-
então ainda está no Throno o Despotismo. Mas
felizmente e-lá enganado o Sr. Lop,«s Gama; o Bra-
(sil he livre, e livre lia ,.e ser, Pinqiianlo houve-
real Brasileiro.-; jamais volverá') o» aziagos dias
rio (Im.isii.i .-„-,  (apoia-lo geralmente, e rivus
,»,s Ga-orssH. e o Sr. Presidente chamou a ítii»,,.
ção.) Não podendo siippm lar o antigo dexpotico Go-
vorno , o Brtrsil o dissolveu , sub*titiiindo-o peloactuai_, a cujo Ciieíe deu o titulo de luinerador
Constitucional para delir at-j a denominação d) an-
lecedeule.

Cumnre figura dar a razão do exordio dr dis.
CtHSO d* Coo,mi-iír>, ilc ,.,., *,,,,, Membro. R||a
píioeipiou por elogios ao TaroHO, e neta a poslra

ga-

deixar de fazer, exultando de júbilo por vPr _\(.
ponlar em o nosso horizonle huma Aurora dor'
herdade mais brilhanlu , do quo era d,» esperar'
Faça-se o pnrallelo da situação do Bra-i| ,.n> |^,j
com a nossa actual posição. Naquelle calamitoso
tempo quasi que etiuicta estava n esperança _„
liberdade, o de»corç,.iiiiiiii!i, eu, geral. A Imprr-n?.
eslava muda , posto que a sua liberdiuie Ibsse
rantula na Constituição , e Leis il„ Império ¦
escriptores liberaes erão chamados uo Jury dnn
Fortalezas, e ulgu.is julgados pelas R<>iações: |,um
delles foi prezo, preteridas todas as formulas _,
Leis, por hum Coinmandafit • Militar, que lou.re
de ser punido , foi como e'n remunerarão deste
delicio elevisdi, á Presidência de Piovincia. Vimos
Sr. Presidente, milharpa de f.imiiias Brasileiras eu'.
tregues a Cunmis-õ ¦» Militares, compostas i,* bra.
vos sim, mis alto io, aos princípios de direito; e
que lioirores daLi .' Iiistrucçôés secretas, npposta»
ás Leis, e á Constituição erão as normas dos 1're-
sidenles , perlensos uuiversaes herdeiros dos deies.
taviis defuntos Capitães Genera. *; e a Constitui,
ç-so , e as Leis puldicadus não erão mais que (H.
ços armados para apanhar Cidadãos probos, e quedavão crédito ás promessas do Governo. Aqui apur.
taváo diariamente navios atoxados de Cidadãos Bra-
slleiros pre/. .s sem outro ciime, que o do resis-
tencia á illiiuitada tirania desses bachás. As Au-
thon.i.i ies Civil , e Militar estavão em qua»i todas
as Piovincias reiniulas em huma só nes-oa, renas-
cendo assim debaixo do nome de Pre-i lentes os
para sempre odinitos Capitães (i.neraes. Os Jaui.
saros do Loiola piincipiavão j.i a e-iiihel^cer sem
quartéis nesta terra da liberdad». Tudo em fim ,
Sr. Presidente, estava iniiindo e a queda do edi.
ficio social parecia inevitável.

lie iintí e«tado , que S. M. |. ouvindo os vo.
los do Brasil di.,mijo ess * Mioi-lerio execrável,
chamando, pessoa»-, que p. Io menos gozavão de ai.
giiu, conceito. (Eu me ab tenho de interpor juizosobre a actual Adniiiiistiaçâo , porque ainda não
forão examinados o- seus actos.) G.aças an Impe-
rador, esses Ministérios infames b,|tiearão com
apluis,-, universal ; he hoje a primeira vez, quene-te Angu»,o Recinto se ouve a sua defeza ; e
saib. o Sr. Deputado Lopes Gama, que esses Mi.
ni-lros nunca se defenderão , antes sentados alli
[apontou para a Meza) clisião — aquillo he vertia-
de, não tem res. o-ta. Saiba mais o Sr. Deputado,
que esta Câmara trabalhou nas duas primeiras Ses-
soes na Lei il.i responsabilidade , sem a qual não
era compatível com sua justiça a accisftçãú desseí
homens desventtirudo«. Nem porque ella se ten,
demorado , ap pense, que não terá lugar huiu dia.
Cessem pois injustas increpações a esla Augusta
Cama,a.

—m««mi«t<$iH&i«iw«o»--

NOTICIAS ESTRANGEIRAS.

F R A N Ç A.

Paris 18 de Mar.o.

Nossas noticias de Hespanha nos afinuncião •
seguinte :

" Temos visto com que inquietação o Rei Fer-
nando tem recusado até hoje reconhecer a indepen-
delicia das Américas ..espanholas, e tem mostrado
huma opposição invencível ás proposições arrazoa-
das, qoe o interew o aconselhava a acceitar no mo-
mento , eiu que suas possessões , naquelles palzel



( 4G7 )

..motos, «scspavão á» suas mãos im
;!"» obstinação, quo tazem desprezar

' as nos parecia siinplesmoiite li 11

inpotentes. Esta
r condições vau-

«.•..sai, «'*•» »¦¦-;- y"'-. im 
daquelles er.

de política tao ordinários aos governos absolu-
[°. • mas ao ler o dooumento que unos publicar,

. ,Juein deixurá de participar do 1103-.0 assombro.
Pomo he que o Rei Fernando se attreve a com.
i,ier a independência da America, Be elle cuniri-

bue com suas próprias n.ãns para a sua emancipa-
1 ' A Carla , que elle dirigio a Don João Apo-

t -i Tenente General dos lixerc.tus navaes de S.
M C e Vice Rei d" México, na epoeu, em que
t i escrita he original ; clU nãu ha mister com-

nieutnrio. ,,

Madrid 21 de Dezembro dc 1820.

ii *vjeu 
querido Apodacn, constou.me por boa via

o0rlio que *ós tendes, iissim como 'nem amados sub-

dito» da America, ao nome de Cni-liluição , e a

^tiu.a e respeito , q-ie sentis pelo meu nome real.
P.te nome sagrado su tornou odioso euue a maior

irto dos llespnihoes , que eui sua i.i ..atiláo, e
inseiisr.ei-i a voz do reconhecimento, uão

estima senão ao Governu Cunstiliicio-
tem outro dezejo mais que forçar o

P
traição
tem amor e
nal. e não

e leis contrarias á nos-«eu Rei * apoiar medidas,
eu Santa Religião.

" Como 0 meu coração he cheio de sentimen-

toa ctltholicns , dos quaes dei evi lentes provas quan-
do voltei da França , pelo estabelecimento da com-

panhia de Je«u«, e por outras acções assaz noto-
rias nã-» pimo e-cmder-vos a iu-xplicavel dor,
nue,p',|,,tra minha almi, A esla aliliccão e ás an>

gn.liaí, que me cerca • em minha desgraça, en
não vejo outro terna, enquanto meus subditos af.

feiçoados e fieis não me arrancarem da cruel pri*
são em que estou sepultado, victima de infâmias,

que'eu não solVreiia, se meu espirito não temesse
hum fim sim.ll.j.te ao de Luiz XVI, e de sua
familia.

" Por estes motivos, e. para que eu possa go-
zar da iuelfivel fulieldads de mu ver livre de taes

perigos, achar me no meio de meus verdadeiros e
amados sub.lito» da Ainerira, o exercer sem obs-
laculos as prerogativas da autlioridade real , que
Deos entregou em minhas mãos , eu vos recommen.
do, se be verdade; (pie ine tendes tanto allecto cd-
mo me tem alfirmado pessoas dignas de té, que
contribuaes ás minhas vistas conl todos os" vossos
esforços, que prescreva.1» as medida» mais acl.vas
e mais oífieaZes paru tnrottr e»se reino iiidepemien.
te du Hespanha, Que se o complemento de. hum
tal projfcto obrigasse a recorrer a Iodas as vias
de repressão, que pó.le soggerif « artificio (porque
eu presumo «pie vós aclureis nesse paiz lir>.>rae<,

que uão deixarão de oppor-se a este (im) ,, a vós
«ilmpre providenciar Indo com o discernimento e
fugacidade de que vosso talento he «ii.ceplivel ; e

paru e«le elfeito , fareis cul.ir vossas vistas sobre
liu.ua pessoa digna de toda a vosía confiança pela
feliz eveticão da einpre/a.

" Neste intervallo, cuidarei nos meios de es-
«apar-ma incógnito, e appreseotat-me en tempo op*

pottilno nessas po*S(*«-»õu»; e 80 eu não puder rea-
lisar este projecto. pela presimça d9 ©hstaaulo* in-
superaveis, cú vos pieveni.ei, para que previuaes
o* caminhos de bom fixito j mormente, vos recos»-
¦niíiido cou. o n.iiior cuidado que vigieis á execução
•He todos os nossos projectos com o segredo mais
inv-iotrtrel, e seguindo hum «ys-tema, que possa con-
duzir ao seu eaiAplemeuto, sem eftusúa de sangue,

com hum concurso unanime, e geral approvnçãt),
e estabelecendo por fundamento de nossa causa a
religião tão ultrajada ne«ses tempos desa-irado- ; e
para unnhu própria inslrucção me cornmunicaieia a
respeito de todos os accontcciinenlos avisos co.npe-
tentes. A p«ssoa, que vos ha de entregar esta carta,
vos instruirá de viva voz, porque ii-in o exige a
necessiibide, pur que órgão deve estabelecer-se es-
ta correspondência.

" Deos vos Guarde. _Vosso Rei que vos ama.
" Assigiiado '• Fernando. „

Paris 21 de Março.

Nossas cartas de Madrid nos annuncião o se-
guinte, em data de 10 de Março:

O Governo deu ordem aos seus Agentes na
Turquia , e nas regências barbarescas , para tomar
todas as medidas necessárias para cunservar a mais
estreita neutralidade com aquelles Estados ,' e as
Nações Européas. Esta ordem foi remettida a
aquelles Agentes , tanto Diplomáticos como Com-
meiciae», pur huma circular que os ameaça dos
ca-ligus miiis rigorosos , se tiverem oulr-i iugeten-
cia além de proteger o comniercio Hespanhol,

A Rus«ia approvou ultimamente huma liqui-
daçã» , eu. virtude da qual reconheceu dever ao
nosso (iover.no 7 milhões e meio de ruídos , por
iniie,miii-íiç;io das embarcações , que lhe v. ..deu era
1818 e IH19, e qne t Ias ac ba à", porque a sua
velhice não lhes permittia navegar por mai- tem-
po. Parece que esta Potência , além rie-ta 'lidem*
Aisação pecuniária , consente em dar nos trez na-
vios da Marinha Imperial, todos em bom estado,
e que o nosso Governo concedeu, a requisição da
França, que os 7 milhões e meio de rublo» en-
tra s in no Thesouro Francez, por conta do que
lhe deve a Hespanha.

O General 0' Neil tinha enviado de Taluveira.
dc-la-Rpyna , para Sevilha , o l,° regimento de
linha e o 5. ° de Infantaria ligeira. Elle acaba
de ordenar a estes dons corpos, que entrem eifi
Talaveira , onde elle eonimanda huma divisão que
»e condecora com o pomposo nome de pequeno
• Xercito de observaçãu da Catalunha. Temos for-
tes razões para crer qne o General 0' Neil cha-
un ui a Ta-laveira esles dous regimentos , pnrque
recebeu huma ordem do Governo, (|ue lhe manda
tdr tudo o corpo, que command.', proi/o a achar-
se ao pri.ne.ru aviso no lugar , a que S. M. liou-
ver por bem manda-lo. O resto da arlilheria, que
estava em Gu idalaxara , recebeu nrde.i. de entrar
pinte en. Madrid , paite em Valladolid.

M. deCarvajal. assistido de M. de Willamif,
passou Domingo passado, lóm da porta de Alrola ,
Imitia revisia de todos os Voluntários Reaes :Je
M ulril , infantaria, cavallaria , e art.llieiia. Esia
revista leve por principal objecto examinar o gol-
pe de visla , que appiesentava a reunião de 3000
capites pardo-azulados, novos, ornados de lioMriés
muilo brancos, e de patronas bem engraixadas.

Nos-sas cartas de Barcelona , de 11 de Míirço,
rezãn o seguinte: —

Ha dias , o Rei fica de cama cora hum forte
attapre de seu mal habitual, que deita vez dizem

.que subir. até o joelho , e mais acima. Em hirgi
conselho feito na cabeceira do leito do augusto
doente,.entre bém-ens de Estado e Professores, se
assentou irrevognvelmente , que logo que possa
einpr.ihender.se a viagem sem perigo on incnnve-
niente grave, se porão em- caminho para voltar a
Madiid pela Província, do Aiagio-. para este effei.

•a
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to trabalha-se com a maior nctividade a pôr em
bnin estado a estrada do Barcelona a Saragoça , e
columnas moveis correm o Aiagáo em todos os
sentidos , a lim de exterminar as quadrilhas de la-
drões, que o infestai», e tornar ir passagem de S.
M. isenta de perigo.

Hontem mandarão-se ordens ao Inspector fie-
ral de Milícias Provincines para pôr em pé , e re-
mittcr para Cadis os regimentos de Alcazur, de
Plasencía , e de Ciudad Rodrigo; huni regimento
ile infantaria da Guarda deve igualmente fazer par-
te das tropas que hão de estar em guaniição em
Cadis, ou .quarteladas nã Ilha de Leão e seus
arredores.

Cada regimento de infantaria que está na Ca-
taUmha , tirou por sorte cem homens, qne são
destinados a formar dous corpos para Havana. A
1'iíi. o Soberano , e duas fragatas serão encarrega-
das do transporte dosles dons corpos.

A expedição, que linha partido de Barcelona
fiara Havana no fim de Agosto passado, fui loma-
lia toda pilas embarcações da mininha cie guerra
Mexicana , e todo» os niililaree forão enviados a

NOTICIAS
E N T R A D A 8.

Dia 21 de Maio. — Ubalubo ; 9 dias ; Canoa
Alegria, M Manoel Francisco d'Oliveira, quipagerii
3, 

'carga 
fumo. e caffé , a vários. — Dito , 8 dias ;

Canoa Sm/lu Anua, M. Marianna Francisco Leite ,
equipagem 4, carga dito, a vários. — Dilo , dito,
Canoa Senhora dos Remédios, M José Avelino Coe-
lho, equipagem 5, carga dito, a vários. —Parati;
8 dias ; Canoa Senhora da Guia , M. Manoel Lou-
miro , quipagein 4 , erga ca!!é , e fumo, ao M.—
Dito, O dias ; L. Santos Mártires, M. Francisco
Jvsê Pereira^ rquipagem 5, carga ca fie , e agoar*
d nte, a /in tio Marques Peieira. —Cabo Frio; 3
dias; L. Espirito Santo, M. José Correu, de. Barcel-
los, equipagem 5, carga milho, fejão, e. ugoarden-
te, a vario». — Dito, 2 dias; L. S. Francisco de
Paula, M. José Coutinho da Fonseca, equipagem 4,
carga assticar , agoardente, e milho, u vários.—
M/irahé; 8 dias; L. Aileluia, M. João Francisco
Marques, equipagem 4, carga milho, callé. , iissii-
car, e madeira, a vários: passageiros Alexandre
José Corrêa , e o Soldado Miliciano Manoel Gon-
-çalves dos Passos. — Dito , 2 dias; L. S. Josí,
M. Manoel Mtmhãe.s, equipagem 6, carga madeira,
e. caffé, ao Caixa. — Rio de S. João ; 5 dias; S.
Boa Viagem, M. Antônio Luiz da Silva, equipagem
7. carga madeira , e caffé , a Fernando Carneiro
Leão. — JÀverpool, por Cork; 58 dias; B. Ing. Ci-

Vera Cruz. Hontem se recebeu oflrcialmente a no.
ticia desle accontecimento, que reduz á miséria a|.
guns armadores , a quem periencião os transportes
om que bia embarcai!, esta expedição.

O créuito de M.Calomarde parece ter nugmen.
tado ha tempo, o o Conde d'Espanho foi obrigado
a ceder-lhe , e abandonar o systema do terrorismo,
que tinha adoptado para aquella Cidade e para lo-
da a Provincia.

Os prezo» que estão na Cidadella em conse.
queneia dn ultima rebelliáo , e que devem ser con.
duzidos ás ilhas Plnlipinas , recebem todo3 o» di.i,
abundantes soecorros eai dinheiro do clero secular
e regular desta Cidade , e além disto muito» tra.
des vão cada dia consolar aquelles prezo».

Ainda que Barcelona já estava cheia de con-
ventos , neste momento se edifieão mais dous , f|U9
se levantai» com hum» rapidez que parece encanto;
portanto não se pôde deixar de estabelecer compa.
raçô.s entre esla rapidez e o vagar com que avan-
ção algumas obras de interesse publico, a que ea-
lão atleclas grandes somuias tiradas dus fundos mu.
nicipaes.

M A R I T 1 M A S.
viliim, M. David Blair, equipngem 19, carga dif-
ferente» fazendas, a Hamilton Berry : passageiros4 In-
glezes -Londres; 52 dias ; G. Ing. Clarinda, M. ííi-or*
ge Carre n, equipagem 12, carga vinho, e outros ge.
neros, ao M. Diz o Mestre que foi roubado pur hum
Cursario de Colômbia na latitude de 2 gráos , Sul,
longitude 23 gráos Oest, no dia 7 dn corrente. —
Dito, 59 dias; B. Ing. Eldon, M. John Cooper,
equipagem 10 , carga fumo , e fazendas , ao M.:
passageiros 6 Ingleze». — Tarragona ; 70 dias ; 1!.
Ing. Sir James Saumarez, M. Abraham Buentl,
equipagem 6 , carga vinho , aguardente, a Preuux
Tupper. — Plyinoulh ; 56 dias ; T. Ing. ben«al ,
M Alexandre Dulel: conduz 170 degradados para
a Nova Hollanda , 2 Officiaes , 4 mulheres, e 1
Supra Intendente. — Sunderlander ; 61 dias; B. Ing.
Twud, M. IV. Thompson, equipagem 11 , carga
amarras de ferro , carvão , &c. , a W. Young.

SAHIDA S.

Dia 21 de Maio.— Cabo Frio; L. S. Francisco
Voador, M. Manoel Ferreira dos Santos, equipagem

5 , carga carne , vinho , e fazendas.— Rio d'Ostras;
S. S. Francisco Boa Fé, M. Joaquim José Teixeira,
equipagem 4, em lastro: passageiros João da Sil-
va Pimenta, e José da Silveira, com Passaportes
da Policia. — Guernesey ; B. Ing. Caledonia, 51.
NícIioIhs Giffand, equipagem 13, carga catlt.

AVISOS.
Os Redactores da Revista Semanária pedem aos seus Leitores , que desculpem muitos erros

typograficos que escaparão na publicação do S. ° N ° , cuja» emendas appareceráõ no seguinte N.° :
g apressão-se a emendar a palavra — dobres— que »e lê á pagina 70 linha l.a, a qual se deve ler —
nobres—, porque pôde induzir á suspeitas pulo sentido totalmente contrario ao dos Redactores, e aos
sentimentos de poli de» e moderação, com que emprehenderào a Revista.

A Roda da quarta e ultima Loteria da—Santa Caza da Misericórdia da Villa de S. João de
El-Rei ha de andar impreterivelmenle no dia 10 de Junho. O reslo dos bilhetes acháo-se á venda na
caza do Sr. Veiga, rua da Quitanda canto di de S. Pedro; e na rua dos Pescadores N. ° 19 , e em
caza do Sr. Coronel Faro , rua dos Pescadores N. ° 2, aa qual se pagará os prêmios dos bilhetes que
se venderem nesta logo que chegue a lista. — O preço de cada bilhete são 8(_) 100 ra. porém ha meio'
bilhetes que custão 4^900 rs.

Os bilhetes da terceira loteria a b«neficio das Fabricas de Papel e Estampnria do sitio «k
Andarahy continuão a venderse no Banco, e na loja de livros de João Pedro da Veiga e Comp.,
rua da Quitanda canto da de S. Pedro. A roda anda impreterivelmenle no próximo mez 'de Junho.

RIO de JANEIRO na IMPRENSA IMPERIAL e NACIONAL. 1828.
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Artigos db Officio.

Repartição dos Negócios da Fazenda.

Ignel Calmon du Pin e Almeida, do Con-
de S. M, 1. , Ministro e Secretario de Es-

tihlo dos Negocio, da Fazenda , Presidente do Ti' •
souto Nacional ifec. F-iço saber á Junta da F.-
zenda da Provincia do Kio Granda ili N rie: qne
sendo pte-enle a S. M. o Imperador o seu Oi-
ficio N. ° I , de .'d de Janeiro ultimo , pnrtici-
pjtido a remessa que fez de páo IVa.il , além das
antecedente., Coinuiunicadas em OlTicios de 2!. ile Jn-
neim e 12 de Maio do anuo próximo passado ,
aão obitante a dificuldade que so deve esperar til-
vez nie.ino paia a remessa aurnul de oito mil
quintaeg , pela escacez , a que se vai tornando o
mesmo páo, no que todavia a Jutita põe todo o
cuidado: Ordena o Mesmo A igusto Senhor , se
responda á Junta, que ficou inteirado dos ditos
Olluios, e espera que empregue tolos os meios
para cumprir c-xactumente as Provi-ões de 24 de
Dezembro do anuo findo, e de 18 de Abril ante-
cedente. O que prontamente executará. Antônio
Lourença Pereira de Carvalho a fz no Rio de
Janeiro em 2 do Abril de 18.18. — Marcellino An-
tomo do Souza a fez ejerever. — Miguel Calmon
du Pin e Almeida.

Miguel Calmon du Pin e Almeida , do Cnn.
selho de Sua Magestade Imperial, Ministro e Se.
cretario d'listado dos Negócios da Fazenda , Pre.
ei.lente do Thesouro Nacional &c. Faço saber ú
Junta da Fazenda da Província ila Purahiliii do
Norte : que recebendo-se o seu Olficia N. 3, de
27 do Fevereiro ultimo , no qual dá conta do (|'_e
teia praticado a respeito da compra , e remessa do
* ao Brasil, em conformidade das ordens qne se lhe
tfni expedido , apezar do estado das suas finaii-
Çns, a ponto de se pôr a Tropa a meio suldo nâo
ohstante ter sacado sobre a Junta da Falem t de
Pernambuco, pela quantia do lfiOOOft) réis, em
virtude du Provisão de 24 de Dezembro do anno
findo; Houve Sua Magestade o Imperador por bem
8P|irovar o procedimento da Junta, e recommendar
com especialidade que faça todos ns esforços paracumprir ex Belamente não só a referida Provisão de
** de Dezembro , como a que se lhe expedio em
Jo de Abril antecedente, sem deixar de fa.er o pa-
KSmento indispensável á Tropa , apezar de algum
sucrificio, se precizo for. O que assim fielmentecumprirá. Alexandre José Ferreira Braga a f««

no Uio de Janeiro em 2 de Maio de 1828. —. Mar-
ceilino Antônio de Souza a fez escrever. — Mi-
guel Calmon du Pin e Almeida.

Repartição dos Negócios da Guerra.

Em Officio de 1<3 de Abril proxirtio passado,dirigido pelo Presidente da Provincia de S Pedro
ao 111.""' e Ex."" Sr. Ministro de Estado dos Ne-
gocios da Guerra, vem inclusos dois Ollicio» do
Coronel Joaquim Antônio de Alencastro , Com-
mandante dn Fronteira de Missões, escritos ao
mesmo Presidente : louvando este o proceder da-
quelle Coronel uctivo , e jiidii-ir.no , que, a pesardas pouca, forças qup tem á sua disposição , ainda
«ssin. opér» ofensivamente, além do Districto da
sua frftnteira.

Data o I. s Officio de 2fl de Março no Quar-'
tel de S. Borja. Delle se vê qne huma das nos-
sas partidas, além do Ibiquí , batera outra inimi-
ga , couipo.ti. de 70 Correntinos . naa pontas do
sirroyo Tornpnsso: sendo o resultado ficar prisio-
neiro o Coinmandante inimigo, chamado Sut. I ,
qne he Major , e JO Soldados ; além de muiloa
mortos no campo : tomando-se lhe outro sim mais
de 100 cavallos. A iiossh partida não soffreo pre-
juizo algum: e se di-tinguiiáo o Cnpi'ão do Re-
giinenlo N. 24, Boaventura Soares da Silva , Com-
mandante dos nossos, Antônio Pereira Pavão, Te-
nente do Regimento 23, e Basilio Ferreira Bica,
Aiieifs do 24,

lie o 8. s Ollicio de 4 de Abril, escripto no
m.smo Quartel, e noticia que outra partida de CO
Mines destinada a .urprf -hender os gados do Rin*
cão ile S. .Miguel, além do Ibiquí," fôra tarnbem
bali d . pelo inesiiiii Capitão Boaventura Lopes da
SiI*ii , com morte de 22 inimigos, que ficarão no
campo; I Ajudante, 1 AIcaide, e 9 Soldados pri-
sioiiei.os. Ai- partidas, que este Coronel lança além
do Ibiquí, destinão se ;i cobrir os campos de Ale-
grei. , emquanto cuidado, de maior monta o n3o
chaiSão ao Uraguay. Ellas tem obstado nnquellas
paragens ás hostilidades do inimigo , que , aliás te-
ria levado muitas mil rezes , e perpetrado não poo-
cos nssassinios. O Coronel espera que na persegui-
ção, com que os vai acossando , augmentar.. breve-
mente o numero dos prisioneiros.

Com Ollicio, datado em 14 de Março na Es-
tanri» do Leivas , e dirigido ao III."" e Ex m" Sr.
Ministro e Secreta-in de Estado dos Negócios da
Guerra remette o Visconde de Laguna , General
Comrinndaiite em Chefe do Exercito do Sul, huma
Relação nominal dos habitantes da Província de S.

*
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Pedro, que, depori que elle tomou o commanclo,
espontânea, e generosamente tem concorrid. "»m

dinheiro, e outros artigo» para a» despezas íjf, g •

ra actual. O General louva justamente, lão honre,

doa e beneméritos Cidadão», que assim se prestarão
a bem-fico da Pátria em circqnstanctas «puradaS ,

pu.s Iodos elles ten, sofrido ...ais ou menos pre»

juizo» na presente guena e os recounuenda a lui-

penal Munificencía.

Nomes dos Cidadãos da Piov .cia de S. Pedro, que
conlubuirãn para us despezas da Guerra actual

da forma, que abaixo se vê.

FortunatoLuiz Barreto de Queiroz, em 
QQQ

dinheirt '."
O Capitão José Gouve.»_de Vasconcellos

Jardim , en, dinheiro  4C0UÜOO

O mesmo offertou mais hum filho e hum
fâmulo pata a praça de l.a Linha.

/ José Ferreira da Silva, filho , para hum
! mez de soldo aos .paisano» arma-los
\ para a defeza do Districto do Puatiny 301UÜ0Ü

Manoel Antônio de Bilancoutt, em «„• 
200UOO()

O 
'm,!.-' 

Joaquim' Pedro SaYgVdó', dilo lOOUOOO
Manoel Guede» Luiz, dito....  0OJJ00O

Gregorio José de Figueiredo d.to... .. 10

O Capitão Mór Francisco Pinto Po.to, d.to lOOUOOO

Antônio José Coelho Leal, dito  WÜ000
O Tenente Vasco Pereira de Macedo , d.to 00ÜOOO

D. Flo.inda Clara de Oliveira, dito...... lOOUOOO

A mesma offerta maia 50_ bois de corte

pa,a fornecimento do Exercito.
Manoel Antônio Pereira Guimarães, em .,
dinheiro  I Ifin 10

Manoel Alves de Oliveira  50U0Ü0
O Maior José Joaquim de Figueiredo Ne*

ve», dito  4OU00O
Joaquim José ne Santa Anna, dito  *2H??,ÍÍ
Bento Rod. igues Seixas  ,-,,;.„
Antônio Ferreira Gomes, dite  2:)U000
Francisco Luiz de Magalhães Barios,
dito  «>U<XM

Francisco Modesto Franco, dito  20UOOO
José Antônio Soares, dilo  20UOO.)
O Alferes Ladisláo José do Amaral, dilo I2U800
José F,ancisco da Silva, dito  I2U8Ü0

Antônio da Costa Pavão offertou griitiiltu.ueii-
te 5(00 bois decóile pira fornecimento do Exerci,o.

O Marechal de Campo Jaé lgnacio da Silva
cedeu da gratificação que tinha orno Membro do
Conselho do Governo de,ta Província, e-a?mqiwn.
to lhe durar o mesmo exercício.

O Major Joiáo Luiz Teixeira offertou a quan-
tia mensal de lüUOOO rs, emquanto durar a guer.
ra actual.

Boavenfur.i Rodrigues Barcellos, cedeu da qion-
tia de 1IIU510, que importarão 38 lanças e varios
otei.sis para o serviço do Exercito.

O Capitão Manoel José Machado appreseitou
6 homens armados , fardados , e montados á sua
custa pura o serviço da campanha, pagando í ca-
da hun. 5UO0O r». mensalmente, e emquanto durar
a guerra ac.tu.it.

José Ferreira dn Costa offertou huma perção
de pa.ino azul, que andou n„ importância do OtUOOO.

•loão lgnacio de Mello offereceu hum fardamento.
O C-,pilão João Francisco Vieira Braga appre-

sentou libertos 2 escravos seus para a praça de
l.a Linha.

João Rodrigues Ribas, e Irmão , _2 dito» , e

)
mais 4 peSe- montadps , e pago» á sua custa para
o serviço do Exe. o , e onertarão 100 cavallo,

ftratuiumenie.
Autotno Jo^ Porto appresentou liberto 1 e8-

cravo seu para a praça de l.a Linha.
Cláudio ÍVIunotd via Cunhu e Suuza offertou 50

cavallo» para o serviço do Exercito. _
Jeremia» Antônio de B.tancourl offertou 40 ca.

vallos.
O Reverendo Jacinto J»se Pinto Moreira cc.

deu de 2 annos de sua congrua , como Vigário da
Freguezia de Piratiny , paru us doepezos da guerra.

O Coronel Antônio Francisco do» Anjos appre.
sentou 5 homens para o seiviço da campanha , e
coulribue mensalmente com a quantia de 48UO00
rs. para pagar a 12 praças.

O iMii|,.r José Thomaz daSilva coulribue men.
salmenie com a quantia de 7oU800 rs. para pagar
a 16 praças.

O Capitão Manoel Pinto de Moraes contribue
mensalmente com iHUOÜOrs. p»ra 12 p«aça».

Manoel Alves de .Moraes contribue mensalmeii.
te com 153U600 rs. para 12 praças.

Jusé Martins Coelho cedeu de 6 mezes de alu-
gneres rie quatro lanços de enzas de sua proprie.
d de em S. Francisco de Paula , que sarviráo de
Hospital Militar.

Antônio de Sá Araújo emprestou sem prêmio,
e por tempo de hun. anuo a quantia de 4.00OU000
de rs. par» soldo» do Exercito.

Quartel General da Estância do Leivau 14 de
Março de 1828.— José Joaquim Machado de Oli-
veira , Tenente Coronel Secretario Militar do E»
eicito.

Artigos nam Ufficiae».

RIO DE JANEIRO.

Câmara dos Deputados.

Sessão de 21 de Maio de 1828.

Presidência do Sr. Costa Carvalho.

Abrio-se a Sessão com 71 S.s. Deputado», e
lida a Acla da ainecedente, foi approvada.

O Sr. I ° Secretario leu os seguintes Offi.
cios: I.- do Sr. Ministro da Fazenda, paiticipan-
do que l\<\^-ò expedido as o,deus aceica da impres-
são dos Diários da C„„,„«n , e a respeito do cor-
reio entre Minas e S. Paulo : 2 - lo Sr. Mini»-
Iro da Justiça, reinetlendo d-ius Ollicios do Pre».-
dente di- Goiaz RemetterSo se á Commissão de

Justiça Criminal: 3. => do Sr. Ministro da Guer-
ra. incluindo a copia do juramento, que prestno os

Oiü-iacs e Soldados extrungeiros. Mandou se á Com-
missão de Marinha c Guerra.

Leu ,:,:,is hum requerimento de Manoel Fran-
cisco Moreira, pedindo certos Documentos á Com-
míssil, d" Fazenda.

O Sr. Xavier Ferreira requereu que se pedis-
se ao Governo o mappa ultimamente concluído d»

Provincia do Rio Grande do Sul : foi defe.ido.
O Sr. Souza França appresenlou huma indt-

ração corrigindo o erre, de dota , que escapara do

Parecer dn Commissão de F..zenda de 28 de Ou-

tubro pnssnpo. .
O Sr. Cunha Mattos requereu que a Comim»-

são de Fazenda desse o seu Parecer sobre « 8ua

indicação relativa á accumulaçío de ordenados «

soldo» dos Militares.
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O Sr. L° Secrelario informou a Cuinar. so-
bre o requerimento do Sr. Custodio Dias acerca
dos esclarecimentos dados pelo Governo sobre a co-
branç.' do quinto do ouro, que «leve pagai a Com.

„!,,,, dc Guligo Soco. A Câmara ficou satisfeita.
Foi recebido o Sr. Ministro da Fazenda, e

tomando assento, começou a discussão dol.s Art.
do Projecto, oue f.z abolir a extração diamantina,
á oue o Sr. Vasconcellos mandou huma Emenda ;
e o Sr. Paula e Souza pediu o adiamento, quo
foi approva to . depois que se reinou o Ministro.

Discutio.se o N. - 4 da Resolução sobre ns
Eleições Oe Deputados , e que o Sr. M-iyu o .fere-
cea a seguinte Emenda.— \s mesas das Colleg-ios
Eleitorae., que nâo remettt re.,. ús Câmaras, da ('a-
beca de Di-tricto, nas Câmaras dedbeça de Dis»
tricto que não remetterem ás Câmaras das Capitães
o resultado dos trabalhos dos Collegio. &_., a qual
ficou approva.ia juntamente ca. o Art., e com-
nreliendida nella a do Sr. Xavier de Carvalho,
! .. _• ,i  .1 ,i„ .. a.. ..:„ .O Sr. Pre-i
continuação dr

e.iie deu para orlei, do dia: l.°
. mesma discussão: 2. = a 'Io Pro-

iecto, que prohibe o admissão de ordens Religio-
sas: 3.° Propostas e Indicações; 4.5 Parecer, s
de Comuii.sões.

Levam.,u.se a Sessã-> ás 2 horas.

Discurso que o Sr. Clemente Pereira recitou na Ses-
são de li de Maio.

Tem-se pertendido mostrar que a Falia do
Throno não parece exacta, quando diz, que o
Poder Judiciário não recebeu no Sessão passado
melhoramento algum; porque, dizem os lllustres
Oradores desta opinião , esta proposição pôde to.
mar-se em dous sentidos, hum de direito, e outro
de facto: tomada no primeiro algum ...elhoramen*
to recebeu, porque algumas Leis se íizfrão , e no
segundo he culpa do Governo, porque não faz exe-
citar as Leis existentes , que punem aos máos
Juizes,

F.ii, Sr. Presidente, direi que a Falia do Thro*
no se expressa exaoUmente quando diz, que o
Pode, Judiciário não recebeu melhoramento, porque
.ia verdade o nun teu. recebido nem de direito ,
nem de facto.

Muito embora se diga, que de direito , se fez
a Lei dos Juizes de Paz, a 'dou Offi iaes dejus-
tico, e Fa/ nda , e Juntas deJi.sti;a. ; a primei-
ra destas Leis náo se pele dizer qne melhofou o
Poder Judiciário, pelas diílicuIdades, que teu offe-
recido na ox.ciiçfi. nus Províncias, e na Capital,
aonde os Juis.s «1 •¦ Paz se i âo criavão ; por farina
que eu não nu' sab-re. bem deter.ninar na escuina
do que foi melhor , se executo. ¦¦- o.U Lei nas
Províncias para lermos infracçõts, que castigar, s_
deixar-se de executar : todavia a mini.. opinião
seria sempre de que esta Lei se ex^utasse, qne
esta he a obrigação dos executadores ; quanto ás
outras Leis influem também na ordem , e organi-
saçáo Judiciaria, que não podem tomar duvidosa
a c-xactidão com que a Falia do Tlnoim nos ar.-
núncio», «|ue o Poder Judiciário não obteve me-
lhoramento.

Passando a examinar e--t-- »s*erç:.o pela parte
do facto, não se pôde dizer huma verdade maior,
porque os abusos , e os males conlinuão.

Tem-se feilo porém , por esta oceasião huma
aceusaçõo violenta de mais contra a classe da Ma*
gistralura , querei.do-se attribnir a prevaricação ,
abusos, e males, que procedem mais do defeito das
uo.sa» instituições, do que da corrupção doa nos-

sos Empregados.
A primeira causa dessa má opinião, que peza

a ib.e a maioria dos Empregados no Magistratura,
t-...i, Sr. Pres: lente, na ignorância de hum gran»
de iKinu.ro delle., parque a fallar a verdade, he
necessário confessa-lo , a in»ior porte dos vexames ,
que os Povos soíV.eu. com as sentenças injustas , |
e procedimentos ir..,.;'lUre. de alguns Magistrados,'
vem da ignorância , e uãu da maldade destes. K
como não h_ de ser ossim , se hum Bacharel ape-
nas chego da Universidade se... appreseutor outra
garantia idônea, mais que os suas Cartas, he im-
mediatomente julgado idôneo para hir servir hum
lugar de Juiz de Fora , para bem servir o qual
fira mister saber mais, que paro ser Desemb.rga.
dor do Paço , pela diíliculto.a e importante secu*
mu laça o de Jurisdição, que a Lei lhes tem con-
fiado? He pois indispensável para ter bons Magis-
trado. exigir delle. maior prova de sua idoneida-
de , e obriga los o que recebão nas aulas , e de-
pois e:n alguns annos de boa pratico nos uudi.
toiius.

Outra cüitsa he a multiplicidade de Leis, que -
lemos , e a sua confusão , só o texto da nos_a Le-
gi«laçáo oecupa imiuensos volumes , e são tantas
as Leis derrogalas, e tornadas a pôr em vigor,
e ha tantos 1,.gires em manifesta opposição com
outras, tantas Leis finalmente cahidas em desuzo,
que he impossível saber-se bem a Legislação do
Império, e todo o homem de Leis, que não tiver
formado o seu systema, não para conservar na ca-
beco toda a Legislação, mas para saber achar nos
casos oceorrentes , ha de necessariamente cotnmet-
ler muitos e grandes erros, e absurdos na sua car-
reira. He pois indispensável para poder ter bons
Magi-tradoa reformar, e simplificar a Legislação.

Huma terceira causa he a pobreza dos nossos
Magistrados; pertender-se que elle. tenhão carac-
ter, e sejão independentes com tão mesquinhos or-
denadus , que lhes não dão de comer .' Isso he
querer hum impossível, porque, repetirei com hum
grande amigo do liberdade, quaud> a necessidade
entra por huma porta, a independência sahe pela
outra. E quantas horas não será obrigado a con-
sumir o Magistrado pobre carregado de família ,
para ver se lhe oceorre alguma idéa para achar
páo para seus filhos, ou mesmo para se entregar
á desesperação da sua desgraça ? Quantas vezes não
terá elle que andar correndo as cazas dos que es-
t.o debaixo da sua jurisdicção para lhes pedir, ou
insinuar que. lhe de.» , filiando das suas neces.i*
d:jdes, esse mesmo pão de que necessita? Se que-
remos bons Magistrados, e em geral , bons E.npie-
gados , demos lhes bons ordenados : (apoiados) o
euiquanto isto se não fizer , toda o reforma não
terá base solida sobre que possa assentar. (Apoiados )

A.' vista destes princípios , que são verdadei*
ros; e eternos, he necessário confessar, que o Go-
vemo não he tão culpado como aqui se quiz fa-
ser, em não promover a i-forma dos Empregados
rio .Poder Judiciário , porque a reforma principal
deve emanar do Poder Legislativo.

He verdade, que temos leis para punir todos
os primes; se ecsas Lejs se não execulão, se pro-
vadlis os crimes a pena lhes não he aplicada ; en*
lão a responsabilidade ptze sobre n cabeça de quem
he a causa ; entretanto cumpre advertir ; que não
importa haver essas Leis penaes, he necessário hu-
ma boa forma de Processos para ella. pe poderem
npplicar ; e esle he que nos falta, e he indispensa-
vel quanto antes fazer; e nada ho tão .necessário
cumo fazer a Lei da responsabilidade dos Empie-
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gaios Publico.: sem ella he quasi iinpo..i..l jul.
ga Itis pela quasi impossibilidade, de uchar »« pro-
vas da «ua prevoricaçío. Diz-se por exençlp jt.c
hom Empregado ha ladrão : ma* aonde «cWse
«s provas ? Em documentos? Estes n.n existem :
em testemunhas f Taes negócios f.a.m se f<s eecn-

parles-, e estas so ('.«nc.briren.ias com as pr..pna-
o segredo, a pen.
da .un obra.

Ah I Se houves
liuma sindicação dos
gado* Públicos fazem

íiulli.nii." irá desmanchar to-

hnaia t ': que authorizas.o
eu porque alguns Empre-
roí-sas c .as , e escandalosas

despezas, lendo tão minguado* ordenados, qne ape-
na. lhes podem dar para viver com mnita mediania I
Então seria fácil de conhecer os que são prevari-
cadores : porque o dinheiro não entra pelo telha-
do ; e por conseqüência aquelles que ostentão

011grande. e*h~d*i(*., -om terem fido heranças
grande* _ iih«« uo Commercio , ou serem _jei,|>,
de boa* ca.ir, sernio obrigados a provar d. nde \_
veio isso, que tem He mais.

ia in bem me pareceu exagpiada a increparãn
que se fez ao Governo de ter tido má escolha pa.
ra os lugares da Magi-tratura -. aonde mio ha que es.
colher, mio pôde haver má escolha ; c eis o qua
accontece na Magistratura : não ha hum só por de».
pachar , e ainda ha algmns lugares por prover: <,
se eslão empregados lodo. os pertrndentes, com»
pôde dizer-se que houve má escolha ? O qne s6ri
todavia certo he qne tem havido pief.renria p.
determinação dos lugares .- ma. isto não prova má,
escolha, porque torno a dizer, não se pôde dar
u.á escolha, aonde não ha que escolher.

NOTICIAS MARÍTIMAS.

ENTRADAS.

Dia 29 de Maio. — Ilha Grande ; S dia» ; L.
Vrania, M. Antunio Francisco da Silva, equipagem
S, carga caffé, a vario».—Mucahé; 2 dias; L. Boa
Esperança, M. João Gonçalves de Barcellos, equipa,
gem 5, carga madeira, assucar , caffé, e «goarden-
te, a vários.— Sepitiba; 2 dias; S. Conceição Im-
periai, M Joaquim de Sousa. — Livcrpool; 54 dias ;
B. Ing. Martin , M. Jonh Martin , equipagem 10,
carga manteiga, louça, e fazendas, a Eitward Bro-
thers , e C.

SAHIDAS.

Dia 22 de Maio. — Valparaiso ; T. Franc. La

Nantense, Com. B>llore, carjj-a munições para a e,.
quadra Franceza. — Rio dvS. João; S ,S. Joaquim
Viajante, M. Joaquim Francisco, equipagem 5, etu
la«lro. — l/ha Grande; L. Bom Fim Santa Anua
M. Manoel da Crux . equipagem 5, carga sul , a
carne. — Parati; L. Bom Suecesso, M Antônio Bal.
thasar de >onza, equipagem 4, carga sal, e carne:
passageiro Theodoro Marques da Silva, cum Pas.
saporip da Policia.— Macahé ; L. Paquete do Caba,
M. Manoel José, equipagem 5 , em lastro.— Man-
garaliba; L. Felií Victoria, M. João Rodrigues,
equipagem 5, em lastro. — Ilha de. França ; B. Ins.
George e TV., M. George Nicholson , equipagem 10,
em lastro.

AVISOS.

A roda da 10.a Loteria da Santa Caza da Mizericordia desta Corte , ha de andar impreterivel.
mente no din 31 de Maio corrente no consistorio da mesma. O resto dos bilhetes cnntinuio se a ven»
der na mesma Santa Caza , na do Provedor Antônio José da Cruz Rangel , rua nova de S. Bento tf.
fíã • na ri.-t I11. ü.. mi _**._* n A nin nin riu Si I l .i l^n-tn Poroí _*•_ rnn _____ _-<_, ¦» _._» _P«_._,._. VT _ . n « An rY\l_m
vu , a.» .*¦.» j>...-..uu.^..v _.j.,(.^.l.u ..« __,...-. w---.-* a. *-¦ t. ¦ ¦ u , 1 uu uttiníi UU \_-Ul I1IU lf, tí ,
eoureiro das Loterias da dita Sinta Caza Francisco Lopes de Araújo, rua de S. Pedro N. 23; e
na rua Direita N. 20, na Butica de João Francisco de Pinho.

A Roda da quarta e ultima Loteria da Santa Caza da Misericórdia da Villa Je S. Joáo de
El-Rei ha de andar impreterivelinente no dia 10 de Junho. O resto dos bilhetes achão-se á venda na

em
qu.

. ,.-.,- _-   _w.„. ..,. porém ha meio.
bilhetes que custão 4^200 rs.

" »•*"-« •_«-• vjv-w "- ¦- m. »....-* »-_./-¦<_ i um _~ uniu ii VUCO «JO ifj lori IlUIUIH UU - I I 1 *1 ilC" CJ- \t KtOV U

El-Rei ha de andar imprelerivelinente no dia 10 de Junho. O resto dos bilhetes achão-se á venda n
caza do Sr. Veiga, rua da Quitanda canto da de S. Pedro; e na rua dos Pescadores N. ° 19, e ei
caza do Sr. Coronel Faro , rua dos Pescadores N. ° 2, na qual se pagará os prêmios dos bilhetes qu
.(.e venderem nesta logo que chegue a lista. — 0 preço de cada bilhete são 8^)100 rs. porém ha meio
l-tílh_-*.._-__ /in* piiBt-T.. 4,_>.9í_f) i*r_

O* bilhetes da terceira loteria a beneficio das Fabrica, de Papel e Estamparia do sitio de
Andarahy continuão a vender-se no Banco, e na loja de livros de João Pedro da Veiga e Comp.,
xua da Quitanda canto da de S. Pedro. A reda anda impreterivelmente no próximo mez de Junho,

RIO os JANEIRO na IMPRENSA IMPERIAL e NACIONAL.
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Vol. II.

Ain.r.os ns Officio.

Repartição dos Negócios da Fazenda.

!YJ_ Igriel Calmon du Pin e Almeida, do Cona
irlhu de Sua M-tgeslade Imperial , Ministro e Se-
cretario de E-taUo dos Negócios da Fazenda , Pre*
sidi-nle do Thesouro Nacional &c. Faço sabe. á
Junta da Fazenda da Provinciu das Alagoas : Que
S, M. I* por Sua I..imediata Resolução de 14 de
Abril antecedente, tomada em con^uita do Coiisc
11.0 da Fazenda, sobre o seu Officio de 5 de Abi il
de 1826 , en. que paiticipou haver arrematado e.n
hasta publica di.e.sos contractos d'essa Província,
e posto outios em Administração, pelos motivos

que expõe : Houve p«»r bem Determinar, se res-

punia á Junta, que pura serem confirmadas as
ditas a. re.natações, depende de verem se os respec-
ti.os autos, e haver conhecimento do preço, por
q e se htrendaiSo , no uienío anterior, o que a
nie-iua Junta deveria ter ...andado, não se pudeu*
do iipuiovar oi. por cento dados ao Escrivão, e
The-itiurriro nos conti actos cometi idos á Administra.
ção das Câmaras, por não constar de ordens, que
«uiihi.ri-.t-in sinilhaiite arbítrio, pelo qual rt.ipoi.de> ão
Das contas, que derem ao Thesouro. O que se lhe

pariicip, pi.a sua intelligencia e governo; João Ig-
naco P. reira Cabral a fez no Rio de Janeiro em
7 de Maio de 1828. — Marcellino Antônio de Sou-
sa a fez esc.ever. — Miguel Calmo,., du Pin e Al-
meida.

Officio da Junta da Fazenda Nacional na Província
do Ceará,

Illnstrisaitno e Excelleniissimo Sr. — Recebeu
esta Junta a Provisão do Thesouro Nacional des*
fa Coile , de '24- de Dezembro ultimo, acompanhan*
do a remes-a da quantia de 6:0001) réis , em moe*
dade cobre, pela F« ágata Thet.s , para serem ap.
plicados ás ma., urgente* necessidades desla Pio-
vincia, participando igualmente a remessa, que em
dita data S. M. I. Ordenara á Junta da Fazenda
de Pernambuco fizesse á esia , de 2O;00OU réis ,
«ni moeda , pela mesma Fragata , por meio de le-
trás sacadas sobre esse mesmo Thesotuo , e alli
descontadas ; a cujo respeito, continuando, primeiro
que tudo, a mentia Junta, pela cooperadora me*
diação de V. Ex., a render ao Mesmo Augusto Se*
nhor, ns devidas graças, que a summa Bondade de
«eu Paternal Coração, tem despendido , á favor de
«eus fi«*j.. subditos desta Província, por cujos be-
neficios elles jamais cessão de rogar, com esta Jua-

ts, mil br-n» a Benfeitoria Mão, tine lão rienéfi.
fiillieltle se teu. dübVeiaiU, no soicoi lê-las; lem .-ia
mesma Junta á Inzer presente ii V. Ex. , que fa-
zen >o proceder, con. toda a exceção oo desenhar-
que dos doze baniz, que declara*,áo tio nua fun-
.los , te.eu. ca.ia iii,... 50t U is. da n ei.ri. nada re-
.nessa, aioi.i|.>uliajos até a Tlie-omaua (jeral , por
Imii> dos Olfiiiaes de responsabilidade 4o Con.mau-
iiaute da F.agita, houve com Indo a falta de hu.n
vaco de ItíOU r*. da nioed,. de 80 réis , cujo bar-
nl N. 2^a , íegumlo o seu lote menor, que o dos
m.ia , ev.Jenteii.enle luo*trava não puder enter ao
mais que quatro sacos de IO0U leis e nunca ein-
co, como eiu t dos os de mais se «cl. u , Com ai-
guina pequena f.lla , em divers s sacos de ditTereti-
les moediis ; teu. por esta oceasião a mesma Jun-
ta , de fi,zer presen.e á V. Ex . por copia inclu-
sa , a paiticipaçáo Official da Junta da Fazrndn de
Peniaiubuci) , pelo seu Escrivão Deputado ao des-
ta , que deixando aquella Junta de cumprir ..li-
ciosamente , como devera a mencionada Imperial
Ordem , pelo allegiido motivo de não poder alli ne-
gociur o descuuto das letras, sobre esse Thest.uro,
provenientes da remessa dos 2O:CC0U réis, por S.
M. 1. Ordenada , á favor desta Província, raia
Jo.iti), á vista do importai.ti.-simo fim, a que S. M.
I. d.stinára o referido soecorro . lançou aqui mão
de alguns saques, sjb.e aquella Junta, que se
lhe otteiecetão , alé o presente da quantia de
4:I20U réis , e continuaiá da mesma maneira a
promover os que poder de mais obter, a'é o eom-
pielo da referida somma ; havendo já feito soplic r
da .emessa dos íiiOÜüU .éis, em moeda de cobre ,
a quantia de 4:00OU réis ao pagamento dos soldos
atr aadi s de hum anno, á Tropa, para ficar ern
dia, alé 31 de Dezembro do anno próximo findo,
a fita de habilitar assim a mesma Tropa á conti-
riuaçio do soíTt -intento de suas privações, que de-
verão seguir-se, segundo o estado em que vão ain-
da ai necessidades urgente» da Província.

peos Guarde a V. Ex. Cidade da Fortaleza do
Ceará, em Sessão de Junta de I de Mnrçn de
1828.—III"'" e Ex.™ Sr. Miguel Calmon du Pin.
e Al.ieida, Ministro e Secretario de Estado dos
Negócios da Fazenda, e Presidente do Thesouro
Nacional. — Antônio de Sales Nunes Be.ford , Pre-
sidente. — Joaquim Lopes tPAbreu.— Luiz *nto-
.tio da Silva Viunna. — José Alexandre d'Amorim
Garci». — Miguel Antônio da Rocha Lima.

Cofia da participação Official, qt/e refere o
antecedente.

nvcndo a Junta da Fazenda desta Proviucia.
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cebido do Thesouro Nacional, • rrov.su»^, ,re.querime..i«> do mesmo Sr. Senador „ „.
, Dezembro, q.ie inclusa he por eopia .passou a Emenda8 approv.das ao» Artig0

ÍJSinTSt ;uenaTvorf desTv vi.cia .'»e STU* .'• j*. ,!»-«»• 
*~- «¦•*«..•_

alu0 laTsalb?:^mesmo Thesouro Nacional; Commissão dc, Ug..hç- P-« » "d.g, antes da
i. _._.. ._....( ....!.. rv__i.i_.v_. _-_.rf.___ |lllDrrH*-.il-*.

recebido do Thesouro N'acional ,. PjJ- ** -.d. 1-J, «^t.-.. 
£*§&„, 9e ^

de Dezembro, que inclusa he por eopia t^H*** . n ' "... 
... l- i_. _,...,_•„.¦_.-._¦ _,_.., *..:"

em
de

mas não tendo desgraçadamente encontrado Nego- 8Me™ 
J"* t ,8 )lficl.-c-u 0 Sr. Ro<lrigUe, de Car.

«ent. algum, que o -1--^ -*•'• «X', 
S ra' valh. „.maEmenda, que entrando com o meS_

ferindo a mesma Imper.al Prov.sSo podere para v approvia,li. ; e consistindo em «,.
lançar mão de outro .ecurso, deixa de ™>"<*ier em m «*. v? 

_ apprc8en.
detonada somma e passa, .J« -- -^ ^'1*0 

£ Meza, onde po. sorteie et__ ..-jí%;ü.i_r;:_ _i_^r_;_. .-Xíp__r*-
presente a Junta da .azenda do Ceara,, para, .ua « P 

rejJado e em seu lugar adop.
inteiligencia, entretanto que nao va. o devido OI- " *r 

;„' g( da ^. Sl, M 
* 

d_ ^

SíVCirVo^-iTi^a-T-í;'* toAma?oT"- Pode,., porém as proprl parles 0f.
6 

Deos Guarde a V. S Secretaria da Junta da fend.da» _pa.re_e.ler as suas qu-.xas ao Governo,

Farenta de Pernambu o , 9 de Fevereiro de 1828. o qual mandara proceder no território as informa.

-Hlí. Sr Esc" o Deputado da Junta da Fa- ções, testemunhas e documentos que parecerem „e.
1 

•"_- 
Cear -0 Escrivão Deputado Ângelo cessarios, precedendo aud.eeca do. aecusado., e

_o"f 8_M.nl a. 1 Conforme José Alexandre d'Amo- dando o andamento necessário a este negocio n_

rim Garcia.

Artigos n£o Officiaes.

RIO DE JANEIRO.

Câmara dos Senadores.

14.a Sessão de 20 de Meio.

Presidência do Sr. Bispo Capellão Mór.

Abrio-se a Sessão com 33 Srs. Senadores , e
lida a Acta da precedente, foi approvada.

O Sr. 1." Secretario leu hum Officio do Se-
cretario da Câmara dos Srs. Deputado» remetten-
do a resolução da mesma sobre os Alvarás de 17
de Junho de 1809, e de 2 de Outubro de 1811,
com o» papei» respectivo» ; e o Sr. 2. ° Secretario

passou a ler o Projecto , que se mandou imprimir.
Entrando-se na ordem do dia, continuou a

2.a discussão do Projecto de Lei sobte o Supre-
mo Tribunal de Justiça. Encetado o debate sobre
o Art. 17. o» Srs. Oliveira, Carneiro de Campos,
e Marquez de Santo Amaro mandarão Emenda» ,
que forão apoiadas ; e finda a discussão approvou-
se o Art. salvas a. Emenda».

Passando-se á votação destas, forão todas ip-

provadas ; e em summa são u» seguintes : 1." do
Sr. Oliveira — Depois da palavra — Presidente —ac-
croscente«e — do Tribunal Revisor da Sentença ao
Juizo, em que se proferio a sentença recorrida.

2.» Do Sr. Carneiro de Campos — Depois da

precedente ajunte se — e participe.se a sentenç» cf-
ficialmenle lio Supremo Tribunal de Jusliça.

3.» Do mesmo Sr. o seguinte art. additiv*: —
O Tribunal Supremo de Justiça enviará todos 09
annos huma Deputação ao Governo, indiciiiitlo os

pontos , sobre que a experiência tem mosttado os
vicio» e insuficiências da legislação , as suas lacu-
nas , e incoberencias.

4a Da Sr. Marquez de Santo Amaro os dous
Art. addilivo- :— I.8 O Procurador da Coroa o
Soberania Nacional pôde intentar Revista da. Sen-
tença* proferi ias entre parles , tendo passado o
prazo concedido ás partes interessadas para uza-
rem desta recurso "n * - °  J~ n--:—

proferi
roa nfio ,
sentença anterior á da Revista. ResoKeu-se outro Esta concebida nesteB tesmos — As copia, que --

sim que a matéria destes dous artigos ficasse re- lnstrucções mandão remetter á Secretaria d'E_«**o

conformidade üa Constiiiiição.
Também o 20.= soffr.u a» Emenda» dos Srs.

Carneiro de Campos, e Oliveira, mas dada a lio-
ra ficou adiado.

O Sr. 1." Secretario leu hum Officio do Sr.
Ministro do Império reiaaettendo e do Presidenta
da Parahiba, de 2 de Abril deste anno, com a
Estatística da dita Provincia. A' Commi.eão de E.
tatistica.

O Sr. Presidente deu para ordem do dia: 1."
continuação du Projecto adiado : 2. c Projecto so.
bre a libe.dade da Imprensa.

Levantou-se a Sessão ás 2 horas.

Câmara dos Deputados.

Sessão de 22 cie Maio.

Presidência do Sr. Costa Carvalho.

A's 10 hora» abrio-se a Sessão , estando pre.
sente. 75 Srs. Deputado» ; e lida a Acta da ante-
cedenie , foi approvada.

O Sr. I.° Secretario leu hum Officio do 8r.
Ministro do Império , em resposta ao que se lhe
dirigira sobre o requerimento «lo Conselheiro Ral*
thazar da Silva Lisboa. Foi remettido á Comniissão
de Fazenda.!

O Sr Feijó appresentou hum requerimento de
Antônio Lu,.; íVnr.io da Silva Manso, que se
remetteu ;i Comuik-io de Petições.

O Sr. Presidente tratando de di»r destino a
hum requerimento do Sr. Cunha Mattos sobre a
iircuia.tilação de ordenados de algun» Officiaes Mi*
lnare», convidou a Comniissão de Fazenda par*
dar o seu parecer.

Entrando-se na Ordem do dia, disculio-se o
N. 5 da Resolução sobre «s Eleições, com a*
Emenda» da» Coimiiissões , e do Sr. Dormiind. O
Sr. Maia offereceo hum arligo addilivo, que sendo
apoiado, não foi approvado, nem a Emenda do Sr-
Dormuiid, que estabelece penas pecuniárias : adop*
tou-se porem o N. salva, a» Emenda», e destas a
suppressiva do Sr. Dorniuud, e a das Commissões
que propunha a substituição da palavra Deputados
pelo» de Membros do Corpo Legislativo. A ultne*

... J„ l?_*._».._i.. _4._--._n :.._.t  __-,.«__ «r-uínilicadll.
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M^osio» do Império , devera ser pelo compe.
** Ministro enviadas ás Câmaras respectivas do
,ente i Pffislutivo—¦ fui approvada, ea do.Sr. Pau.

PWmwTcou" prejudicada.
n Sr Lino Cuulinho fez h,uma Indicação pa*

fl se tomassem medidas relativas á moeda de
t» 1U ororol*ou-»e a Sessão para a sua discussão ;
cobre; V ¦ * . r„„,ruia«in de Fazenda.
„ ,e.netteu-se á Commissão de Fazenda.

O Sr Presidente deu para Ordem do dii : 1.*
*Àn da discussão do Projecto de Lei so-

Cn"U Xicões: 2.° D.ta sobre a. prohibiçao de
hK **Ordeny 

Religiosa* no Império: 3C Pareceres
"UV,H.' ..missões : 4.» Propostas e Indicações,
de <-: '"T. .. 1 «..*.r .. r.s 2i horas.

levantou-se a

MINAS GERAES.

Frwiiçõo dos impostos e abusos jrravosos 
da Provin-

¦ de Minas Geraes para no Conselho se. cônsul-
C,<i * 

tar a providencia conveniente.

ul ¦•• e Ex""" Srs.— Responsável a votar no
II '¦¦ B l*.A. -..¦». .--^-- .

ronseluo do Governo o que for ao meu alcance

Sr.. Esvíot , «»,. tributos , que gravao a Pro*
¦ - Timnedem o desenvolvimento ra industria .

,inc,a e impe en. ^^ 
^ ^^

reduzidos n administrarão civil, e política; 0

T reç»daçã«. fiscalisaçâó , e appl cação das ren-

Z indicando os meios análogos de corr.g. , c

Saras huns e outros gravames , com augmento ia

receita, e diminuição da despe»., conforme o A. -

dl Secretaria d'Estado dos Negocos da Fazen-

da expedTda a 19 de Dezembro de .827; me seja

licito explorar a origem e progresso de sini.lk.au,

í. abuso., e impostos para o prudente acordo do

^Cde^otld"^ 1532 a ,535 Decretou D.

loão 3 = nfM Cartas das Províncias Donatária, de

í Vicente de ltamaracá , de Pernambuco e ou-

LòufsVniu fraudassem os dízimos pred.aes. .

, t«consignada -<> Culto D.v.no, e aos M.n.s*

.«Altar nem se gravasse o povo em «ias,

Selt, M'".Tos *l As primeiras Igrejas Pa-

foquiae, das Mina* fo.áo erec.as com faculdade

gZ> ào Rio d. Janeiro a escusas do 
£V0

com ...esuções volu.itar.as antes d» creação Real

P.„ Oficio, das Câmaras *r du-.u>M U. J-*" J.

I7H i„,i a cuBTlia Parochial da ÜUIHJ 18.

SJ ííta di JnK -•- dizimo, com a condi,

S,*,p5ÍÚ d« se moderarem as c-hW**.£

mo de facto desce.ão a l«. Mnl« - •» 
; 

-*a,te

sv, «« -c-*__.»_ -
Jfií í-orarios do P*»j£nM da Provinc.

Commandnnte das Armas, 
^"«^J^

ção DiainanUna se pode graduar a C**8,ua «W^

cTipal em 4 para 5 conto, de ra. para se aRwae

« Clero , e Cooperarios Paroquu.es do «w*»me *e

Prisões annuaes, segundo o ConçdioJr,A 
J 

»¦

T Constituição Metropolitana da 
^ J^'\°,

•num -T4-ne *a»*u»do o-uatro cinto* iwl treguew»

^o^sV^r,. «sultão 30 coutos para aoluçao

dos Coadjuloree, o Cepellfies Coras a raãío de 100*

rs. por anno. O povo sujeito a Missas Paroquwes,

prestações , funeraes, fabricas das Matrizes , expen-
sas de soleninidadea-, Eleições, e Irmandades com

dilferentes Compromissos velhos do Bispado Ung"
nal do Rio de Janeiro , que exigem reforma , se

acredita condigno de toda a equidade. Observo
igualmente seiem os Vigários sujeitos a Visitações
Ordinárias, esubsídios caritativos; pagarem as An-

natas , que percebe a Meza da Conscienc.a e Or-

dens das cartas de confirmação, e pensões impôs.

tns para a Capella Imperial, pelo Alvar;V™? de

Agosto de 1808, que penso exceder de UMA rs.

a maior enca.go. A si moles combinação das tolhas
Civil, ou Militar ue 176 ou 177 contos com ato*

lha Ecclesiastica de 86:306*360 rs. , com que se

mantém o Prelado Diocesano, Seminário, CBthe-
dral , e Paxocbos do limpado , Bah.a , Pernan.bu*
co, e São Paulo, encravados na Província (pelo
meuos 120, ru 130 Ministros necessários com pa-
gens , e cavalaaduras para acodir com os Sacra-
mentos) pareue abonar o augmento da Co.igrua
Episcopal , e dos Cautores da Cathedral, com mais
100* rs. caiU hum (como Im consultado em Janei-
ro de 1827 pela Junta da Fazenda Publica) , e

que os Reverendos Parochos ss.ão alt.viados de

pensões para não sentir a diminuição de Conhecen-

ças, e Emolumentos u,avo»os dos Regimentos velhos.
Não admira subir em 1826 a Folha Civil a

177:366&545 com os honorários e gratificações da

Presidência, Conselho, e Secretaria do Governo,

Junta da Fazenda, Contadoria, Pagadona , AI-
moxarifado, Intendcncias , Ouvidorias , e outro»

funecionarios , que percebem os novos direitos , e

3" partes, e donativos dos Officios de Justiça.
Na verdade por Alvarás de 11 de Abril e Maio
de 1661 , e 17-22 forão pensionadas as 3." partes
dos Officios com novoB Direitos, e cartas de segu-

ro que orção a 60 coutos por anno a bem da

manutenção dos Ministros da Ju-tiçs; e observo

serem os Officios -ervidos por Mercenários com

abuso da Lei , Regimentos , e gravame vulgar.
Creando se a» intendeacias em 1751 . e a Junta da

Fazenda em 1773 (em lugar d. Prov»dona an-

tj.ra , ooe só continha hum Ministro. Escrivão, e

Fiscal) com muitos Officiaes, e grandes ordenados

de propriedaíe, e com accessos ; acaso se,ve ai-

i-um proprietário , e o publico sente a falta , ott

abuso d. s suplentes, e arrendatários ; e creio guar-
dar-se a.uda na Secretaria do Governo , e talva-j

ta Secretaria da Fazenda a providencia acordada
em 1712 de se levar o duplo, ou triplo, das eus-

m e sallarios d» Marinha ; cou.o e.tes forão re-

Usados pelo triplo da Ordenação conforme o AU

wrá 
'd« 

2* d* Fevereiro de ItíftO , que vem na

Constituição Ecclesiastica da Bahia. O Regimento
d- 1754 não attendeü ao gravame publico , e de-

nsnde de reforma por variarem as circunstancias
ds Provincia, como outros Regimentos Mineraes.

Pelo novo systema dos Juises de Facto e de

Direito, com duas instâncias, e relação dn Pro-

váicia , decretada no tit. 6. * art. 16? da Constitui-

Cio parece deverem cessar os cinco Ouvidores das

Comarcas, Super-IntenJente, e Fiscal de «erro.

crtm o Gusrda Mór Geral das Minas , e Capita»

Mór Rebente da Campunha , e seu Escrivão , eu*

joé ordenados andão e.n 10 contos , além dos proes
e »r*calços. Os periódicos clamão pela inutilidade

dos -Meirinhoi, e Escrivães das Intendencia., Ad.
ministradores, e Escrivães dos Registos entre a

Corte, e Províncias annexss do Império, que com

alfluna pensionarios jubilados , ou reformados mon.
l •• •
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lao an duplo de 20 contos. Com zelo e economia
similhantes , que ordena a Lei se não pôde hesi.
tar que a, rendas da Provincia correspondão ao
novo «ystema judiciário, precisõe, do Imp.tio , e«II.vi» dos imposto, gravosos.

Cumpre reflectir ainda que em 1S90 orçou a
folha lideraria dos Professores 12.-740U rs. , e de*
liberando o Concelho da Provincia e,n execução da
Lei de 15 de Outubro de 1827, conforme a acta
de 27 de Março do corrente, 98 aulas rie piimeirasletras, e ensino mutuo a SOOU rs. orção I9:600U
rs. As 20 escollas de ensine mutuo de rapa-ze, ou
meninas exigem edifícios maiores com utensílios ,
papel etc. a razão de GOOU rs. cada huma sobem
. láiOOOÜ. O acereacimn eventual dos mestre, ,
que ensinarem mai, dos discípulo, taxados não ex-
ederá talvez <le 4i000U ; ma, outros 4:00üU nr*
ção a 10 escola, de latim ; e o singular Profes.
sor de dialectica desta Imperial Cidade cobra 480U
rs-.Huvendo sido impresso em 1827 no Universal
N. c 265 o meu voto econômico, e o calculo do
subsidio litterario de 85:5S4U rs, , que consomem
os marchantes, e cobradores; só m* resla protes.tar qualquer engano á face da divida passiva , quefxpõe o Parecer da Commissão da Augusta Cama*
ra dos Digi.is-imos Senhores Deputados.

Passem, s á Força Armaria da Provincia, Cons*
cripção Militar, e freqüente. Recrutamentos, queiorão , e serão sempre o maior grava.ne e tortura
da industria, mineração, culiura , Iranquillidade,
e Commercio das Minas. Pelos Rnnos de 1720,
quando o ouro e pedras preciosas se enconiiavâo á

flor da lerra, e veio dc, rio,, ,pm ,.dua, companhias de Dragões, „ „,,«, 8e ""'•*
trV«.«.« -in, Mina, Novas do' Fanado, £.""bertas e.n 178/, e denunciadas ao Vice.Bei da Rhia, qne mandou erigir a Villa, e Intendencia ,„"pensa. Com este casco, e novas companhias „ 

'

pensa, dos Capilães Francisco Antônio Rahe||„Manoel da Silva Brandão, Francisco Antônio d.Oliveira, e 1. Marn.k organisou o General nAnton.o rie Noronha o Regimento de L» ohuJT'do 2.0 do Exercito. Cm esla providencia, .h!"r.or a su,preze rie Santa Calharina, e Colônia d0Sacramento eu, 1/71, se multiplicarão os l\*»,mJtos auxil.ares, reduzido* a„ presente a tnze R„„ 
'

mentos de C.vaMar.a Ligeira, e onze B it,i,107de Infante,ia, e Esquadrões Aggregado, de Htn.i
que», que abrangem toda a população liv,*- f."excepção de A-n-ta, , feitores , &.. , &c. c „beu o meino Governador Noronha com a in.,7.
ção «-ciliar do Presidio do Cyelhé, que ,,,„'*no Rio Doce, e concessão da, Sesmaris, «di.Ce„te, p,..i,ov,r a Colonisaçao, e Culhequesi dos |„dtos Ajunores, chamados Botocudos, mas e,te,ad.an,«rao a queimar a ponte, que fran«ue„» .
pa.sa.em e a invadir, e hoaiilim clandes.,„a„)Pn.
te o. no.os Sesme.ros, e Povoadores d. Cascae liana Lon-M. *

(Continuar-se-ha.)

Errata. — No Diano de 22 do corrente ?
psg. I.n. 3.5, eu. lugar do Sr. Custodio Dias ,' lêa*se o Sr. May. ' *

NOTICIAS MARÍTIMA

ENTRADA S.

Dia 23 de Maio. — Baltimort,- 40 dia, ; E.
Amer. Duphne , M. Daniel C/ylor, equipagem 8,
cartça farinha , e outros gêneros , a W. Plut.
Bengitella,- 59 dias ; B. Esperança , M. José Perei-
ra de Sá, equipagem 25 , carga cera, azeite, e 411
escravos, destes morrerão 17, a Joaquim Antônio
Ferreira: passageiros Diniz Vieira de Lima , Jo.sé Ramos de Souza , e Narciso Antônio. — Maça-he,- 8 dias; S. Bom Jesus dos Navegantes, M. Ma.tioel Roíhigue* dos Saotos , equipagem 8 , carga as.eucar, madeira, e caffé, a vario,. - Dito , dito,S. 5. José Triunfo, M. Antônio Gonçalves da Con.
tetção, equipagem 10, carga dito, e agoardente
a Antônio Joié de Abreu Guimarães. — Parati ¦ t
dia,; L. Amor Divino, M. Thomaz Rodrigues
equipagem 7, carga agoardente, caffé. e fumo , aoM : passageiro 1 escravo. - Cabo , da Boa Esperan-
ça; 34 dias; G. Ing. Leda, M. George Robb, equi-
pagem 18, carga trigo, arroz, .fazendas. iPke Lo/np, '

S A H I D A S.

Dia 23 de Meio.-Lisboa ; O. /Vi. Pombinha,
M. Isidoro Ayres de Souza, equipagem 15, car.acalte , assucar , e outro, gênero,: passageiros Vi.riss.mo José Coelho, com I escravo, e ManoelJosé Gonçalves , com Passaportes da Secretaria dejatado dos Negócios Estrangeiros. — Dito, G di-

ta , Trajam , M. José Alves Martha , equipaecn»Ò3, carga arroz, caffé, assucar, e outros «eae.os •
passageiros Ma.yOrhane, e Clementina Bronsbe .Ingleze, M Joli , Franceza , Francisca Maria Sul«ao D. Maria Barbara, com huma filha, e humc.iado D Ma.ianno de La Torre, Bispo Hespa-nhol Fr. Anto...,, D.as. e 1 criado dito, João Soaresde Paiva, com 1 criado, e Pedro Antônio d'Arau.
J.'^.CT ?ax1'nl5•. C°J,' P8SÍ,aP^»es da Seceiariad Estado dos Negócios Estrangeiros. -Dito, Naviodito, sS Domingos Enéas, M. Maximiano José detreitas, equipagem 50, carga «noz, caffé, couros,&c. : (passageiros o Coronel Francisco Ignacio deSouza Queiroz, com sua mulher, e buma filha,
ç 

Capitão Jaime da Silva Telles , com 2 criados!Aleixo Nunes dos Santos, Casimiro Manoel Tei-xeira, Innocencio José Ferrandes, Hespanhol Vi-rissimo ledroso com 1 escravo, com Passaportesda Secretaria d'Estado de, Negócios Estrangeiros,o Inglez Gore Whibtococke Auseby , com >orta-ria da dos Negocio, da Marinha. — Porto; B. di*to Estreita do Norte, M. Antônio Ferreira Nunes.equipagem SS?, catga dito. - Demerary , B. Ing.Chnstopher Scolt, M. Alexandre Bani,, equipagem16 16, em lastro.- Parati ;.L. Senhora da Lapa.M. Francisco Antônio da Cunha, equipasem 5, e.uiMlro.-Volparaiso ,- B. Ing. Phiplei/s, M. Proning.equiparem 9, carga assucar. _ S. Petersburgo ; B.Ing. Tenexal, M. John ilast, equipagem 9, carga

Andarahy^oSão ^enneíle iotne". ^"l K^í*" F f»»»1 « E8tamParia *» •¦«• *»__j>_____T_______lgv -:¦¦* tgiJ&rjrzL^ ^te
RIO de JANEIRO ka IMPRENSA IMPERIAL ã NACIONAL*
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Vol. II.

Artigo» nau Officiaes.

RIO DE JANEIRO.

Câmara dos Seiiajorrs.

1,'í.íi Sessão em 21 i/e A7«i'o.

Presidência do Sr. _''.«/*o Capellão Mór.

>\_ Brio se a Sessão con» "1 crs. Senadores, e

lula a Act» -da antecedente, I'1 nppn.varia,
O Sr. Ciin"iro de Ca npos off-receu o spguin-

te Piojiicto le L« i , que Iji dii.ii-idu, e se man-
dou imprimir.

A Assenibléi Ger.-I Lp^ís|„«iví, D-cret :
Art. I.*- Os ;>ri. i !>¦_ r», e,< ir.-ii-n-s -,- Eabri-

cs.s do mineração, tios E igena d" a-.su r, e ra-
«elidas de naua- , devem si* julgar cn«n--.¦••'.ei» b.tus
r.i» abolição geral, eonteti ia no Art. 17U tj. 10 da
ConsiitMTãn d.-> luipí rio.

Art 2. 3 A» sobre.litas pio;.i ied.i-les sp con-
siderara» cr» no quaos i-j-f. onir.i- .r-ln»s rtislie•'*. :
e as execuções, que solire elles l'o ¦ v-i-piii se r'-;;n-
Isii!'.'» pelas Ordenações, e Cuia de L í de 20 de
Junho de 1771.

Art. 3. ** Ficão reví-n-a Ins o Alv.ná :le S c^e
Agosto rie IfílS í*j. 13 , D- cel, te !¦' le V verei.
t) da 1752, Resnlueiin ile y-j le- ,1  de 17)8,
Alvará de 17 rie Niiveuilirn du IMJ, Alvaoi rie
8 de Julho de 1310; •* li.*..» a-si.o os Alva mi de
6 de Julho de 1807, e 21 rie Janeno de l**')'.), e
qu.lquer outra Legislação em ci.nli-nrii*. P'-çn da
Cmiiaia d"3 Senadores 21 de Maio de I.-2S. — Cai-
neiio d,. Campos.

Entrando se na ordem rio riia , prosesuio a 2.a
discussão ri, Ait. 20 do Projecto rie Li-i soh.e o
Supremo Tribunal de Justiça; «' além rins Ivnen-
dus da Si-ssãi» precedente oli receu mais o Sr. Car.
in-ii-o de Ciimpos liiinia additiva , qne í--i aoeiaria.
Finda a discussão, e não se véncm «o a suppres-
•ão pedida pelo Sr. Oliveira, t"i* o A«t. approvado
ealvas as Ene:» Ias ; o forão igualmente approva-
din Ba (In.n do Sr. Carneiro (h- Caninos , a sa-
a.1"*, a du S'*ss-io antecedente — Os Juizes territo.
"ais, a quem o Governo encariegar ns intorma-
Ç^es e inquirições rie testemunhai , e rec-nçâo dos
documentos, enviarão os processos as Puites, ile
flue hu queixa pura durem sn:.« resnoslas , que-
rendo, e envia los directan.ente rio Governo; e h
d» Sessão aetnal — Nos caso» dp delicio. , sem ser
«a. razão du ollicio, os mesmos Juizes duyois da

prenuncia remetterúõ o processo ao Supremo Tri-
buiial de Justiça.

O mesmo Sr. Senador periio a suppressão do
Art. Kl , -u 

qual não se vencendo, fwi <ss*e ap-
provado com a emenda do Sr. Vi.conde de Caité —
No termo de 15 dias os Jt117.es ptlo l.c Correio
reinelteráõ o proce-sn iuformaloiio, que houverem
a-si^uaij,, t con» resposta d( s querelailo* , ou sem
ella, ao Governo, nu ao Supremo Tribunal, que
procederá na fôrma do urt. 18, e nos uiuis termos
piesciitos por esta Lei.

Tini.-beni o Art, 22 encontrou Emenda» rios
Srs. Duque Estrada, e Visconde rie Alcântara , qua
forão motins approvudns com o aitigo, reduzindo-
sn a segunda a aceri scentar a palavra — e pii-ão —
depois de senli nças , o a primeira a huma aldiçãa
no »j. 2. - ns-im concebida. — E suspeiiuti-se.ihe
metade do ordenado qne tiver.

Ao Art. 'J*i 
piopoí o Sr. Carneiro de Campos

o adiliiaioento , depois da palavra pronuncia do se-
guinte—feita iiilu Supremo Tribunal de Justiça.
e por elle sustentada , que foi approvado com o
aitigc

O Art. 24 foi approvado qu»l estava, a des-
peito 'ie livima Emenda do Sr. Oliveira , que nem
fui apoiai';

Começando o exame do Art. tendo
Sr. Canteiro de Campos offerecido huma Emenda,
deu a liorn ; e ficou por isso a matéria aridiada.

O Sr. Presidente rieu para ordem do dia *. 1.®
Perecer ria Conimissão ria Redarção do Diário so-
bre os trabalhos de 5 Tacliigraphos n-piraites : 2.u
Partcer ria Conunissão da Meza si bre o requeii-
muito de José Ben.arriino Ribeiio Duiiz : 3.° con-
tinunção ria 2 a riiscussão do Projecto adiado.

Levantou-se a Ses-.au ás 2 horas.

Discurso do Sr. Deputado Hollanda Cavalcante em 24
tie Maio , nn Câmara dus Srs. Dipulados.

Senhores. A fonte e causa primaria da falta
de nmeda metálica no mercado da praça do Rio de
Jiineiio r.ãn he outra senão a superubundancia de
notas emitidas pelo Banco rio Brasil, que não ten-
rio (por causas bem sabida-;) proporcionado a emis-
iiin lUllas aos capitães, que devião fazer fuce ao
seu crcdto , tem progressivamente deixado de pa»
gar á vista os seus bilhetes, até hum quasi d,s-
engano de realisa-las jamais.

B«m conhecido nos he o execrável Alvará da
criação desse Banco que, desde o momento de sua
execução, presagiava u catástrofe, qne hum dia de*
via ocasionar á Nação. Graças ao patriotismo Bra»
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sileiro, cu ouso asseverar a esta Augusta Câmara,

oue estamos ainda muito em tempo de desviar os,

males que nos ameaça esse presente, feito polo (no-

verno despotico, que tanto nos dilacerou.
A inlroducção denotas de crédito em hum mer-

ci.hr eslte.to paia a sua dusproporciomula emissão

fea delii? emigrar os metaes preciosos; e todas as

i>if..litJas que se luniarein á aparição desses metaes

novamente , no mercado , serão baldadas emquail-

to o seu lugar for oecupado pelais notas : rtnuii-

ciemos no.s toda tentativa para õs ler antes do

progressivo desapparecimeilto dessas notas.
O cobre não he certamente do numera desses

metaes, que rivalisa a concorrência das notas, mas

não sendo possível aos mercados circomvisinhos do

kio de Janeiro a admissão de similliantes nola-,

forçoso he quu para conservar essas relações com
,, mercado de«ta Praça , delle laça desapparecer

quanta moeda le cobre (moeda desgraçada !). Ca-

L áa Moeda do Rio dv Jaufi.o possa einltlir pa-
ia facilitar as transacçõsís do mercado da sua 1 ra-
sxa. Ma* esse cobre vni lambem obstruir os mer-

latos vksiulws , e pouco a justiço as relações entre

tss. mercado da Corte , e os circtinvismhos incurtao-

g-e , o commeicio paralisa-se , e huma população
eoRsideiavel lica privada dos gêneros du primeira
aecessisl de. . , ,

O remédio pois a todjs esses males nao poile
ler «ulro »< náo o desappureciinenlo da superabun-

danei', de nelas do meicarfo do Rio de Janeiro :

e como faremos desapparecer taes notas 
* He isto

a «ue eu u.e proponho, e proponho-me tanto mais

de boa vontade, quanto tenho a mais firme confiai.-

ç» no patriotismo Brasileiro; patriotismo todos os

dia* provado, e todos os dias digno de merecer a

Bossa confiança.
Eu não me importarei com o Banco senão pa-

ia assegurar aos seus Accionisuts, ooe a Nação se

tài responsável pelo capital de suas Aeções e in.

teresse mercantil dellas , alé o tolal emb.ilço dos
mesmos Accionistas; para ma.ular estabelecer hum
exame de sua administração, vi.-to a falta de cura-
«cimento de suas transacções, sen. que do resulla.
do desse exame lhe possa jamais provir desfalque
nos capitães dus mesmas Acções : v a fim de que
se possuo conciliar os interesses e\o mesmo Banco
•com o seu comportamento, de justiça me parem u

que os fundos, que elle tem acliiaimente em cai-
jfa viessem de alguma maneira apoiar a emprega du
desatiparccin.ento de notas no mercado , a que a
Nação se piopõe.

Persuado-me que huma vez que o Thesouro
Publico afiance as notas, do Banco , recebendo as
como moeda nus E-tações Publicas do Rio de Ja-
n iro. e consignando hu.ua boa porção de moeda
metálica pura. hum troco diário , em cuja tr.irisacção
ítoiislairteuieiile tire da circulação hum numero de-
tei-c.M.mlo de notas, peiüuado-ine ciiyro, que huma
tâi medida, apoiada do Patriolisu.o Nacion.il, fa»
rá, ainda qua lentamente, appur>cer metaes pre»
«iosos n-i circulação, e desviar os males qt.e nos
ameaça o descrédito das notas do Banco.

He 
'üt ii, iijibido que a receita e despeza do

Thesot.ro ti.slt-. Cs.rle não ptV.le dispensar-se ictual»
agente das ir. ir usa* notas , e e.ni conseqüência ile
«fcessida.de convém inse.ir ii.lgu.is artigos svbre o
ífhesosuio em quflltiue,r pk.no para o sdesappareci-
mento das notas.

Teíiiwnfln a,bti«ar da vossa i.HeuçSo, Sra, res-
.Iiisibc sútinw.te asseverar-vos <|iie nas minha, intln-
<f»sft»;8 sobre os recursos metálicos para a execu-
4j*ó do flano qu* appiesento , lisciigeo me tie que

por

elle* passão, muito, a meta do fim a que me pro.
ponho ; eu deixo a sua aiiulyse á simples intuiçfTO
delle*, r"m huma paliivit. us minhas idéas vão set
appresci.lttdas a Deputados muito amigos de sua
Pátria s a Deputados de n.uilos conhecimentos: eu
serei niuil» filiz se o meu trabalho merecer a. coq..
siderução du Câmara , bem cerlo que minhas idéas
tteilo aperfeiçoadas pelu lllu-tre Co. issâo de Pa-
zenda, e; luminosamente esclarecidas pelo concurso
de todos os Membros da Câmara.

(Leu o seguinte Projecto de Lei, cuja leitura
vezes interrompeu com reflexões.)
A Assembléa Geral L.-gislativa Decreta:
Art. I.° O Thesouro Nacional afiança as no.

tns emjtlidas pelo Banco do Brasil recebendo-as co-
mo moeda, só nas Estações Publicas da Província
do Rio de Janeiro ; e consignando, desde a pul.li-
cação da presente Lei , a quantia de dez contos
de réis em moeda metálica diariamente , para o
troco das mesmas notai segundo o preço , que ti.
verem no mercado do Praça ncsla Corte.

Art. 2.° Huma Commissão especial composta
de trez Brasileiros de probidade o conhecimentos,
nomeada pelo Govetno , será incumbida de hum
exame da Adniinislrsção do Banco do Brasil des-
de a sua criação, ficando os actuaes Administra-
dores obrigados a prestar todas as contas qne por
ellu forem exigidas , e franquear todos os aichi-
vos da Administração : publicando o resultado de
seus trabalhos, pela Imprensa, todos os mezes,
até a conclusão dVlles.

Art. 3.° O Thesouro Nacional desde já se
conslilue responsável aos Accionistas do Banco do
Brasil, pelo valor de suas acções, seja qual for.
o resultado do exame da Administração; e pe|os
juros de seis por cento das mesmas acções, pagos em
moeda metálica, no l.° de Janeiro de cada an.
uo , até o completo embolso dos Accionistas.

Art. 4.° Para penhor e hipoiheca da consig-
nação aplicada tio troco serão depositados no cofre
da caixa da Amortisação, cr"ada por lei de 15 dq
Setembro de 1827 , os seguintes fundos : ¦— O Capi-
lal em moeda metálica, e metaes preciosos, que
actualmente existem na caixa do Banco do Bra.
sil : — A reserva dos diamantes que existe no The.
souro Publico: — Os Capitães resultantes das divi.
das actinis do Banco do Brasil aos particulares,
á medida que se forem arrecadando :—Os rendimen-
tns do cunho e senhoreagem das moedas , que
d'ora em diante forem emillidas: — Os rendimen-
tos de mineração de quaesquer Companhias Es-
trangeiras no Império:— O capital de todas as
rendas denominados impostos parei o Banco: — As
rendas provenientes da mineração dos Diamantes
e dn trafico do pão Brasil por qualquer manei-
ia que se arrecadem : — O imposto de seis por
cento em qualquer loteria, que se ejttrahir uo *nt-

perio de ora em diante.
Art. •'. ° Para o pagamento dr>s juros das ac-

ções do Banco e sua au.o.rlisa.ção ficão "PP1'"',"1.'*
os fundos desHuai"..» ao pagamento dosjuros de (iUOO»
contos que por L-i de I.) de Setembro de 182/,
forão decretados á compra ou resgate das nol.asdii
Banco : ficando pata isso revogada a pinte da. cita»

da Lei, cm qne fie decretada a compra uu resgate
cie taes notas, ,

Ari. 6. 
"• 

Os Accionistas hayeráõ o juro o*

suas acções e a au.oriisação $Ma* pela mesma for-

ma , que os possuidores das Apólices do C "(''';"

fumMo, na Lei d.e 1 j de Setembro l\e !»*< >

saiv/is as «'(Oiidiçõe. do nrligo S. .

Art. 7.9 ps f.niqs consignada.» .o troco a«
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do Banco serüo arrecadados pela Repartição

5 VheiLuro Publico, e depois de arrecadados se-
.-' levados ao cofre da caixa da ainnrlisução em

TA"- i .a meiisíies ; publicaiido-se de Ires en, tres
" 

, pela Imprensa, o resultado da arrecadação.
'"e 

Art 5.° As dividas das particulares ao Han-

o serão consideradas como dividas á Fazenda Pu-
íi- ., e como taes reduzidas á letras de cambio,

'rxftticas sciindo as hvpothecas de seus contra-
e differentes circunstancias dos devedores.

° 
Art 9 3 O troco das notas do Banco será

feito pelos Correto.es da caixa da ainortisação ; e

e quando acontecer que a consignação diária não

seia inteiramente reduzida á notas do Banco, acu-

m'iilnr-s.;-h,i ao troco do .lia immediato a quantia que
restou no dia antecedente: publicando se pela I.n-

orensa , .liariam nte a operação «lesta corretagem.
Art. IO.3 Seja qual f r o cambio da S*r«ci,

nenhuma nota será trocada por hum cambio mais

lHix.i do par que 50 por 100: se o cambio lor de

30 a 50 per 100 o portador da nula terá iinma

vantagem de 10 por 100 no cambio da Praça, se

for de 10 a 30 por 100 lera a vantag m de apor

100: se for de 5 a 10 te,a a vaniajeii de 3 por
]00 c nenhuma vantagem terá quando o cambio

da Praça f. r do par a 5 por 1U0 (abnxo).
Ari. H.° F'ca a arhilno do Governo pro-

norcionar o contingente «Ias dilfa-i'. ntes esptc.es me-

talicas para a consignação diária.
Art. 12.° Das noias resultantes do troco ti*

rar-sc-hão seis contos de, réis para entrar novamen*
te eni circulação; por via do Thesnürd PublicO','

prevenindo assim o déficit, que resulta da consigna-
ção das rendas, que devem fazer fice ás de.peía»
do Estado. O restante dai notas trocadas será inu*
tilisado por meio do ca,inibo nas mesmas , que as-
sim serão conservadas em cofre separado , ate se-
rem publicamente queimadas em períodos trimestraeS.

Art. 13. ° O Governo terá para com a. no-
tas falsas o mesmo procedimento que com ellas
tem tido a Administração do Banco.

Art. 14. ° Da publicação da presente Lei em
diante nenhum pagamento do Thesouro Publico ,
a excepção das fa rias dos jornaleiros e do pret dos
Soltados e Ollic.nes Inferiores de mar e te.ra, se-
rá feito em moeda metálica , emquanto o cambio
das notas for abaixo do par : salvas as pequena»
quantias necessárias aos saldeis de contas.

Art. 15. = Para os pagamentos exceptuados no
artigo antecedente o Governo recorrerá ao troco
diário das notas; quando pelas entradas das diffe-
rentes rendas Nacionr.es não seja provido de moe-
da initalica sufficiente.

Art. 10.» Fica desde já prohibido o cunho ou
fabrico de maior quantia que oito contos de réis
diários em cobre , na caza da moeda desta Corte.

Art. 17.ü Ficão revogadas todas as LeU e.n
contrario como se fizesse dellas expressa menção.

Paço da Câmara dos Deputados 24 de Maio
de 1818. — Hollanda Cavalcanti.

NOTICIAS MARÍTIMAS.

ENTRADAS.

Dia "4 de Maio.— An°ola ; 31 dias; E. Dous

Irmãos, IVl- Francisco Antônio de Lemos, equipagem

28, carga cera, e 350 escravos , de-tes morrerão

42 a Anlonia José de Castro e Irmãos; entra ar-

ribada, segue para Santa C.thar.na : pass.ge.io
João Manoel de Carvalho.- Rio Grande; \3 dia-;

S. Minerva, M. Joaquim José Ha pinta, equmagem

9, carga carne, coros , e sebo , a Mnximtano An-

lonio ile Azevedo: passageiros Manoel Dipes ,1a Cu-

nha, co-n sua mulher, José Antônio Carneiro , e

Gabriel Gonçalves. - Dito, 12 dias ; B. luv.mivel,
M. Caetano José de Paiva, eqcipagem 14, car^a

carne, e couros, tJosè d'Oliveira Guimarães:^-
sageirós I Sardo, João Batboza de Almeida, E;i-

no Alves dos Reis, Luiza da Silva. 1 I rance» ,
e o piisioneiro VV. Heuiies, reinetndo a Reparti-

ção da Marinha. — D'to , 13 di i- ; S. Angelina ,
M Antônio Gonçalves Pereira, eqo.oagem \- , car-

ga dito, e sebo', a Manoel José Pereira Graça.-

Rio Zaire; 27 «lias; B. Amizade hliz.M. Franas-
co Xavier dc Magalhães , equipagem 0 , carga Ja

escravos, destes morrerão 3, «W l.ernarihno da

Silva. Ksfe Berg..ntim 
'fui 

roubado pelo Corsário
Oriental, que lhe levou 120 escravos , 5 marinhei-
ros, ei branco que foi voluntário, e lhe poz a
•bordo „ l.o Tenente Antônio da Luz, Coiuman-
dao.e do Bergautin. Imperajris , da praça da Ba-

hia, e 17 pessoa» da tripulação do dita,, o qual
foi tomado pelo dito Corsarib dentro do Ivio Z-aj-

re no dia 2 ue Abril.

SAHIDA S.

Di;, 21 de Maio. — Ilha de França, G. Ing.

Volucibhie, M. Alc.rawlrebro.cn, equipagem ia,

«m lastro.- Londres ; G- Ing. Unroey ,Jii. George
Tindbi/, equipagem 20, carga lá, madeira, e ou-

tros gêneros: passageiros os Ingleses Andrew An-
derson , John J.imes , Jacob Hunter, Thomaz
Tliutun , John Guilbiink, W. Tuchins , Daniel
Pugars, E ward llunskins, W. Wells , Thomai
Hayms, Fathe.sal, James Gavins , W. Hardnty ,
W. Evans, e John Humbony , com Portaria da
Secretaria d'Estado dos Negociou EsUangewos. —
Em cominissãa, , B. de gue.ra Pamjiriro , C«>m. o
Caji. Ten. Pedro Ferreira ft"Oliveira : passageiros
o S-.rgento Pe tro Paes Soares, con, 3 Soldadoe
do I." Corpo d'Artilheria de Posição , por ordem
do Quartel General. — Dito , dilo , Rraurepére ,
Com. o 2. ° Ten. Francisco Romano du Silva —Cam-

pos; Gali tn Coral falso, M. Lourenço Jusliniano
Jarítim . equipagem 7 , carga sal , e ferragens. —

Dito , Ij. Boa Fé , M. José Francisco da Costa ,
enuipageni o, carga carne, farinha, e ferro: pis-
sageu.i» João Pint;> Duarte, e 3 escravos , cem
Passaportes da Policia.—Dito, S. S. Joaquim Nu-
xcanle, M. João Domingues, equipagem 7, em
listro: passageiros 12 escravos, com Passaportes
da Policia. — Dito, S. Gertrudes , M. Joaquim Rd-
drigues Maia , equipagem 7, carga carne, e fazen-
das : passageiros Manoel Cândido da Silva , e 18
escravos , com Passaportes da Policia. — Dito , L.

Viva Maria, M. Thomé Luiz de Gaia, equipagem
5 carga carne. — Dito , S. Nova Sociedade , M-
Antônio Garcia de Azevedo, equipagem 7, carga

carne, vinho, e fazendas: passageiros o Galego

Francisco Camacho , Sebastião Manhães , e O es-
cravos, com Passaportes dn Policia. — Dito, S.

Nova Guio, M.Joaquim Martins, equipagem 7 ,
em lastro: passageiros 5 escravos, com Passapor-
tes da Policia — Dito , S. Protettora dos Anjos, M.
Manoel José Monteiro, equipagem 7, car^a vinho,
e fazenda. : passageiros Manoel José Teixeira , o

I." escravo», com Passaportes da Policia. — Dito ,
S. Nova Felicidade , M. Manoel Gonçalves Victoria;
elqipageiu 7, em lastro: pas igeiros Antônio Ou-
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w~s da Cunha Briga., f> 19 escravos, çom Püs;i- cio José, equipagem 6 , carga catno , e vinho.: pa<u
portes d.i Policia. —D to,. Fraque, Santo Antônio sngeiro 1 escravo, com Puasnpoites da Policia. _
Ahnits, M. Mmoel José Curneiro, e juipageu. ."*> , cor- Dito, S llodtigncs , M. Eduardo José da Cumaru
tra uai, e carne : piiss.ig.dros Fi-iiuu Jo-o Ferrei- equipagem 7, carga carne. : passageiros 3| escravos
in , e \ esc. :,iv,.i -. cin. l*»ss.jyi)rles da Policia. cou. Pa-.-saportt.-. da Policia. ¦— Dito , S. Estrelai'
Oio, íi. Suiilii Anna í\-lie.issii:ia , í.1. Mamai .tutu- M. Francisco dpi Santos I.opes , equipagem 7 , eu. Ias.
ni i Dias., equip -i ;em 3 , carga turnc, e vinho: pas- tio. — Duo, ii. Santo dnibiosio., l\l. A/douto }lu
s.!. ;eii.os 2 ('¦!•¦ v. , com Pa..apartes -da Policia.— reiru dos Santos , equipagem 7, carga ca rim ; pila.
D1!»., S. A .).;¦* lluiníia dus Auj.is, M - Joaquim Luiz uiigeiroj. Autoiiiu José do Azevedo, João Marques
(/... S.i.ilus , (-(Hi.pag ,. 7, c.iií-i carno, e fazendas, da Silva, co.n sua iiiull.er, ii f.llios, t- 9 e-cmvos

.:.i... dl., ,... .. .. *j _ .i.. 13, i: _:,. li;. c: c . •
[i. -,,...,.-i,.). A.(tomo J.j.quini da Silva, e 28 rs- c-ni Pa»srtpories da Policia. - ¦ Dito , S. Saulo du.
i-i t ... c<..-ii l',i-.-.,. ,.',-- ,l.i Pi.lici.i. — Dito , S. /i.7.'/í, Vigilante, M.Munoel l)t>,iiiii»iits jMartiiis, «qui-
j, .',;) I Una , M, ./..'•: ,/c .-'.; .",;,i '/'us, e(|uipageui S pagem!), em Listro: p*.t!S,ageiios Francisco Joaquim
c\i, -.,!,.. : in.-.-.,, -i i: ¦ s Jc-se d'ül.vena Guimaiães, da (!,,-la Bia^a , o 131 escravos , coil) Piissaporte.-i
. i 

'..-'c,..., 
cou, :- i-- .ji...-i,-s J.i lYliçia. — Uito da P.-licia.— Dito , S, Bella Elisa, M. Manoel Fran:.

S. liou Fé, M. F'iiu<Í!co lilanoil , equipagi u. 7, risco Suites, equipagem 8, carga vinho, e fuze.u
C i..-. , c.-iniM , «Minho.-: p.is-..g, -ii-.i J.i.eliii.i Aí.i.i riu ií.is : passageiras José ria Cosia Matc.zinl.os , e *

Je-u-j e õ cn ..vos . com Pa.-saportrs da P.tlicii. i--c.it,.-, cou. Passaportes da Policia.— Uito, Pa.
p.is-..g, li o J.i.eliii.i iM

''a.-saportrs da i'.
M João Eo ii,

 : po.-iS.ig,  ....... .... .- ,a , c ,
i--cnos , c, ni Passaportes da Policia.— Uito, Pa,
t.i-.o L-t.ti pi mltnr.ia Feliz, AI. Zacarias Antônio. — D.»— líilo , .-¦> 'J .'.->;' Brilha:, '• .,1 João t;aut.< > tan. ta\o ia.íi penitencia rtln, iM. r-acarias Antônio. — D.»

?;¦¦', - ,;u,,,.•.- -oi !', ci-ig-a l.íi.i.i.i dc-tugo: p.i-íagt-i- tu, L. Genoveva, M. Manoel t(s Souza Gomes, e,,,u-
fi Aul ii-., Ja cinta ,„- Jtoiis , com !J íilhns , e -1 pagem ii, en. Listro.— Capitania; S. Invencível M.
e- -,- - , Mauuei Joa aiim Barbuda , e 1 ia,cravos, Jo.,í Mm ia da Silvtiru, equipagom 10 , carga vinho
co,n P i.-.-oi-ourtes ti;, Policia. — Dito , L. Penha, cariio, e fazendas : passageiros o Padre João Cli»
à.l. Loiirenço Juatinianò, i'i:iii,iugt.',i. 4, carga (¦¦• n.aeo de Alvarenga Rangel, com 1 escravo, Feii.
zeil 'a- : p.--n; i.,;s (i escravos, ou. Ptti-.ii.orl.-a ciiuu J.».-é d.' ijiiío , co.n I filho , 0 Francisco Ba-
da P. ii cia,— Duo., S. Dijiiisor Perpetuo, M. 

"//- rata, 
c,.-.i P.issapoites da S 'cretaria d'E-tado du<

//(„/ ./;).c d.i Silva, equijiage.u. 7 , ¦ em la-ti<> : j.as.u- i.-. .; -.cio. da Marinha, e 6 escravos, com Passa-
gein.s !2 esçr-iv,.s, cu„i Paisapo.-ies •! i P.rii^i...—• portes da Policia.— Dito , S. Senhora do Canio
Dito, L. Couev-ção Oliveira, Al. José .li:ryn.: Fu- ,\\. Jnto.iiii Rodrigues, equipagem J, carga .canie:
?-.-,','-/, equipic-m. ir, ta, lastro : passageiros J.,.-é p ..-.-a;;en os Jo-é Aüt-.nio Gomes da Cunha , e l
lí-trb :'.'i <le Lmi.i , coii 7 escravos , e o Padre e-cr.t-i, ciiiii Pa-sapoite da Policia. —Guaraliba •
A-,to .io Ja-é Pinto Siipii>!:, com Passapo.t-s (Ia L. Senhora do Cabo, ,11. José Floriano, equipauo-iu
Policia.— Oito. S. Animo Grande, SI. Joaquim Jo. b, caro,. ,|jt„ , (. vinho.— Macifié ; L Pinha,"'\\.
i: ,' ¦"¦."-, '-i Anna. e;iu ojge.ii Li, em lastro: passa- ,hsé da ll.,;:u Rumos, equipagem ã , em lastro. .
gr-i.os 

*.) 
.n„-l AuisiiM : da Migalii.ã.-s -iíastus , Dito, L. Santo Antônio , M. José iCJvila Ramos ,

Ja .;¦ J,; i i 'ii u ii ¦¦".va, co u P i8s-..)j,,rtes da P.ilicia. e p.ippg u, *» 
, em l.islro,— llio dc S. João; L.!'a-

Dito, S. >. A'.'//* G-niuign. lM. ,*Ve> Manoel, quelc Jo Rio dc S. João, M. José Coelho doi San.
t-,j-:;o .....so / , carga vinl.u, e i'.-. oa.i-i : pi3,.-,g,-i- 'ov , ejuip sfK,,) 5 ej|1 lastro, — lagoahí; L. Se.
ros T...-,,t,i:iio ,!., S !vi Li-b-at, e 5 escravos, co„. u'i.:ir dos Pa.\soi, M João José de. Sanlii Anua, equi-
Pa-,,)-ri- da i" - J .11. — Duo, L. l\i>ir: , TM. pagem 3. cargu viil.u, e sal. — Mutigaratibu ,- L.
M-in ei i!u Ci-fu li.iiiro, e.j.iip ;..-.u 7, t 111 bistr.j Senhora.li Penha, M. José da Silvara, [equipagem
p, --g-'r„,- :> e-::,- '.r. os , cou. Pas ,ijj,.-it(-s da Pu.icia. 5, e,o lastio.

D.10, L. Destnipeniio dos .\nv,:riiii!i s, M. /«•¦a-

AVISOS.
Nas diis 2;*, 29, e 30 do corrente noz de Maio na porta da Alfândega das 10 horas da ma-

rijiã ale ao meio dia, t.aca ;i lances - Poit-iru dos l,i!,i--.s do coiniuercui , e arrematará 110 ultimo
d"- reler, ios dias a qií-a, ia ns der, os seju.i.tes pre fios pertencentes á caza filli.l.i da Luiz Botelho'i,-upai¦» , ,|i:e por e!!u c -aa tiiuiii.-r farão cedi-los para pagamento de seus credores; huma caza nova
do sobra.Jo 11 a praia do Vaiou.-,, h. - 71 , dous aiina<eus N. - 73, 75, immediatos á musiiia , dous ar-
maiíeii- com -"o ci-s ua tia-oío rios ,i;i,,s , hum riio pegado a estes com enes que servo de estância du"' ;!:'' "-¦"•,a c-iii h.i.n saia,» por ama, tivz prcli.s 110 morro rio Livramento com grande quintal, qua"'•''l "' "*"' '''' Liu-au.eiito a„iide se podem eriil.c.ir seis ou mais moradas do cazas. As condições sa''.",;!í'° ;!'! ¦¦'-¦'' d:' * <"*'•«/•', e as u-.-oas que desejarem mais informações , podem dirigir-se au Admi»
ii,.:,:H<,r nu tuesina ,¦„/.;, t.,il,:,, j;>i; Antônio d'Oliveira Silva , rua du Quitanda N. = 223, ou (sendod«» 10 noras da inunliã ata .-.- 2 iíj l.udej rua IJireita N.3 70.

A ro.ía da IU a Loteria da Símia C./a da Mizericorriia rios,a Corte , ha de andar inipretcrivr!»
mente 110 ria .,! ,10 .i.a,, corrente no consisto, i., ,!a mesma. O resto dos bilhetes couti.iuáo-se a v.-n»
der na me.ma -aalti La/.a , na rio Provedor Antônio J ,sé ria Cruz Rangel, rua nova de S. Bento N.
(,-J; „:. da Llpoure.i-u Ant,  (Ia Silva Co-la Pereira, ,111 delr..Z (loÇlirniu N. ,'i ; na do The-
Satiro.ro das. Loterias da riria S-.nU Ca/., F.aurisc. Lopes rie Araújo, rf,a de S. Pedro N. 23; e
ua rua Direita [M. 2!J,. na li..tica de João Francisco rie Pinho.

. A Roda ria. quarta e ultima Lole.ia ('a Santa Cuza ria Miseticoldia da Villa de H. João de
ELHei ha rio andar i...l.reter.,s|...e..ie na dia 10 do Junho. O ré.t,, rios bilhete,, achão»se á venda naczi rio h,'. Vc-.ga, nia ,1. (J:,ia„ía canto da ria S. Peito; e n. tua rios Pescadores N o •_ _ ,,,„
cia,a do jt. Coroas; l(ar.), rua rios Pescadores V * " mi .....1 ^. ,,.,,,.,,.-, . i-n .'. si_a..iii(s N _ n>, ,|,, ,j s<1 pajrgj;, v< prêmios dos bilhetes (i,i«h** vt'i).!e/ em iitísf;! loiro ni_^ c'ie'iie íi ÍisLi (l -nrt-r/* Ae- ^,in Iviu, ¦* - t ¦ ?-. i,\rl - i"Jjilhetes 

que cu-.ão 420?)'rs. 
P '0 *° ° ^ ^^ «"> ^lü° r' Pü,'e"' llJ ":"°3

O* l»)}l»e^ "a terceira loteria a beneficio das Fabricas de Pape'| B B.tamparia do sitio da
A.....;rahy coel.-ioao a vender se no Bane.,, e , .1 loja de livros de João Pedro ria Veiga e Com,,.,

.lia.. ,.a Quitanda canto da ri,- S. Pedro. A roda anda impreterivelmante no prosi.no mez do Junho.

k
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RIO DE JANEIRO.

Câmara dos Senadores.

16." Sts.v.ío em 22 <ie JI/aío.

Presidência do Sr. Bispo Capcllão Mór.

J\ Brio-se a Sessão com 33 Srs. Senadores, e
lida a Acta da antecedente, foi approvada.

O Sr. I.° Secretario leu hum Officio do da
Câmara dos Srs. Deputados , participando haver
ad«,ptado inteiramente ns Emendas feitas pelo Se-
nudo ao Piojeclo dc Lei, qae extingue o exclu*
fivo da navegação entre a Villa de Santos , e os
Portos internos da Provincia de S. PhuIo , resol-
venJo dirigi-lo á S. M. I. pedindo-lhe a sua Sancção.

Entrando se na I.» parle da ordem do dia',
appresentou »e o Parecei ca Commisião de Redac-
ção nencionado na Sessão de 5 do Julho de 1887,
que voltou de novo á Con.niissiio , segundo o re-
querpra o Sr Borges.

0 requerimento de José Bernardino Ribpiro
Diniz (2.» porte da ordem do dia) , foi approvado
paia passar á ultima discussão.

Seguindo-se a 3» parle, continuou a segunda
discussão do Art. 85 do Projecto dc Lei sohie o
Supremo Tribunal de Justiça, que foi appriivndo
coiri n iennnda parte da Emenda appresentada na
Sessão precedente , que nccrescenla depoi» da pa-
lavra — Procuradores — Advogados e Defensores ,
rejeitada u primeira parte.

Ao Art. 26 tambem offerecerão Emendas os
Srs. Visconde de Alcântara, e Marquez de Inham-
hup«; e n final foi approvado o arligo com a
ptimeira Emenda para que a decisão seja dada por
todos os Ministro do Tribunal , qne se acharem
presentes, não estando menos de seis, e no caso
de empate vote o Presidente , e a parte a que
"e encostar prevalecerá : a segunda Emenda não
passou.

Ainda se sppresentnrão Emendas ao Art. 27 ,
dos Srs Marques de Inhambupe, e Marquez de
Santo Amaro , que forão apoiadas , e adiadas com
** Artigo por ter dado a hora.

O Sr. Presidente deo para ordem do dia : 1. 8
«"Otiiiuação da mesma dineussão: 2. ° a do Pro»
jecto sobre a liberdade da Imprensa.

Levantou-se a Sessão ás 2 horas.

Câmara dos fíejputqdos.

Sessão dc 23 de Maio de 1828.

Presidência do Sr. Costa Curva/lio.

A'» 10 horas abrio se a Sessão Mm 76 Sr».
Deputado* , e lida a Acta da antecedente , foi ap-
provada,

Participou se a offerta que fez o Professor de
Musica Bousngne, da obra de M. Cestin ; foi re-
cebldii com agrado.

Entrando se na ordem do dia , continuou a
discussão do Projecto sobre as Eleições., pelo Art.
7, com as Emendas das Cominís-ões, ás quaes
acerescerão outras dos Srs. Cruz Ferreira , Vascon.
cellos, Paula e Souza, Duarte e Silva. Termina*
do o debate , foi approvado o Art. segundo a re-
dacçáo das Commissões. Houve igual destino a
Emenda do Sr. Paula e Souza — Que se supprima
a parte dn Arligo que diz —ficando so cargo da
Meza &c.: a rio Sr. Duarte eSilva — Ficando a car»
go das Mezns fiscalisar o seu numero , e a Menti-
dado dos elegidos : a do Sr. Va.concellos — Quer
seja siippiiiiiido o artigo, que pnliibe a votação
eni parentes. Ficou prejudicada a Emenda do Sr.
Cruz Ferreira,

O Art 8- 3 foi approvado com os additamentos
das Comoiissôes , e do Sr. Doririnnd.

O Ait. 9.° passou con, a Emenda do Sr. Arnu»
jo Ra-ios — Que seja apoiada pela décima parte.
dos Eleitores.

O 10.5 f.i rejtitado.
i Ao Arligo additivo das Commissões coro a

Emenda do Sr. Dormund offerecerão Emendas oa
Srs.! Almeida Torres, e Ferreira França, que fo-
rão. apoiadas ; mas dada a bora , ficou adiada a
discussão.

A pedido do Sr. Main prorogou-se n Sessão
para ler hum Parecei da Commissão de Fazenda
sobre a Indicação dn Sr. Lino Coutinho acerca da
moeda dejcpbre , pedindo ao Governo os seguin-
tes *sclarecirn«r*rftbs: 1.° se tem havido alteração
nos trocos das notas por cobre no Thesouro ; 2."»
se Um retirado as notas pequenas de 4 a 10*fe rs. s
S. ° ia que causa attribtie o grande ágio do cobrei
recoS.mcndai.do outro sim que empregue os meios
ao sei, alcance , certo que a Câmara está pronta
a auxiliar com as medidas legislativas, que forem
necessárias.

0 Sr. Uollanda Cavalcante oftereceu a esto
respejto huma Resolução e requerimento, que com
penui-são da Cawiara telicou para outra '-*-
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O Sr. Paula e Sjjz. fez hu.n adJitameiitd,

paia se perguntar ao Governo que soiiima ifu co-
br<« julga elle necessária para o desconto uàs tran-
s.cçd.)ij diárias, que tu app.-uvado, Lembrou o Sr.
Vasconcellos «.uc uouvinlia , que destas requisições
se hít-ssetn dous O.ricios sepa.ados, porquê o ad-
Mlauietito demandava cálculos mais morosos; e as-
sim foi deci,lilo.

ü Sr. Presidente deu para ordem rio dia : l.,?.,
continuação do Projecto paia as Eleições : á. ° Pa-
tece.es rie Coniuiis-õ -s .- 3. ' Projecto que. prohiba
a a l.i.ssã.. d.s Ordens Rsligiosas : 4.° Resolução
sobre as buscas por contrabando : 5. s Indicações
e Propostas.

Levantou-se a Sessã > ás S«. horas.

Discurso q-te. o Sr. Arcebispo dt Bahia recitou na
Sessão de 19 do corrente.

Sc. Presidente : Quando li, e meditei sobre o
l.s art. da lei, que se acha en. discussão, en-
tendi , e ainda h.rje siipponho, que elle era o fruc-
to de hum zelo ni.nia.i.eule escrupuloso, e des.
confiado, que pertenlia acautellar a introducç.o
d'algui.8 disfarçados Emissários da propaganda do
Absoiutis.no ; e bem que altamente me pronunciai
contra o mesmo art. pelas razões , que ante lio"n-
tem expendi, compr'Ziu-ne com tudo de fazer jti"
tiça as intenções do seu .Ilustre Autor, parecendo
me, que o seu inluito era, que tudo entre nós
fosse Brasileiro, até os mesmos Frades: mas ã vir).
ta rio 3. s art., de que ora nos õcctip-inios, con-
fesso , íiue Vacillei no meu mo lo de ajuizar, e
boje estou intimamente convencido, que o que se
periende he acabar com os Frade* , sem distinc-
ção de Estrangeiros, e Nacionaes; pois o que
quer dizer, qi.e ninguém possa professar en. hu-
ma Rsligião antes da idade de 50 annos, senão
abolir de facto todas as ordens regulares _ (apoia-
do.) Pois bem; nesse caso falle-se. claramente, e
co.n franqueza : diga-senão queremos Eradeu — , e
não se allecte querer conerval-os por l.u.n modo
illusorio , e irrisório, que a ninguém pórie ene..-
nar. Eo n.to sei .iies.no, Sr. Presidente, aonde
se iria buscar o mo leio, ou exemplo de buma tão
singular Legislação, a não ser entre as reformas
«to celebre Pedro 1. da Rússia , o qual parece-me
ser o uuico , que ss lembrou dessa i larie rie 40
cru 50 a....os, sem duviria con. o Om de acabar com
os Frades do seu Império. Quanto aos Soberanos
dos; Estarias Calholicos sabe-se, que- o luipetailof
Jiisú II., esle Príncipe davoi-mlo rio pruido Ac re.
firmas Eccle-iaslicas , e que a linal suecumbio aoa
«Jiesüristos ocíasir.iialos por hun. zelo indiscreto, e
exte.ifporaneó., comentou-se ri'exiu'ir a idade de 95
atritos em manifesta contravenção á disciplina «Ia
Igrejn depois do uiti.no Concilio geral. A ter.lati
va cio 1,1.(1.'rador encontrou amais forte, eimiver-
sal oposição, qne. o obrigou a revogar hu.na tal
lei, Dubsistiiiilr) até o presente erfi todo o ......rio
Catholico a mencitnarin disciplina , que os Padres
rie Trento estsbeL-ceião com uiuitii prudência, e
sabedoria. Até aquella épica o direito couimum nã-i
tinha nm.ca.to id.níe própria para a emissã,. ,ios
vários religiosos , JHl-rumlo—e hábil , e sufnciciilp r»
tempo du pnljenlarie , .aiu lie, de 11 annos, como
aquelle, en, que se podem contrai.ir obrigaç.en lão
sagradas, e invioláveis, como são as ri„ es.ril.i uia-
Irlmouihl. Mas querendo prevenir todos os iiicoti.
vemenles da surpieza , e serlucção, de que he su.-.
ctí|itfver a innocencia, e verdura dos primeiro, an.
oB«*y âxatão o» Padre» do reterido Concilio a ida.

de de II, annos completos , como o n.inimo da qu_
se requer para a profissão religiosa. Prescindam,,,
porém du authoridade do Concilio, e da pratica de
toda a Igreja, e vejamos, se pelo raciocínio s«
pôde justificar o art, em questão. Se co.n efL.ito
a mente rio seu .Ilustre Author não fuj acabar cora
os Frades, que motivos poderião deterijinaJlo j»
prescrever a idade dc 50 a.mos ? Seria por julna.
mais faeil nessa ijade o al.an.louo, e desprezo ,]„
mundo , do que uo tempo da mocidade ? ftlas
illustre Deputado , que ha pouco deu apoiados
seu. o pensar , ja mu preveni,, a este respeito é
confessou, que ..'l.nma idade avançada l.e mui dif.
ticil renunciar os prazeres , ou largar es hábitos
que se tem contrahi Io desde os primeiros a.mos'
É na verdade quem duvidará, que quando as p;1j!xoes cou.eção apenas a despontar , quando , e||a_.
ainda se não tem senhoreaJo do coração , quandoos preitgios , « as illusões do século ainda o não
tem fascinado, e corrompido; quando eioliin ain.
da não existem laços, eapegus furtes, que o preii.dão ã sociedade, elle está mais disposto para fazer
esse sacrilicio , e para obedecer á graça da sua
vocação? Pelo ciiiitrario, quanto não deverá serei.
le penoso, e .rarissi.no , d-pois que o homem se
acha i..volvido no turbilhão dos negócios, arrasta-
(lo pelos incentivos da cobiça , ria ambição , e dos
prazeres, e do.ninado por longo. , e inveterados
hábitos, que fo.'i.i.io liilu.a como sei;...ida natureza
a que as forças humanas não podem resistir e nu-
ra fallar na frase de Iloracio — quam licel cxpellas

fiirca, usque Unhai recurtei — ? Aquelle, a quemo Divino Mestre ac. usei liou ,' que para alcançar n
perfeição, vendesse turio o que posoiiia , desse aos
pobres, e o seguisse, diz o Evangelho, que ain.
da era moço — aJoksctns — , e não vemos , que Je-
sus Christo lhe mandasse fazer isto , quando li-
vesse 50 annos , mas imiiiedialamente , se queria,
ser perfeito—.,-' vis' perfectus esse, v ide. , vende ,
qttx fiabes , c! da puttperibus ,- ei vni, srqurre me. —
De mais, Sr. Presidente, eu entendo, que a ida-
de deve entrar mui pouco e.n cálculos desta nalu-
reza, pois a inconstância, e a fraqueza, tristes <-.pa«
liagioB da humanidade, infelizmente exe.citão o
seu império sobre todas as épocas' da vi ia humana*
A boa e.lUcnçã» , e os bons hábitos são, mediante
os auxílios ria graça, as ..nicas garantias da firme-
zn , an estabilidade da vocação; e assim mesmo
quantas ve/.es se não te... visto degenerarem, ou
prevaricarem os próprios Justos ? Luthero tinlm
s.rlo na su* .....cidade hu.n exemplarissimo Ro'Í!;io-
so, e nio foi senão na iri.rie de 45 ....nos, que
elU deu an mundo Cl.ristáo o vergonhoso esperta-
culo da mais horrível apostasia. E se isto aceuntr-
cí depois de Iiiiimu niocidl.le regular, e bem mo-
rigerada, que será , quando faltão essa boa educa-
ção, esses bons hábitos, e que os ossos, co.no diz
a Esc.iplura , estão' como repassados , e penetrados
d-.s vícios ri'ariolesceni:ia ! Será então o tempo
próprio paru renunciar o unindo , romper as suas
prisões , e abraçar ns austeridades do claustro?
Loiro o motivo da maior facilidade a este sa-
criticio na ilade rie 50 anãos não Ile mlinissi.
vel. E poderá sei-" >, necessidade rie maior dis-
cerni mento, e madurexa para abraça.- hun, es-
tado tão perfeito ? Tambem me parece mui f.itil es-
le motivo , e até está erli contradicção com a pom-
posa idéa , que nos leu. dílriii a Filosofia dos rnpi-
rios*, e maravilhosos progressos da espécie humana.
Esia Filosofia , que tanto exalta o adiantamento
da civilisi.r;ào , que apregoa altamente o prematuro-
de«ieiivolvi,je.ito dós or^idV, e dus faculdades in-
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e sem duvida com
t.llectuaes, que nos faz cer

i ,i razão , que o espirito se desenvolve hoje
"Sito 

•»*'» MU0'* e cmp^nsa em malícia, e pe.".«tração 
a experiência de longos annos, esta Filo*

fi. em tim. qus tem le-Zado as suas tln-orias de
^rfeelibilidude BO Pl,nto dVntrever em sm.s bellos
^ontios a possibilidade, e a espeiaiiç. rio se uão
* 

rer e d'eva«iir-se a esta Lei luiuiutnve! ria
-""turezà («..sim o iiuigniou Condorcet) ; «iueie.á

fazer lhe a suioun injuria de suppor, «pio só na

idade de 50 an .os be que o homem ter', a nece*.

ária capacidade para «leu.br d., sua sorl-, elm-

ca[ mão da vi'U reliíiosH? Qual sei» anuellp, que
ainda senlin l«>-se com a iui<* forta vocação , que.*
ra oupeiar por tu. ii» láo t-. eu....» , para eulSo

se rielib- ar? ll- «'.>',

outro, qw per v.-.tur. t
mundo , fos*e bi«..r no Claustro a cimol-»-

inf i, iu nos , e pszares , off.-rec.-u .«>
itts as comas os r«-tos

.; so o
.ie/,,. I i

1:11 1,1 1,11 I, , OU

ou in iltr .talo

«o por modo algum appmvar; e se he melhora Ias,
não admittindo senão homens velhos, e deci«-p'lo«,
então digo, que além de repugnante á D.-ciplina
geral ds Igreja , elle he inteiramente irrisorn» , e

pouco digno (lesta Caaiar». Deve até fazer se huma
emenda no caso de passar similhante artigo, e he

que cn. lugar de Conventos, ou MoSteiio- se cha»
meu. d'ora em diante Hospiti.es, ou casas de li.va-
lidos, porque realmente he o que virião b sei taes
depósitos de velhos , t doentes.

NOTICIAS ESTRANGEIRAS.

P O it T 11 G AL.

pelo
ç;iu do*

de hu.,,.. v

su ppnse , q
lia Sessão
hu
ducçfio
>,üa nos Estados C iHiulicos pó

seus
Supremo Senhi.r de t

di, que o uiuii Io j. não queria. Nem
a Disciplina do Concilio de IVeiilo

>> .le Regultrihus universal,i.ent- reco-
bi «I ,r lugar á se-

o u.es.no á violência rios Piis, «... S.upe*

,iiin s. O Concilio prévio, e acnutellou com muita

circunspecção -iu.ilh.. ,i-- inconvenientes, não só ext-
«indo hum anno iut.i o ee pi ova, ou noviciado,

nY.s também prohibind , mui positlvauiPUte , que o

Noviço, "em P«>-entes, oi Curadores di-tramo

cousa alguma rie sem bens eu. beiielirio do M«,s*

leiro, além do que he preciso para o sii-tento, e

vestuário , e que nem ainda dois mez s antes da

profissão elle possa, sem licença do ordma.io, abe*

nar, ou ceder os mesmos bens, par,, que só o re.

ceio do se ver f.lto ifo meios, n<> caso de.voltar

para o século, não tolhesse de modo algum a sua

livre , e espontânea deliberação, E-te mesmo foi

sempre o espirito da Igreja, que em muitos anh.

jj,s cânones até nio permiM.i» ao Noviço tr.-zer o
Habito, e tonsura, paia que a. e-p.ee ie de ma*
n,ia, que podia n,-lhe rie Ia gar o hip-,,,.. II 
não coarclu.se a liberdade de voltar pifa o mundo.
Ti.l he íii.nlmeule a prudência, e sabe lori» do meu*
cionado Concilio, «pie nindii conceda <> \>ty» de •>
annos, para .«clamar n nullidade ria pn.fis-ao ; e

por esle modo, com huu nino compl-to de movi.

ciado, e ti saui|av«.d povi.lencia do qwriq-ieniro hea
ba lente espaço, par., se reme liarem os i.iles p.o-
venientes ,1 . medo, «iu c.acçáo, «pie pode haver
«a escolha do estado religioso. M

por hum n.ou.ento, que a iria le de
con. effeito a mais proptin, .,.•> s. pe
do sacriii-.o , mas lambem peia mo
«perieneia necessária para o
solha , pprguntarei agora ,
provt-cto*. , e encaneci lo- R
les hábiluac-se, e tomar gosto aos pe,

ço
lu

suo,.o» liamos
50 anuo- he

a f.cuidada
u e/a, e ex*

certo oe huma tal e».
le ,|.ip sprvfiãi. tão
ligio-os ? Poieriáoel-

¦ osio aos penosos exer*
-ciclos do Ciauslro, ao fenenho trabalho do e-.ti.

do, e du n.agfisteiio , ás Uborio-ai turetas .d. I ul-

pito, e Coiifcssionii.io ? Poderia» esuir promptos a

toda a h«..a «Ia nuite para levarem as consolações
d., Religião no leito ria morte aquelles mesmos ,

contra piles ?. V .de,lão e.n
com que «yxiliáo os Bis-

,a iv. encargo dus Missões, «... seji «.<>

governo . e ad.i.i.iislraçáo das Paroquias ? He »clo-

ili/.er ...ai- na Ia; todos -abem » i|'»'* Pote lazer

prilinaiiamente hum hom*.. da 50 ou (,0 anuo* , e

por isso concluo votando contra o artigo.; por quan*
t«. se o seu verdadeiro fim he dar hum golpe mor-

\al a totüs us communidades relí^osm, nao o pus*

... da
Religião no

que Innio riecliimnvão
fon prpslar os, serviçm
pos ,
gov
.0

Temos visto Gazetas de Li-boá até 17 d'e Mar.
e ellas conti.mão o «íue extrahimos das folhas

ezas anteriormente ao dia 13 daquelle mez. Os
Generaes Comandantes «Ias Províncias em lug,.t
rios que rete-imos lerem -ido dpm.tPdos, são os se-
guintes: para a Corle e Extremariura, o Conde de
Veiros (Francisco rio Paula Leite); para o Porto,
o .Marechal Gab iel Anlonio Franco de Castro;

pura a Beira B.ixa, <> Vi-conde de S. João «I»
Pesqueira (Vnhia); para a Beira Alia, o M rechal
Agostinho Luiz üa Fonseca ; para Traz ao Montes,
o Visconde rio Pezo da R.goa (G>spar Teix i.a «te
Magalhães e Lacerda); para o .Minho, o Tenente
General Antônio Hipolito da Costa ; paia o AI»

garve , o Tenente General Palmeirim.
Por ord.m da Secretaria de E-tado de 12 da

Março prohibio-se que nos corpis rio exercito,
tanto em marchas, como em qualquer acto de con-
lií.p.icia , se tocasse outro hynno que náo fosse o
Po.tu iupz.

Finalmente por Decreto de 13 de Março foi dis-
«olvida a Câmara dos Deputados, o que foi participa-
do ao Presidente da Câmara dos Pares o Duqu» le
C.daval por Curta Regia daquella data, app-e'-pni •
do no dia seguinte, em virtude ria qual o Presi.
dente declarou fechada a Sessão. No mesmo din 14-
estando os Deputados em discussão da 4." parte
da ordem rio dia, leu o Vice Presi lente o Doce-
lo resoedivo , e declarou dissolvida a Câmara.

Temos rie acerpseentar alguns naufrágios : a
19 «le Fevereiro pela madruga Ia encalhou na praia
junto de Villa Nova de Md Fontes (no Algurve)
o navio rie guerra Inglez, Terror, Cap. Hope , que
a.hio de Portsmoutli para Malta com 80 pessoas
de tropa e tripulação, dá qual só se perdeu hum
.Marinheiro, ficando inteiro o navio ; e ás 1 l horas
da noite precedente despedaçou se nam-sma cosia
o Bergantim Inglez Jane of Quebec , Cp. Reize ,
rie Liverpool para Gibrnttar : rie 9 pessoas de equ -

p.gem morrerão 2; e perderão se todos os 6 pus.
sdgeiros. .

A 'il do mesmo .noz naufragou na praia da
Villa Pe.iiche , «> Brigue Escuna Bom Suecesso,
d* Madeira para Lisboi. ; de qu? se salvou a (ri*

pulação , perecendo huma mulher e huma criança ,

passageiras.

ou

Do Suooleineiito an N. ° 66 da Gazeta de Lisboa 17
" ' 

d» Matço de 1828.

Ministério dos Negoeiot do Reino. _,

Sendo actualmente impraticável a immediata COrt-i
vocação de huma Câmara rie Deputados, que sob.'
ítilu» a que Fui Servido Dissolvei por Decreto da
..-¦**.
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data de hoje, por .**« que se não acha feita a' Nome d'E1Rei, Nomear pura este effeiin .•Lei Regulamentar sobre as eleições , e que as Dis-l huma Junta, derme «.-,« Pr„i...... 

'. ° """«""ts' O r~- -»¦-« «|w w IIIIU ««.IMI ioi«.a a
Lei Regulamentar sobre as eleições , e que as Dis.
posições mandadas observar por Decreto de 7 de
Ag..«lo de l»26' são reconhecidamente defeituosas,
corno a pratica o provou: Hei por bem, em No.
me d'EiRei . Derogar o referido Decreto de 7 de
Agosto de 1826 , e Mandar iinmediulaioente proce-der á organisação de novas Instrucções , que, sen-
Ao conformes «o que se aelia disposto na Carta
Constitucional, sejão igualmente análogas aos anil.
gos usos, e louváveis costumes destes Reinos, pro*
prios de huma Monarquia, e isenlas, quanto he
possivel, de serem illudidas , e fraudadas, l.icilitun*
do-sí por este modo á leal Nação Poi<ugue/.a o
meio de ser dignamente representada : E devendo
objecto de tão alta transcendência ser encarregado
a pessoas tementes a Deos, Uris t)n Throno, e
am-anles da Pátria : Hei outro sim por bem , em

NOTICIAS
ENTRADAS.

Dia 25 de Maio.-*S«»f,. Catharina ; 5 dias ; C.de guerra Ing. Heron, Com. o.Cap. Greu.
Dia 26 de Maio. - Cabo Verde ; SO dias ; B.

Ing. Especulador , M. George Anderson , equipagem
8 , carga sal, a IV. Pltú.— Gênova , por Gibrullar;
l i_ ; n 

d" 2" ° t""t0 em 5;l ' H- S"rdu ' Colom-
ho , M. Pedro de Ameeega , equipagem 14, carga
papel, azeite, vinho, e outros gêneros, a Teress,
eC: passageiros 2 Suissos , 1 Piementez , e IGenovez.— Benevente ,¦ O dias; L. S. Bento, M.Joaquim Simões , equipagem 5 , carga farinha , emilho, ao M.-Dilo, 8 dias; L.Alegria, M.JoãoJosé tíe Almeida , equipagem b , carga 

"assucar, 
fali*nha, e nuIho, a Bultiaisar José Mtntins.

Dia 07 de Maio. — Lisboa ; 00 dias; E. Port.Flor d Amizade, M. Antônio José da Silva Lisboa,equipagem 13, carga vinho, vinagre, fazendas, esal , ao M : passageiros o Alferes de CavallaiiaAntônio Caetano Freire de Andrade Parreiras .com licença para o R,o de Janeiro , e AntônioEsteves dos Santos, p„r|UgUeaef, Dizem que Lis.boa se acha dividida em partidos, bu„s pata sus-tentar a Constituição , outros para acclamarem Reiah-oluto, que f.,ão dim.llidas muitas uillhoiidade,militares e o Conde de Villa Flor. e do Minis.terio ua Guerra, o Conde de Villa Real, por nãoamignar o Decreto paia a entrada do Mirquez deChaves e dizen, ter pedido din.fsío o Duque deCada vai , e que por Decelo forão reintegro.!, s t ».
d,°as.0SB Fl'V-7CTM' P"r />"''"'"»'—.- '25<l«as; B. E Surdo, Aurora, M. João Travassos,equipagem 14, carga fazendas, papel, &c,, a ./„_Gomes d Oliveira da St/va e Cnha: passageiro, oD,pu.ado ,1'Assenibléa peia Província^ das A lagesJo-e de Souza e Mello , com 2 ..crilvos J,£Francisco de Paiva e Silva, com I escavo', Ti"go Delfim Durão, I F-«,,cez , com | criado, e3

lr:Cr;M0,,^J1/i,,'í,er^ 
C 8,,8li*'^-- Liverpool, pe-1* !><!;?>> tíoa Vista,- 60 dias; B. Ing.'Ventura,M.ttwpman, eqmpagem 12, carga „l , ferrolouça. 4c, a IV. Iíarrissan , e C. -Dito 64dias; h Ing. George Caning, M. Mait/and, eoui.pagen, 15 carga fazenda, ,° manteiga , „„,'„„ „

H V H ^J*.*.'*'"' e C' ¦¦ P«'«Viro. Tia-'delfo de Toledo Pot„|„m.u , e I Inglez. Diz oue
?«.»-_ 

d0rrrent? P-'89 9 h"™ d» «"-"h5nen!
»_Í_ÍA« . 

'^ .(i08I abr""'»' "'"» Escuna, deBuenos Ayrw denominadas General Brand-en, eC.s-wque , e que lhe roubarão 5 caixôe» de cobre e

huma Juntn, deque será Presi ente o Bispo d T'seu, Par do Reino; e Membros o Vi.eondê deStarem, Antônio Gomes Ribeiro, J„â0 de MmVasconcellos Barboza de Magalhães, Antônio Isé Guião, Jo«é Ribeiro Saraiva, Jo-é J0.,n •
da Cruz e Carvalho, José Uarala Freire de JUi"'"'João Figueiredo, e o Conselheiro Manoel j'"8-'Maria da Costa e Sã , que servirá de Secreta,"o qual fará Subir á Minha Presença os seus u 

*
balboa em fónua de Consulta : Jo«é Antn,jn ?"Oliveira Lei.e de Barros, Ministro e Stc.ela,,,, |u_*lado dos Negócios do Reino , o leiilm fts ;enleniiido, e faça executar, expedindo pu,a p 

"
fim as participações , e ordens necessárias p11i.,Ü;1>rieN. S. d-Ajuda em IS de Março de 18*8 -Co
a Rubrica do Sereníssimo Senhor Infame Reg.J'"— José Automo d'Oliveira Leite de Barros.

M A R 1 T I M A S.
o bole do navio.

Dia 27 de Maio. — Rio de S. João • S r..„
ceição Flora, M. Joaquim Pereira dn St/va,' *,,„?
pagem 7, em lastro. — Mangaratiba ,- L Comtí(-'nfS Francisco de Paula, M. Manoel Gonçalves deMendonça, equipagem a, carga sal, feiro. e ,-.rinha. * ,d

S A II 1 D A S.

Dia 25 de Maio. _A cruzar, B. de g„erraFranc. Le Geme, Com. o Cap. Malet. - Em co ,.missão, C. Animo Grande, Cou,. o I s 'jv„ pImpe Marques de Figueiredo. - Angola ; B. Actha'M. Francsco Jesé da Silva, equipagem 17, rariràagoardente e fazendas.-Dilo, B. Esperança U.Joaquim Muna Peretra , equipagem *'r>, carga ,j,,„
passageiros Ângelo João Pedro Rrbeiro e 1 ,„'ei^avo, com Passaportes da Secreta, ia d'Estad, rios-Vícios Estrangeiros. - Moçambque ; B. Dezena.ve de Março, M. José Ma,ia F«'cão, equ p gP,, 37carga d„o e vinho.-Dito, G. Anibul, Al. Aa-tomo Jase Fernin,, equipagem 51 , carga dilo -ralermo; B. Napolitano, Frederico, M. Fc/ipneLambi/, equipagem 15, carga assucar. -Guerneíw
h. Ing. louro M. W. Malharh, equipagem | I 

'
carga calle -Cabinda ; E. Leoa Africana, M. Jo.se Gomes Curdia equipagem 96 , carga ^ne.rdente,emenda». - |)lt„ , K. Estrella do Mar , M. J ãòAutomo da Silva , equipagem '29 , carga dito.-|)i.to, C. Cometa, M. Je,é de Nomes , equipagem 32:
NoZ dJ'ViD"0'-E' Vtlha de Di0< «• ri*»Nobre de Brito equ.p„gPni g4 , rnr (|j|o j,,Saratlba ; L. Maria Preta , M. Josi ptrr(íra d-m,vemt, equipagem 6, carga carne, e flizenda,. -JLf.ana ; B. Ing. Edmond Caslle , M. AlexandreBems , *-q»'p»gem ia , em lastro. - Ülmtuba • U^«rer«, M. Maneei do Nascimento Cardim, equipa-

gem 6, rarga sal. ' M * .
Dia 26 de Maio. - Moçambique, cem escala por

g»,;'«^7»*««_«>; e iVib r/e Zo«re^o Marques:Barca 
^«.«rfe, 

M. Jwé Pereira de Andrade, equi'
5»S"ft fir care" 8«oarden,e' e nS8Ucnr- -G>M»-*.,-__. Wmrs, M. y0íd inr»,', de Freitas Lisboa,equipagem 50 , carga agoardente , e fazendas.-T?/,.Grnnde, com escala pela Bahia; S. Emilia, M. Jo-se Antomo de Souza Júnior, equipag,,, ||, carsacarne seca .- passageiro João Rodrigues Souto, cemPassaporte ,1a Secretaria distado dos Negocio»

RIO „* JANEIRO sa Imprensa IMPERIAL « NACIONAL,
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Artigos be Officio.

Repartição dos Negócios da Guerra.

T Llustrissimo e Excellentissímo Sr. - Em res-

Ita ao Aviso, que V. Ex. me dirig.o eu. data dl

do crente mez, tenho de part.cpar a V. Ex

ia. 8 M. o Imperador Houve por bem por De-
lde 16 do mesmo corrente mez mandar nao

diroittir do Commando das Armas, cm que se

ha na Província das Alagoas, o Coronel Joaquim

M, ianno de Oliveira Bello , mas igualmente que
tilsem effeito o Decreto de 28 de Abnl pru-

I U»d, pelo qual o Havia nomeado Coromat,

XC Armas dsVoviuci. de Bant. Catb.r.n. i

J me lição expedidas por esta ReparUçao a meu

Í!ío as convenientes ordens para que o menco-

nado Coronel se retire para fora da Província i.a

primeiro oceasião oppnrtuna
Deu. Guarele a V. l_x. _*aço>em -

ro dc 1828. - Bento Barrozo Pereira. - Sr. lmtio

Boaies Teixeira de Gouvêa.

Artigos i*Áo Officiaes.

RIO DE JANEIRO.

Câmara dos Senadores.

17.» Sessão de 23 de Maio.

Presidência do Sr. Bispo Capellão MÒr.

Abrio-se a Sessão com Si Srs. Senadores, e

lida . Acta da antecedente, foi a^'^.-0
Encetou-se a ordem do dia pela continuação

d, segada d!?cuss8o do Art. 27 do Projecto do

Lei sobre o Supremo T.ibunal ***«*,"*
.. Emendas .espectiva. , a, que /«'•esc*. 

>'um'» «»

Sr. Duque Estrada; ea nn.lfo. approvado o Ar

tigo com a seguinte Emenda do Sr. Ma que. de

Santo Ama.o : - Substitua se - En. egu,ronto a

Sessão se lornorá secreta, e se d culirá a mate
ria; e decidindo-se que está d.sc,. a e o. Mi.

nistros em estado de votar, a sessão« .

publica e se procederá á votação^ * - Undo

presentes o aceusodor , reo , ncul 
M . °- 

do
defensores &c; enjeit.da a do 8 *»£$££,
lnhambupe; e prejudicada a do S,. üuqur_s ira

Ao Ari. 28 pídio j, Sr. M= d Car.ei
Ia» «, adiamento , e nao as> "^ 

do ^ £ar.
soa a sua matéria com o additamenie

neiro de Campos — nomeando o Tribunal bum sd«
vogado para a defeZa do réo.

O Ari. 29 foi approvado sem debate; o o tues.
mo acconteceu ao ÜO.

Teve a mesma soite o SI , enjeitadas as Emen-
das dos Sis. Mufquç? de lnhambupe, e Evange*
lista T-nibem se iipprovou o J2.

O Sr. Conde de Valença appresentou dous Ta»
receres ela Coiwnissão de Saúde Publica: 1.° so-
bre o iitivo lequeriniento dos negociiintes e vende»
doies i,.' niolbudos desta Co.le, | edindo a decbão
d» sua queslão com o Fisico Mór do Império s
pcn=ando que devem esperar a providencia legis-
Ixtiva , que se acliB no Projecto de Lei, roatetli-
,lo da C..mila doa Srs. Deputados em 19 Ue Se-
tembro ele 1827.

2.3 Relativo ao requerimento do 1'romotor
do Juizo da Fit-icatuta Mór, pedindo decUracão »•
ficão pelo mencionado Projecto suspensas a* -Uri-
buições daquelle Juizo declaradas por Leis anle-
tiores; e julga a Cou,rois«ão ociosa aquelia decla-
ração,' poi que nenhum* Lei deixa de produíir a
seu effeito sem que haja outra que a destrua ex»

pressamente.
Ficarão ambas sobre a Meza.
Continuando a discutir se o Art. 38, o Sr.

Marquez de Santo Amaro reqa.reu que so decidis-
se previamente se conflictos de jurisdição o com.

potência de jurisdição era n mesma cousa i enjeita-
da a Moção , seguio-se a discussão ; mas dada a
hurft ficou adiada. .._.-, a

O Sr. Presidente deu para ordem do atai 1."
trabalhos das Commissões; e do meio dia em «ban.
te continuação da discussão do Projecto adiado;
e havendo tempo o da liberdade da Imprensa.

Levantou se a Sessão ás 2 horas.

Câmara dos Deputados.

Sessão de 24 de Maio.

Presidência do Sr. Costa Carvalho.
Estando presentes 72 Srs. Deputados, abrio se

a Sessão, e upprovouse a Acta da antecedente.
O Sr 1." Secreta,io leu hum Officio do Sr. Ml»

nistro dolnipeiio participando haver reroettido pa-
ra o Senado o ntappa estatístico da Província do
Rio Grande ; e outro dando os pedidos esclaieci.
mentos sobre os douB estrangeiros empregados pe-
lo Fisico Mór do Impeiio na mesma Província.

A Commissáo de Redacção appresentou red.f».
das as Emendas ao Projecto do Lei , que orgamsn
as Secretarias d'Estado. Ficou sobre a a\en.



(486)
» O 8r. Hollanda Cavalcante offereceo o Prnjec*
to de Lei, que vem transe,ipto no Diário Flumi-
nense N. ° 120; o qual foi julgado uigente, e re-
mettirlo á Commissão de Fazenda , re_olvendo.se a
requerimento do Sr. Paulu e Souza , que se reu-
nissem todos os Projectos ao mesmo respeito pata«obre elles dar a Commissão o seu Parecer.

O Sr. Vasconcellos olfereceu hum Projecto de
Lei pa,a fazer extensivos a todos os Empregado.
Públicos responsáveis os art. I , 2, 3, 4, 5, (>, e 5S
da Lei da Responsabilidade dos Ministros. Foi re-
mettido á Commissão de Justiça Criminal.

O Sr. Hollanda Cavalcante appresentou hum
requerimento para se perguntar ao Governo seexis-
te no Thesouro Publico alguma reserva de rliainan-
tes, além dos que são mencionados nos Relatórios
dos Ministros da Fazenda para 1826, e 1827. Foi
approvado.

O mesmo Sr. leu huma Resolução para se li-
Ihographarem , e distribuírem pelas Provincias parase porem á venda por preços razoáveis os mappas
topographicoB e hydrographicos do Império. Ficou
para segunda leu ura.

O Sr. Custodio Diaí propoz que se pedisse ao
Governo esclarecimentos sobre o procedimento do
uarão da Parnahiba na remessa de recrutas ultima-
mente vindas para esta Corte. Foi approvado com
aditamentos dos Srs. Vasconcellos, Paula e Souza
e Lino Coutinho.

Continuando a discussão sobre o art. additivo
«a Commissão á Resolução sobre as Eleiçõ.s, fuirejeitado , ficando prejudicadas Iodas as Emendas.

Mandarão mais Emendas additivas os Srs. Pau-
Ja 

e S.uza , Custodio Dias, Baptista Pereira, eferreira Fiança.' 
O Sr. Pte-ilente deixou a Cadeira , e o Sr.Vice Presidente propoz á discussão oi.» art. ad.mf.vo do Sr. Durmond, e a requerimento do Sr.Maia, entrarão conjuntamente todos os mais Arti

gos que furão rejeitados : approvou.se porém a ul-tinia parte que diz respeito a fazer effectiva a co--rança das multas.
Discutindo.se o art. arMitivo do Sr. Paula eSouza , o Sr. Maia olfereceu por Emenda a Re-«oluçSo-impressa 

proposta pe!,, Sr. Durmond; man-dou enlao o kr Paula e Soula nova Emenda ;mas sendo apoiadas , forão a final engeitada-.
O Sr Presidente (que a este tenin,, havia toma-«o a cadeira) poz em discussão a Emenda rio Sr.-Oap-t-ta Pereira, a que „s Srs. Durmond e Salga-do offerecerâo ainda Emendas , mas dada a hotahcou adiada a matéria. '

^ 
OSr .Presidente rie„ para ordem do dia ames.ma -que dera na Sessão precedente.Levantou-se a Sessão A» 2 horas.

doso da sua existência politica , receoso dedestinos, vaeillando sobre os direitos, com,, 
861"

emancipara , e procurando hum apadrinhamento" **
mediação estrangeira , a qual pig,, a custo de'°Usados sactificios , tomando sobre hi o eiiipre8,r'8"
Inglez, que Portugal contrahira, (o que mai,
guro ficava á cargo do novo devedor), e cede Ta hum Rei estrangeiro o titulo de Imperador )Brasil, que este criara para o seu escolhido q'°vemos no Tratado para a abolição do trafico descravos? Etiirua vergonha, eterno opprobrio, e,/,emettendo se os Brasileiros a penas c.«minadas pôr Uma Nação estrangeira , sem conhecimento da a 

'
sembléa Legislativa , e com de-preso do direi,8"
publico universal ; penas desproporcionailug e •
impostas aos que roubão en, alto mar. Que vem,0
nus tratados de Comni-rcio? Fantasmas dereciprl*
cidade, ainda mais duvidosa do que he duvidoso"
amor que elles profissão uo Brasil , e que derão
golpe mortal no nosso Commercio , e na nossa navegação. De tudo i-to , e mais estava persuadida .Commissão; mas devia ella arriscar huma deeapro.
vação , que não tinha ainda sido eiiiittid-i pela Ca."mara f Chamaria a Câmara a huma discussão es'.temporanea .' Havia mesmo apparecido nas que se'encetarão sobre estes Tratados alguma diver-encia
no sentido do artigo 102 da Constituição, _f hoia
juizo definitivo não fora sobre elle assentado. Eisalli as razões pourierosu. , porque ella disse :' quefolgaria encontrar nos Tratados justos argumentos
da sua necessidade, e de que a Honra, e a Di-
gni.aíle Nacional forão devidamente consultados. Na
palavra necessidade ficio comprehendidas todas as es-
pecies, qne tem apontado os Senhores Deputados.
Quando a Câmara chamar a contas esses Ministros'
e es-es Negociadores, elles dirão quaes os motivos'
que os obrigarão a concluir , e ratificar tratados an*tes de os appresentar ,', Câmara : elles dirão quaesus exigências da salvação publica, que os forçarão
a entrar em similhantes negociações : a Câmara ava.
liará suas ra/ões, e então julgará. Ella resalva to-
dos os seus direitos, quando diz, que. folgará achar
argumentos da sua necessidade , e das suas ut111>ia-
des. Parece me pois que se não pó fe melhor locar
neste assumpto, não dando já hum juizo prévio,nem deixando caliir quaesquer direitos qne nssist.o
á Câmara para entrar n„ conhecimento de lão im-
porlanle negocio. Voto portanto a por.se a resp.j.
ta como está.

Indicação feita pelo Sr. Deputado Mai/ sobre a Falia
do Rei Christianissimo ní> S"sse~io de

19 de Maio ele 1828.

Discurso que o Sr Deputado Ledo recitou na Sessão
de 13 de Maio de 1828.

F. ¦¦¦„„ •.n.° "ri (i:,"m",iss,í° chegron a esle ponto tãoessencial da Falia do Throno, consultou a Cons-«'mçao; e depois de haver profundamente reflecti.Oo re.o veo respond-r desta maneira. A Com.nis.° Cü"',Pce "" l.-m conw os Srs. Deputados, „„e«e oppo.m, e . combatem que os nossos Negocia.
tZZ 

"""" 
l^T, 

da ePhe"-"'<* S»"'ia de fa.ertrai.dos, e de alardear seus nomes, e condecora.
«e' i 

*-"e.cu,dosos da dignidade, e dos inte.es.«es rio Império, esmerarão-se em exceder-.se !,„,.,aos outros e,„ descrédito do Brasil, obrando, se.ffundo a expressão d, hum delle-, o contrario doflue devião obrar. Que vemos nós no Tratado eConvenção com Portugal? Vemos o Brasil duri.

Sr. I .esidente; _ Aqui ha dias aparecei, hu.
ma .liscu"são tralan !,, se do Projecto de resposta
a r "Ha do Throno da presente Sessão, em quese mencionou aquella pi-.agem da Falia da Aher-
t.ira das Câmaras em França npsle anno, feda
por S. M. Clirislianissimn , e que apareceu trad»
zida na nossa Folha Official de S de Abril pa.sr-do, em que o Rei ,)_ França fnllando diz — Em
praias distante,, e debaixo da incauta oscillaçiío de
governos Infantes, nossa Bandeira tem sofrido ai-
gnns actos de aggressão &c. - Não me lembrabem a que proposto se suscitou aqui huma sensa-
çao em virtude deBsa passagem da Falia do Rei
de França, e o Sr. Ministro da Justiça (que mui-
Io sinto não estar prer.-nte) deu huma expliençíto
que devia tranqüilizar os ânimos dos bons Bra.i.
leiros , apontando este Sr. que o Ministro de Es.
tado dos Negócios E-tr.ngciros em Fra-ça dera
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jtatna ampla, ou sufficiente explicação nas Cama-
ias para fazer ver que não se comprehendia o Im-
pariu 4o Brasil ne»a«i parte da Falia do Rei ; e
Je bem me lembro, Creio que o mesmo Digno Sr.
Deputado disse quanto bastava para destruir o sus-
to que »e poderia ter desses suppostos males, e
pressões, que a Bandeira Franceza tem sofrido em
praia» remotas: todavia isto deu me seu cuidado,
e tratei de examinar, quanto me permilte a esca-
cm das minhas Couzas , tanto a Falia do Rei
(Jhristianissiino , como as respostas dadas por Mr.
de Ia Ferronnaye na» duas Cam.ras, e achei que
os iiussus Diários Fluminense» (que devo reputar
Official, ou seini-Ollifial nessa pai te) além das ou-
tias informações que pude haver , não estão em
perfeita harmonia com a explicação do Sr. Miais-
tro da Justiça, e tive _de me lembrar, lenda as
falia» do Con le do Li Ferruunaye, do nosso ri-
go, ou anu".xi ii — Qae a e:u»u Ia lie pejor que o
eoaeto — porque o .Ministro F rance* longe .le nos
contentar, ou aocegar sobe a anmnciaçio , em-
fôrma de Pieitn Eptco , o Rei Cliristianissinq —
Li em praias distantes &c. — tratou de explicar ca-
«hegoricamente o qu^ nós temos de esperar das des-
medi Ia» perlen.çõe» da» Governo Francez ; e até nos
ameaça com mais força» navae» nos mares de-te Im-
nerio (leu o Deputado a passagem do Diário Flu-
minence N. 3 111 de 16 de .Maio de ÍStÜ pag.
411.). Ora Sr. Presidente, isto explica de hum oio-
do incontestável as vistas d.» Gabinete Francez so-
bre nós, e não concorda de modo algum com a
Explicaturia do Sr. Deputado -Ministro da Justiça,
e até deixa lugar a crer que o Governo Francez
procura adormecer a vigilância do nosso Minis-
terio.

De mais, Sr. Presidente, o Ministério Frarcez
(como se vê do nosso Diário Fluminense N. ° 87
de 17 de Abril de 1828 a pag. 348) Iratou-no* co-
pulativamente com Argel , com quem a França es-
tá em guerra ; e islo não póie escapar á sagaci-
.dade da Câmara.

Portanto ahi mando a minha Indicação; nois
que , longe de estar tranquilisailn . e-tou afilcto
com a condueta do Gabinete Francez , e con-i le.
ro «cr do meu dever apontar meus sentimentos
);<¦ ta parte d., nossa situação. Muito estimarei que
esta A-tiíu-ta Camaru aj prnve iniuh-i Indicação,
ínas em t.do o caso ella ficará sendo lium desein-
pendo dos meus d°veres.

t) Deputado M y leu a sua Indicação, e a
mandou a .Meza. '

Requeiro que se poção ao Governo a» conve-'viímte« 
noções ácèri-a das explicações satisf.ictoria»

.Offici.u'» , que o Ministério des Negócios Estran-
g"'ros de Fiança possa ter dado sobre aquella pag.
sageui da falia dn Rei ClirUtiani-simo na abertura
da presente Sessão das Câmaras daquelle paiz ,
pni qu» se reílecte na» agressões , que a bandeira
Franceza t.tn soffrido debaixo d i» incauta» oscila-
rões de (invernos Ii.fjn.es, pira que juntando tu-
dn á explicação dada nesta Câmara a dias a tal
respeito, e verbalmente pelo Sr, Deputa io Minis-
tro di Justiç-i , possa esta Augusta Câmara fixar
suas iléiis sobre as possíveis faturas pertençõe» do
Governo Francez, sobre imlemnisaçõ"» da parte
do Brasil , em que o» papeis daquella paiz tem
constantemente versado.

Paço . da Câmara dos Deputados em 19 de Maio
de 1S^8. — 0 Deputado May.

MINAS GERAES.

Continuado do N.° 119.

Com tanta urgência, e por carta» regias de 13
de Maio, e 2 de Dezembro de 1808 »e creou nes-
ta Imperial Cidade a Junta Militar, e Direciona
Geral da Civilisação o Calhaquesi do» índio» con»
seis , e hoje sétima Divisão de 50 ou 40 praça» ,com OHkiaes Cominandaiiteg authorisado» para con-
ceder as Sesmarias, que cum prejuízo de alguns
Proprietários hoetilisados , ou afugentados pelo
Geutio lem melhorado de fortuna , com plantações,e engenhos, de que se prove a Directoria Geral
para attrahir, e familiarizar a Geniilidade errante,
que talvez obrigada da fome demanda o Aldeainen-
to projectado. Accontecendo succe«si vãmente as per-turbaçõe» alternada» de Maranhão, Pernambuco,
Bahia , e Província Cisplatina , que ob.igarão a
destacar dois Esquadrões do 2.° Regimento do
Exercito pira a Corle do Sul ; o Batalhão de 'n-
finieria de Caethé para a Bahia , com o Coronel
do Regimento 9.° de Cavailaria da 2 a L,a parao Pilão Arcado, e continuadas recrutas de 1825
em diante não admira o-sar a Folha Militar de
1826 para cima de 180:152^279, depois do Pret
rias Divisões orsar a 30 conlos , e acen-scerem ou-
tra» despezas de remédios, fazendas, e utensílio*
para os Aldeauieuto*.

Desde 1720 consignou D. João V. as entra-
da», passagens, propinas, e munições de Guerra
a bem da força armada da Província , por dobrar
esta na raxãu inversa com differen.es quartéis, can-
delaria» , pastagens , remontas annuaes de 150 a
2'iO cavallos de 26, a 28^ ra., se acredita a res-
puisabili :ade exposta pelo Parecer da Commissão.
S-ni duvida a caza forte da pólvora e accumulação
nella de centenas de arrobas da fabrica, qne paga
a Fazenda Publica sem utilidade, e disposição r.
guiar para as Comarcas, não pôde inleres-ar Pó-
de ser que á Lei saudável de socorrer a» viuvas e
herdeiros dos que morrem em gloria na campanha
»e anticipasse o Patronato a encher a Folha Mi-
litar e Civil , pois se encontrar» na praçi figurões
reforma los e Mestres Jubilados sem freqüentar d'an-
le» as p lettras da marte, nu de Minerva O» Sar-
gentos Mores, e Ajudante» Instruetores, que passão
da 1.» para a 2.» LinV-, se tem graduado nesta , e
nos Batalhões dr Iiiiánteria em Coronéis, e Te-
nentes Coronéis com maior soldo, gratificaçõc», e
Officios dc Justiça de propriedade. O povo geme
com tamanho apparato Pérsico, a que attribue os
Impostos Novos.

A» primeiras Cortes de Lamego em 1743 re-
guiarão a torça armada de Portugal , como os tri-
butos impostos ullerinrinente , e o Autor da Quês.
tão Portugueza, traduzida de hum Jornal Inglez ,
e impressa em 1827. observa l-vantar D. João 4. s
na sua Acclamação de 1610 as Alcavalas, e Im-
postos do Governo antecedente de Castella, c que
EURei D. João 5. ° procedera arbitrariamente. Por
ordens do mesmo Suberano se reunirão os Procu-
radores das Câmaras na Salla do Governo a regu-
lar com o» Geueraeg ; o que imporia ainda ex-
por. Por comoensar , ou diminuir o 5. ® do ouro
de 20 por 100 decretado pela Ordenação se impor
eu. 1718 a cada escravo novo (braços necessários
para a Mineração , e Agricultura) o ônus de SUOOO
rs., e pelo Terremoto de Lisboa de 1755 o subsi-
dio decenal de 4U800 , que se extendeo de 756 a
777. Por cada arroba de ferro, e de utensílios, e
instrumentos da cultura . e Mineração 1U125 réis,*» - - .
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Sendo precisos omnatM do Sertío para carretos o
ou.tos misteres, se pensionarão nos Registos com
IU500, como os gêneros da primeira necessidade, a
sabe.: surrões de sal, trigo, baculháo, barris de
«inbo, azeite, vinagre, agoardente a 750; e os
molhados com mais SOO rs. de subsidio expressado.
Por cada arroba de Fazenda seca , pensionada nas
Alfi>nd*gas de Marinha com 2 e meio por 100 pe.
Io sobredito terremoto com 11)125, e ignoro o be-
«elicio do Alvará de 7 de Agosto de 1812, que
instaurou o focai da Alfândega de Lisboa de 1646.

A situação Geogropbica da Província entre 15
gráos , S' , 10" da Parahiba do Sul não produz
ns searas do Alentejo, nem Olivaes de Santarém ,
e vinhos do Alto Douro. Os tios das minas cor-
re* turvos , e cruzados doe ferros da mineração
não podem produzir peixe sobejo para a sua po.
p.ilação , nen. atlrahir do Mar: pois se precipitão
tle nllas Serranias, cuja elevoçâo graduou o Barão
de Eschvige a SOO, 500, e 800 tt.esas do nivel
do Oceano. Por conseqüência necessária , como pe-
los tratados com a Nação Ingleza brevemente ees-
cará a i.apt rtação dos negros .1'Afrr... c.ij.s im-
postos e subsídios excedia» a 30 ou 35 contos , e
con. es novas fabucas de ferro diminuirá também a
importação respectiva. Convém alliviar, e nSo au*
4 ment ar o imposto de gêneros de primeira necessi-
dade. Passão de 50, ou 7()U rei/es de gado v»c-
tnm &c. , qne vão das Minas para a Corte do
Rio de Janri.o , e Provincia da Bahia sem pagar
direito algum nos Registos de expo.lação, como
p-gão os ai.iiuats , que entrão para a Provincia.
E porque rarão 25 mil rezes, que se talhão nos
Açougues das Minas, e contribuem com as Postu-
tas das Câmaras, Subsidio Litterurio , além de se*
retn dizimados por cont.acto , ou arrendamento , e
veracidade dos anin.aes de rapin» , poderão conlri-
buir cou. o i...po*.lo de 1U280 dos 5 rs. por libra,
e apar de 8 arrobas cada hum, que montão a 30
contos ? Não he menos gravosa a Décima dos Pre-
dios Urbanos, que apenas defendem a desnudez,
e pob.eza de muitos mendigos da inclemencia do
ár frio , chuvoso, oa abrazador, e não pagão alu*
guer algum. O Astro das Minas N. 45 assaz in-
dicou o irregular vexame, e tortura, que sentem

NOTICIAS
ENTRADAS.

Dia 28 de Maio. — Maeahê ; 5 dias ; L. Di.
nheiro á vista, M. Manoel da Costa dos Santos, equi»
pagem 3, carga caffé , e madeira, a vários : passa*
geiro o Hespanhol Miguel Fernandes.— Cabo Frio;
2 dias; L. Conceição, IM. Francisco de Azevedo Sow
tinha, equipagem 4, carga milho, a Jacinto Alves

as Mines com a execução , e cobranças de taci ira,
postos, e subsídios involuntários.

( Cimlinuar.se-la.)

NOTICIAS ESTRANGEIRAS.

PORTUGAL.
Gazela de. Lisboa de 17 de. Marca.

Secretaria d1 Estado dos Negócios da Guerra em 15
de Muiçrt.

Constando me que mal intencionados, inimigo»
do soeego e felicidade da nação , Hildão espalha-,.
do entre os Soldados dtis corpos do Exercito boa.
tos, que os põe em ti mor sobre o seu futnro dis.
tino, he do meu dever , como encarregado íesti.
Ministério , recomendar «os Srs. Generaes das Pro.
vincia., e Coniniandantes dos Co.pos, que facão
desvanecer a impressão, que laes b atos po-são p o.
duzir , asapguríindo com a maior franqueza qiie$.
A. oSenhor Infante Regente, em Nome d*El Rei,-
tem, e continuará sempre ater a mais elevada con-
k.deração p< r todo oMilitar, que seguir, sem dec.
vio, o caminho da honra. — S A tem já prova,
do que os Militares PnrtugUPzes são capuzes , pe.
Ja briosa resolução, que tomarão em 1823, para a
ajuGaiem uder.ibur a facção, que desgraçadamente
enl.o existia, com o desígnio de destruir a Reli-
gião San.a , que p>ofes9aino8, e o Throno; e cb.
lú convencido de que outras mais darão sempre
que ne offercça oceasião , e principalmente se im-
pios perlenderem por qualquer modo attncur os d,ms
referidos objectos , sempre tão caros nos Portuguez?».

Quanto por este modo cotnmtmico aos Srs. Ge-
neraes das Provincias e Coniuiundantes de corpos
es benéficas Intenções de S. A. , que acima deixo
referidas, devo lambem declarar que oMesmoAu-
gusto Senhor está determinado a ser inexorável
cou. todo o Militar, roja condueta se nã cnnfor.
mar com o que as rp-p-'Ctivr.s LeÍ3 prescrevem ,
porque em fim o essencial d vr do M lilwr lie ser
obediente á Lei, e o t|t.<* delia se affstt. , t"ma.
se indigno de pp.teiirer a Mo n b .- disse —Con.
de do Rio Pardo. — W*tá co.if rme o original—0
Chefe da l.« Divisão, Siuzu.
MARÍTIMAS.
Corrêa. — Mnngaratibti ; 1 dis : L San'o Anlonn e.
Almas, M. Manoel Ferreira da Silva , equipogein 3,
carga caffé , ao M.

S A II 1 D A !*.
Dia 28 de Maio. — Rio de S. J, tio ; S. foii.

ceição c Passos, M. Caetano Hipolilo de Miranda,
equipagem 6, em lastro.

AVISOS.
A roda da 10.« Loteria da Santa Caza da Mizericordia desta Corte , ha de andar impreterivel-

mente no dia 31 de Maio corrente no consistorio da mesma. O resto dos bilhetes continuãn se a ven*
der na mesma Santa Caza , na do Provedor Antônio José da Cruz Rangel , rua nova de S. Bento N.
Ca ; na do Thesoureiio Antônio da Silva Costa Pereira, rua detraz do Carmo N. 3 ; na do The-
soureiro das Loterias da dita Sinta Caza Francisco Lopes de Araújo, rua de S. Pedro N. 23; a
na rua Direita N. 20, na Butira de João Francisco de Pinho.

A Roda da quarta e ultima Loteria da Santa Caza da Misericórdia da Villa de S. João de
El-Rei ha de andar impreterivelmente no dia 10 de Junho. O reslo dos bilhetes achão-se á venda na
caza do Sr. Veiga, ma da Quitanda canto da de S. Pedro; e na rua dos Pescadores N. ° 19 , e em
caza do Sr. Coronel Faro , rua dos Pescadores N. ° 2, na qual se pagará os prêmios dos bilhetes quese venderem nesta logo que chegue a lista. — O preço de cada bilhete são 8(4400 rs. porém ha meios
bilhetes que custão 4^200 rs.

Os bilhetes da terceira loteria a beneficio da. Fabricas de Papel e Estamparia do sitio de
Andarahy continuão a vender se nn Banco, e na loja de livros de João Pedro da Veiga e Comp*,
rua da Quitanda canto da de S. Pedro. A ioda anda impreterivelmente no próximo mez de Junho.

RIO w JANEIRO ma IMPRENSA IMPERIAL ii NACIONAL.



jj.e 1*23 Sabbado
¦!__B6f_t-V_*'*»*»*',___^wa»__-_--*-_-«<iw-**»»"--«*»

IMI'E I
^-_J1_s_t____*;AL»ptÉ

^\í)'--í____^-

31 de Maio ile IS28.
I. lliM—ll —.Wamamm/mam

DO BRASIL.

».<';>o<t^^...'_';,.^

DIÁRIO FLUMINENSE.
 ¦_-***- .-_*.-*¦ .--¦?--**«¦ *t£Zs* #'#__/'&5l/3£^s"<-...-.„. .... _. *-'**.' .w -53^ 1*»-?»«se*¦****'¦¦ ¦¦¦'

Vol. II.

ArlTIOO. MAM OFFlCtAES.

BIO DE J AN FIRO.

Câmara dos Senadores.

18.» Sissão em 21 de Maio.

Presidência do Sr. Bispo Cupcllão Mór.

_t\_ Brio-.e u Sessão com 30 Srs. Senadores , e

.pprovou-se a Acto da antecedente.
Sondo a primeira parte da ordem do dia os

trabalho, das Comm.-s.oes , suspendeu se a Sessão
ás 1()J horas; o reunindo se á meia hora depois
do meio dio o Sr. Borges leu o Parecer das Com-
Dii.«sõe. de Legislação c Guerra sobre o requeri-.
mento dos Majores e Cnpit.es Ajudantes da _.a ll-

nha do Província de S. Paulo, qne pedem a de-

ci-ão do Projecto do Lei remettido da Cam.ua
dos Srs. Deputados em 2ti de Setembro do anuo

passado; julgando u Cotnmis-.no que (visto ainda
l,âo tc-r sido ,-ipp.»'sentido em nenhuma «Ias Camii-
ias o plano esperado) se revogue o adiamento, e
entre en, discussão o Projecto appresentado.

O Sr. Rodrigues de'Carvalho appr.sentou o
Parecer da Coiumissão de Legislação, sobre o re-

querinieiito do Puiteiio e Continuo- do S nade.,
em que pedem augmento de orne.indo: a Comuns,
tão acha bem funda ias as suas razoes ; e julga
que não tendo passado o Projecto apprese.ilado ,
se oiganise novo Projecto sobre todos os Einpre-

gados dn Ca/a e Secretaria.
O Sr. l.~ Secretario leu o Parecer da Mezn

Sobre o requerimento dc Estanisláo de Souza Cal-
das, «pie pensa dever unir-se ao de J«isé Berna.-
(lino Ribeiro, poique pede entrar no serviço do
Senado.

Ficarão todos sobre a Meza.
O mesmo Sr. Secretario propoz no Semdo se

deveria passar as Certidões pedidas e.n dous re-

quiriuientos existentes na Meza, de resoluções te
unidas no Senado: adiou-se a moça» para que^ o
mesmo Sr. Secretario informe rir» huma llosoluçui.,
«pio se tomou no Sessão de 1827 sobre negocio
id.ntico.

Seguindo se o 2.;> parte da ordem do dia , con-
fumou a discussão do Art. 33 do Projecto de Lei
?«bre o Supremo Tribunal de Justiça, '.»> ."«' "
Sr. Marquez de Inhambupe offerecen huma Emen*
da, qúe entrou em debate com a muturia do or*
->_u, e dada a hora licou adiado.

O Sr. Presidente deu para crdem r'o dia : 1. -*
continuação do Projecto adiado : _ ° Projecto do
Lei sobre ns pri.òes por crime sem culpa forma-
da : 3. ° Prrjecto de Lei sobre a hbtrdade da
lmpiensa.

Levantou-se a Sessãi horas.

Câmara dos D<pulados.

St ssão de 23 de Maio.

Presidência do Sr. Costa Carvalho.

Aberta a Sessão com 69 Srs. Deputados ; leu-
6e; e approvou.se n Acta da antecedente.

O Sr. 1." Secretario leu hum Officio do Sr.
Ministro da Marinha , íeniettenilo hum requ. rimen-
te dos Coniiin.n.antes , Majores , e Ajudantes dos
Batalhões do Corpo d'Art.li.eria da Marinha , so-
bre «is seus vencimento. , que julga o Governo do
-umnia justiça e equidade igualar aos dos Olficiaes
dos Corpos dW.tiiiieria de Posição. Rem.tteu se á
Coiiimi.-áo du Marinha e Guerra.

Leu ouiro do Sr. Ministro do Império, satisfa-
zendo a.s quesitos -obre a Com.ni.são do Sr. De-
pinado Herrera. Foi a Commissão de Poderes ; e
¦nais, hum reuietl<ndo esclarecimentos sobre o re-
querimento do Tenente Coronel Francisco Lopes
de Abreu, e outros, que pedião a abolição do>
vinculo daJ.gnara. A' Comniissão de Justiça Civil.

Tambeiii participou que o Sr. Cosia e Silva
não tinha podido comparecer.

Communicou mais o fallecimento do Sr. De-
pntatlo Caetano Xavier Pereira de Brito , e o con*
vite da sua viuva para o enlevo na Igreja de S-,
Antônio.

A Commissão Eerlea iastica appre=entou a sua
eleição paia a Coiumissão Centra! de Constituição,
que recaído no Sr. Fejó : e a de Fazenda elegeu
o Sr. Va .conceitos.

O Sr. Presidente por esta oceasião convidou
as outras Co.ni.iis.ões a fazerem o mesmo quanto
antes.

O mesmo Sr. Presidente nomeou p?ira a Com-
missão Especial do Código, em lugar dos Membros
cue faltava.., os Srs. Mairellino de Brito, Limpo
de Abreu, e Biaulio Moniz.

Os Srs. ftou.es da Fonsec-i, e Durmond man-
darão á Meza a declaração do voto pela emenda
do Sr. Paula e Souza , que inliibe os Deputados de
acenarem mercê ou graça do.Governo.

Teve então lugar a ordem do dia , e entrou
em discussão o artigo additivo otfcrecido pelo Sr.
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Baptista Pereira á Resolução sobie as Eleições e
Eiueuda. respectivas , ás quaes accrescerão as dos
Srs. Leitão , Paula e Souza , e Duarte Silva , das

quaes foi approvada a do Sr. Paula e Souza ; e
reinelleu-se a Coiniuissão de Estatística o art. e
Emendas.

Seguio.se a discussão do artigo additivo do Sr.
Custodio Dias , que com permissão da Câmara o
retirou ; e o do Sr. Ferreira França foi rejeitado ;
assim como outro, que offereceu o Sr. Baptista Pe-
reira.

O Sr. Vasconcellos mandou outro artigo addi-
tivo, a que o Sr. Paula e Souza offereceu Emen-
das, o que tudo foi appoiado.

Passando-se á votação, propoz o Sr. Presiden-
te: l.o se se deviáo nomear Deputados Supplen-
tes : venceu se que tim : 2. ° a Emenda do Sr. Pau-
Ia e Souza quanto ao uiethodo de nomear , não

passou, mas posta a votos por partes, venceu-se
a primeira , e ficou pr.judicada a segunda.

Succedeu o artigo additivo do Sr. Vasconcellos,
em cuja discussão vierão as Emendas dus Srs. Bap-
tisla Pereira, e Clemente Pereira: entrando-se em
votação, foi approvado o artigo relativo á propor-
çao , em que se devem nomear os Supplentes , de-
cidindo.se que, sendo o numero dos Deputados im-
par , se tome a metade pelo par itnmediato supe-
rior. Tambem se approvou o artigo additivo do Sr.
Vasconcellos sobre o modo de f..rer a eleição dos
Supplentes, ficando prejudicadas tolas as Emendas.

Não foi approvado nutro artigo additivo offe-
regido pelo mesmo Sr. Deputado.

Deu-se então por concluiria a discossão da Re-
solução, que foi adoptada, e se mandou com as
Emendas e addições á Commissão de Redacção, fi-
cando esta authorisada a propor qualquer incohe-
rcncia , ou contrudicçáo , que neile achasse com as
Instrucções actuaes.'

Seguio.se a segunda parte da ordem do dia
que era o Projeeto sobre a prohibição daB Ordens
Religiosas , que ficou adiado pela hora.

O Sr. Presidente deu para ordem do dia : 1.°
Pareceres de Commissões : 2. ° continuação da dis.
cussão adiada : 3. ' Discussão da Revolução aceica
dus buscas p.ir contrabando: 4.° Indicações e pro-
postas : 5. = segundas leituras.

Levantou-se a Sessão ás 2 horas.

Discurso que recitou o Sr. Costa Aguiar na Sessão
de 17 de Maio ãe 

'1828.

Eu pouco direi , até por que a hora está a
dar, e não desejo abusar da complacência desta Au.
gilsta Câmara. Tenho si.io athe aqui, Sr. Presiden-
te, mudo espectador da presente, discussão, não
só porque os Iilustres Preopinanles, que me prece,
derão, tem dilucidado a matéria, como principal-
mente porque nunca pensei que este Projeeto fi f.
se combali- o pela maneire, por que o tem sido
p .r dous honrados Membros ; e eu ei riameute me
náo levantaria , se não visse aqui produzidos argu-
mentos, inteiramente contrários ás idéas e ás lu-
zcs do século, aigumeutos em fim fundados em
filsns dados , e em falsas «aimparações. ( apoia-
rio».) Disse o Illustre Deputado o Sr, Bispo do
Maianhão, cujas luzes eu muito reconhecendo, não
p.jso todavia ucroniodar-me com algumas das suas
idéas, que serão sempre combatidas por mim, quan.
Io confiar em minhas acanhada, forças ; disse
que sendo admittidos geralmente os estrangeiros no
Império, não havia razão pura nega lidos o seu
ingresso a estes Frades ou congregados; e que o

perigo qne tanto se temia pela sua entrada i»0ai
mente se podia dar , e os mesmos princípios p0]diáo seguir-se da admissão rie qualquer estrangeiro-
perdoe o honrado Membro que eu lhe rellicta coni
franqueza , que desta vez a força da sua dialectica
muito o desamparou ; e que a futilidade deste ar.
gumento apparece logo á primeira vista. Pois (,e
o mesmo, Srs., adtnitlirnios nós estrangeiros, qUe
importão com sigo luzes, capitães, diversos ranios
e gêneros de industria; estrangeiros em tim, qUe
não desejão, nem querem tomar parte no ensino jd
mocidade, por que o seu um he outro, e cima
idéas e sentimentos, ainda quando contrários ao
systema que nos rege, e ás nossas instituições
não podem todavia fazer-nos o mal , que pode ie.
sultar da aalmissão de similhante. Frades , ou con.
gregadosj, (apoiados) que tem e podem ter oulros
meios de persuasão, porque pretendem destinar-se
ao ensino da mocidade Brasileira, e tem demais
o tremendo meio do confessionário , (apoiados) pa.
ra melhor inculcar suas idéas: Quem haverá pois,
Sr. Presidente, que ponha na mesma linha de com-
paração u entrada de huns e oulros estrangeiros,
e o perigo que pôde nascer da sua admissão ? (apoia,
dos.) Não, Srs., para longe de nós similhante pes-
te. Taes Frades, ou congregados, qualquer que
seja a fórma porque pretendáo vir, qualquer que
seja o habito, roupeta, ou capa de que uzem , são
desnecessários , são perigosos , e são demais inju.
riosos ao clero do Brasil. (Apoiado geralmente)
São desnecessários, por que sem elles podemos fa-
zer o que elles pretendem , e que muito melhor
pôde ser feito pelo nosso Clero, (apoiados) São pe.
rigosos, pela importação dos seus princípios Jesui-
ticos, e das suas idéas deslruidoras do systema Re-
presentativo; por serem elles os mais perigosos de-
fensores do absolutismo, (apoiados) principalmente
os que vem da Espanha, e da Itália, e de todos
os mais paizes contrários á. nossas instituições. São
em fim injuriosos uo Clero Brasileiro , por que)
este pôde perfeitamente cumprir, e de huma manei-
ra mais satisfacloiia , os mesmos Officios de curas
d'almas e da cathequese e civilisação dos nossos
índios ; (apoiados) e a este respeito eu nada mais
direi , por que o meu illustre amigo c collega o
Sr. Feijó respondeu victorios.imente, o mostrou mais
extensamente o que deixo expendido. Concluo pois
que não he possivel atacar-se a doutrina deste pri-
nuiro artigo em questão : antes en acho ainda num-
co este Projeeto; por que neile f>e uão tracta dus
meios de fazer sahir do Império aquelles indivíduos
de que truetumo. , que disto se facão credores,
pela propagação dos seus princípios subversivos da
actual ordem de cousas , e do feliz systema qus
nos rege. Eu tambem me não acho poi oia habili-
tado para appresentar huma emenda á este re.pei.
to : por que não vinha preparado para esta discu->
são, e lauto que nem sabia, que esta havia sido
huma parte da ordem ilo dia, senJo até prpcisn
valer.me do próprio Projeeto do Sr. Cunha SVIat-
tos. Como porém o Sr. Vasconcellos tocou esta ma-
teria, ainda que por outro lado das penas, que
se devião impor aos qne muito acintemente vollus-
sem ao Império; elle appresentur.i , melhor do que
en , a. «nas idéas, e fará a emenda que julgar
necessari¦¦*. — Argumentou o mesmo honra io Meai»
bro o Sr. Bispo do Maianhão , com o exemplo da
haver Frades, alé nos Estados Republicanos da
Colômbia, México, Bolivia &c, já o Sr. Lia»
Coutinho respondeu á este dehil argumento; e eu
accrescentnrei, que i-to nada colhe; por q«e nós
uão tractauius ayora da reforma do Clero Regular
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tempo
mister. O que
respeito

da sua extincção; (apoiados) a seu Matto Grosso para o Pará? Não cathequisou elle
e he a Nação respeitável dos Apinagés, que antes tan-

to mal nos havia feito naquella. puragene ? E quaes
as suas recompensas ? Nenhumas inf-íizmente !! Que
serviços mio prestarão em outras Províncias outro»
beneméritos Cidadãos ? E na do Pará o Capitão
Manitto?  Mas eu não fallarei deste Cidadão ,
porque a modéstia me prohibe , e pelas relações
que nus unem pelo lado de aflinidade por ser apa-

os exercícios Religiosos que fizião tentado com minha mulher: refiro-me porém aos 11.
lustres Srs. Deputados do Pará, que bem o conhe-

menos ainda
sa ventilara esta matéria como convém

disse por tanto o Sr. Bispo á eate~ 
nada prova ; pur que não fez , nem hft

„i _,r,war. nua nesses pai.es seião udrnittidna
• illiantu. indivíduos perigosos e menos ainda que

ejão por huma Lei , que proteja u adiais-
°-"i. 

(apoiados). Argumentou lambem com a qua-
VI. dê (l° ei,i'"° Mue ei{e* Frades ou Padres
lida
ilavão e coi"

nor esta oceasião tornou o mesmo honrai.»
dele. a desses Padres do Caraça, e queter ; e P

Membro á
não erão perigosos, como se supunha; eqtie

aodia entender , como se tinha tanto medo deene
não p
1 paires &C. : quanto a esses exercícios , e o mais

que se
tivo :

qtuz trazer para aqui, nao .ei pot que mo-
, os nobres Preopinaute., que mo precede-"«'o' 'responderão 

quanto basta; eu accreicentarei
'.-ora 

q '>' lliH) p'"' e:"n's l 1'adres , nem outros
i" j.rual urdem, que nós tememos: são sin. seus

mincipios ultramonlaiios (apoia I.. geral mente). Sãu

uas i luas destrtiidoras da boa ordem de coitzas ,

inteiramente contrarias ao S) tema Representativo

(apoiados). São suas idé is propagadoras do ubso.

luíismo, e das f.nles d onue pierem deduzir oio-

der &c (apoiados.) Eis o que nós tem.¦nos, e o

flue devemos cvh. r con todas as nossas forças.

Debalde porém se c-insã., taes idéas não terão

rimais BS-ento n'este abençoado terreno : (apoiado
geralmente.) Os Povos conhecem bem quaes as vau-

ta"eus du Systema Constitucional ; elles não reli o-

cedem já na" carreira nobre em que entrarão ; o ab-

(olutismo e o despotismo fugirão para sempre uo

Solo Brasileiro , elles não voltarão mais (apoiado
-reralmente). Argumentou ainda o Illustre Membro
o Sr Bispo do Maranhão com o exemplo do qua
fizerão os Jesuítas no Btasil , e com ns sonhadas

oilem t .ilibem f./er estes 1< ra-
e civilisaçâo dos

so
lias
isto

.tas inaravill.its .
ue não f-s , nemqui

esperanças do que
cios, e Padres, quanto ácatheqtie
Índio» &c. : para que e.te argumento exclusivo va-

lesB", era forçoso que o Sr. Bispo provas-e", que'" 
i.ic.s o Palies podião ooer-r lo-

e seniços. ( \(> dados.) Fui
' a as o pu lo.ií lazer. E

.-. lhe responderei que os tempos Imje são outros;

outras as i.ié.s e luzes do Século. (Apoiados.) Ku

lhe direi, que tu Io isto pólo melhor ser d.sempe-

nhado pelo nosso Clero, so com tempo preparar-
mos o leireno, e os meios de que se elles podem

r (apoiado). Eu lhe responderei , que numa vez
firmado 

o Sv-lema Constitucional ;
derramada e espalhada a cònliauçn publica no de-

vido e ri guiar andamento do Systema , e na l)_a

fé do (inverno: eu lhe responderei, sim , que en-
õ immsnsns e mpreliendeiloi-es, Com-

que se
dos índios , que sp
ii i i . i.rn.iinver oor utiaesiiuerviiisalos (iipoiiiüub) , e p.mnovi.r p 'i , , .

outros iiieii.s a sua in.-um civiliaação. (Apoiauo ge-
isto o qu--! nós tem«>s sempre visto;
se não haveria colhido de muitos es-

se o Governo de
vistas e inten-

vai
estabeleci io

t;io appirece
p.inhia . até , I»

ralmei

po d, Io fizer ilesciiiieiitos
••¦jijiiiiiiãi. cuthequisa-los , ci-

c promover pnr
-mil civiliaação.

qu • nóe) It
e que tVnct.it
forças de algun« particulares,

, pi-,.te.'i'sse como cumpria suas
' Oue serviços não fez na Provincia de boyaz

esse benemérito Cidadão Magalhães, (que consta ser

hoje f,,!!. ri Io), e««- homem emfim que soube catl.e-

quizar aVnmas Nações Indiannas? E que reconj-

p usas teve: Nenhumas desgraçadamente !! yuesc..
, Tenente Peixoto do Cuyabii, com

ua Fazenda ; e das fo.ças do sua

e tão conhecido de todas cs.
ho de Cuyabá e ue

ei.t .
ções

,vii(ns não tez
disii.núio de' ile ? NãoJli
sa- ribus índia nn. no camin

cem, que sabem quaes os seus serviços, e quaes
os descimenlos dc índios , que por vezes fez da-
quelles sertões &c., e que soecorros teve, ou que
protecção recebeu do Governo de então? Nenhuns!!!
Tudo se perdeu ; o seu trabalho tornou se impru-
duetivo; porque o Governo nã« curava de tal, e
menos se importava com o bem , que diito podia
piovir. E ainda nos quer inculcar o Sr. Bispo , que
sú coui e.tes Frailes e Padres estrangeiros he que
podemos cuth.quisar e civilisar os índios? Que in-
justiça, Srs., ao nossu Clero, (apoiados) e até a
Iodos os nossos outros Concidadãos!!! Argumentou
mais com os serviços dos Jesuítas , e com o que
íizerão &c.: eu lhe lespunderei, que esses tempos
estão mudados ; então só elles podião , ou poderião
melhor cumprir esses deveres. (apoiado.) E princi-
palmente pelos graves e grandes interesses, que lhes
resultava d'e.ta espécie de exclusivo, e de Commer-
cio Privativo, (apoiados.) Hoje porém que á todos es-
tão abertos e patentes os diversos meios de entrar n'es-
ta qualidade de emprezas (apoiados.): hoje que as idêaa
de civilisação , e dos verdadeiros interesses parti-
culares são bem conhecidas ; hoje que as luzes e
bons principios se achão derramados por todaa
extensão do Império ; como he que em taes cir-
cunstaiici.s se pretende ainda inculcar a introduc-
ção de siniilh. ntes Frades ou Padres, como abjo-
lutainenle indispensáveis? Ou como não sendo pnr
outro ninJo possível operarmos a cathequese e ci-
vilisação dos nossos índios? Confesso, Sr. Presi-
dente, que não enlen Io similhante modo de ar-

giiinentar. Fallou o Sr. Bispo do Maranhão só-
mente nesses serviços dos Jesuítas , feitos quasi
todos en, seris próprios interesses , e para os si-
nislros íins , quu de muitos annos se propunhão ,
já em tão remotas épocas &c. (apoiados): e por-
q ie uão fallou também nos nnles que fizerão em
muitas Províncias ? Porqun não fallou nas desor.
dons, que promoverão, e a que <Wão causa pela
sua depravada ambição e egoísmo? (apoiados) Se
este fi.ra o lugar , e se não temera fazer me ui —

miiiaiente e.t.nso , eu provaria ao honrado Mem-
brn quaes esses males , e quaes essas desordens ! .
Eu lhe mostraria mesmo o que fez esse tão ele-

giailo Padre Vieira ! ! Eu lhe diria os motivos

porque forão expulsos, j;i naquelles tempos, pelos
habitantes do Maranhão e do Pará; os manejos

que fizerão paru voltar &-c. &c. Não he esta po-
rém a oceasião , nem isto pertence para a pre-
sente discussão ; eo que dei «o expendido creio ser bas-
tiinte para mostrar a inutilidade, o perigo , e o
indtícoros.) mesmo da introducçao de siniilhantes
Fraiies ou Paires (apoiado geralmente), e das sua.
idéas Jesuiticas , e subversivas da boa ordem , e
do nosso systema. (Apoiado geralmente). Argumen-
tou ainda o Sr. Bispo com o pequeno numero do
nosso Clero para as funeções de similhante minis-
terio, e com os nuxilios que taes Frades ca Pa-
dres podião prestar-nos , para destes principios pu-
dar deduzir a necessidade dn sua introducçao, e
do seu acolhimento no Império &o. Longe de nós
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simrllianto fôrma de ar«iiinent,ir ; sa alguma ci.usn
disto so pôde inferir, he talvez qus o nosso Cie-
•ro não he tá„ apto paru a çathequese e civilisnção
doa índios, como esses famosos Missionários. Não
quero entrar nesta questão agora , o menos se o
nosso Clero está 0*1 não corrompido. O quu digo
be que não precisamos de taes Missionários e Pa-
tires estrangeiros i apoiado geralmente ) ; que o
nosso CIpto pôde muito melhor do que elles ,
cumprir com estas funcções, e com este ministério;
'(apoiados), e se elle está relaxado, reforme-se ,
e com vagar e circunspecção tralpinos desta mate-
ria. Demais qual lie a ciima porque lemos poucos
Padres talvez mesmo menos dos que são precisos
para u cura das almas &c. ? A culpa tem sido nossa,
do iiosan Governo pa--ado ; n pouca consideração
dada ás suas urines funcções , as pequena', con-
gruas e ordenados d..s Vigário», n nlriizo mesmo
«'"in qne sempre forão pagos des-es pequenos or-
d lindos e congruas, eis a lazãi. porque o nosso
Cl.-ro he pouco; pis n razão porque não lemos
Yu-arios, ,.0| po.qne elles se diílicullão (apoiados),Tudo i-to jjó ie ser remediado p,.r nós, e con,
muita f.cilidade ; pretender porém deduzir desta
falta, p loa motivos apontados, ciMisa p razão puraa iulro tucçãn de Frades , e de P.idivs estrangei-
los, lie decidi lamente muilo celebre morlo de ar^u.
atentar. (Apoiado geralmente.) Muito eu poderiaainda nccreiicentar ; mas ,1 hora está a dar e
não devo. «busar da complacência desta Augusta
Câmara. Concluirei pois, Sr. Presidente ,' quea doutrina do artijo deve passar ) (apoiados);
que o Projecto deve sinda ser emendado, paraapartarmos de nos timHiimtes Frades e Padres
qne secretamenle procnrSo minar o nosso sV-tV!
ma ( apoiado geralmente ) Longe de nós simi-
lhante peste!! (Apoiado..) Evitemos portanto o ,e-sultado das idéas , de qnr, similhantes Padre* pr>.dem vir munidos (apoiados). E quanto em nós tabefaçamos que „ nosso sy-tema 8eja firmado mai« è...ais (apoiado geraímenlp) ; isto he o .pie todos
queremos, e o que deseja,, nossos Constituintes
(apo.ab.s) ; debalde portanto sP can.ão P,„ pre»ar-nos a sua adniis-ão (apoiado geralmente), nar!;, con*seguirão porqnia eatas não são hoj» a- idéas dos1 ovos do Bnisil (apoiado geraImente•). F.n o meuvoto, e o que linhu a ,!i.»<*•,-.

MINAS GEKAES.

Continuado rio N. ° 122.

Salta ao rosto, p fere a imaginação indlferen-te a Ad.Hi«.straçán Polit.cn ,1a Procm-ia e,„ I7S8
para l/»y, pois desempenhando a F. z-n Ia P.ihlica, e recolhendo aos seus cofres mui-, de 7o ,,,„]

«V O T ) C l ,t b
ü N T R A D A «i

Di. 29 de Maio.- Lamlns ,- U) ,'!,.
Nnu:s, M. IVe/liam Btnctt , equ,.,,,.,..,,, i)
nho, cobre, fazendas, e outros .. „ r„»
psnn: passageiros 2 Inglês, , , ,,,'„,„ ,„;,,„,, {.duas filhas, e huma ciada preta _/,/„ d S j„-(>.3 dias ; Penque fíom Jesus d'Além, M Vlll/lw's

: B. Incr,
<';*! 1ÍH v t-
a T/mm.

le/a c. ni

Qiiom quizer transportar deste nnrto Color,,,flira a Bahia, Santos, e Cia le da Vic ória „ 12-Cal las, assistente defronte da 0 .,„llla ia 
' 
fhaver toda a brevidade „„ ,.„ embarqu"'sZVZ

tos de sobras com a economia d*. gnnr;n ¦
Of.icios imiteis das Câmaras, Intende2, a,f""'"w

partição Militar ; a notória pmfii-i.r, do V
ü!t*ior em instaurar os Officio* suspenso- ,," 

"'"o
ver Sargentos Mores, o Ajudantes Insti-j.-i',.'!""""1
Regimentos Milicianos, « 

'iíut,,lliõ..s 
,je \,2'^ 

''.l"
tirados da 1" Linha pura nesta 

" 
f,'i.,i>rP,r.,,Vl"aria*

Capitães , e Olliciaes a seu arbítrio è ex^neiis a*Fazenda Nacional. O iniiis he ..,,. .. ,.,' ,?"»"e q"e para acodir „rorr-sponilcr a generosidade de Porlutfe| .„,
General Des Lanes, Enviado de França, e 9 a°Negociador Lneiuno Uuonapnrte , extii
120 contos, com finos, hábitos, e
Cax"ii e Bisr-oii na Atiica. Srm ne

l"rqiiirSr,
cnrmiiciida, ,!„

-'«'..cia alg,,,,,.,
ou maior zelo da arrecadação da divida arliv» |'Provincia ou dos conlraclos velhos, qne exi'',,|'''
H S pura 9 milhões; o falecido Barão ,. Vi", 

"'7

da Condeixa duplicou o subsidio de 21f) fl,„, 
'"

dido* pava a Guerra de França á razão oe
por cada escravo , quando o numero deites'
fava a 200U. Com demonstrações tão evidente,
fidelidade e generosidade Brasileira se d. li!
Imperial Familia Po.tugueza

dOO .-.
ião ctie-

(Ia
-¦'ii a

hm do ISI.7 a P11,s-ir i.aia o Brasil e Corte do Rio deJaneiio ,,,,'de feliziiiente aportou a 7
Sem calcolrt ou por

le Março de 1S0N.'
informações e conselho»

sem experiência, se conceheo, e adiantou » creuõoda Nova, Corte n cxpensns publicas , e pmticul.iréscom Tribuiiaes p Repartições adoptadns para Ad!mini st ração da-Justiça , Fazenda Publica o Ccii-telho de Guerra &c., que o Novo Svstema e Con»."tiuiição do Império procurão melhorar. Ao Alvatído Correio de 20 de Janeiro de I7<>8 pelo seu me.nor resultado se accuiiitilarão a Derinia doa |'re.dios Urbanos i!p 27 de Junho de ISOS; a Si?n êmeia Siza de 3 de Junho, e 17 dito de M9 
' 

oSello dos Papeis, Heranças, e Legados, qneor-sao, e vexão consideravelmente. O lnvrsti<r,ukr Por-
tugue.t em l.omlrcs N.<16 produz o calculo de Ale*
xaiulre de Gusmão, o nuippn do 5. *> d., miro da,
Minas de 17o2 a 1791; e o re-„lilu|<. da Lei Re*
gia de 1809, que obrigou a fundir o ouro extra*
Indo antes ,1a suu execução, como do facto se se-
pararão nas Intendencins )ã0 i- rrobiis do 5. ° de

com qno entiarSo as partes. Comes*7.")U arrobas,
ta experiência so reiinto o resgate de Argel de 1^0contos, que por Oflicios <h> Governo (..rão extor*
qunlos. Com a permissão Legal do curso do ouro
em po, e troca ou permeia ,,0r papel moeda, csi.broaaçno conspguinte de cobres suspeitos das Pro-

annexas, e variante citnibio quando haja in*vincia
aiiruiis Mineiros , (em talvez anxiliiido olixlrnvio com maior prejuízo du Fazenda Nacio*imI, con.ixiuração ,le niPtoes inferiores, e progiea-sao rumoza da Mora! Publica.

W A R l T I M j s
Bii/h ', equipagem /, carga tabnado, a José Fran.cisto l)i„g„ — l)it„ ( g di», . s. Bo
mel Pircirn ,lc Araújo, equipagem 7, carga madeiru , a Alexandie José Camillo. 

'

(Continuar-se ha.)

a José Fi
,n Fim , M. Ma-

rv oo ,SA"ri)A S.
Dia 20 de Maio. — Nenhuma sabida.

S O.
« em numero dp 81*5 homenu , mulheres, e crianças,
dirigir-se á cazn dp Jeronymo Francisco de Freitas

elle fazer os ajustes respectivos , com a condição de
preferível a Iojos o» mais.

RIO DE JANEIRO na IMPRENSA IMPERIAL .l^^AlHm.
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DIÁRIO FL UM IN Em E. Vol. 11.

A .ticos de Officio.

Repartição dos Negocio* da Justiça.

I Mustrissimo e Excellentissimo Sr. — Foi pre-
íente a S. M. o Imperador o Officio de V. Ex.

datado de 4 <ie Março próximo pnssado, e

conseqüência do q
C.'(Ü

cio

que V. F.x. expo-z acerca do pro-
,1o arbitrário e reprehen«ivel do Couiman-

Provincia , Houve o M,
bem Mandar expedir po-

rio Estado dos Negocies da Guerra,
ordens, que V. Fx. verá dn Aviso da copia ir.-

que, retr-uvirias assim ns causas que
V. Ex. mandai então tomar conheci-

;-il dnquelle facto , haja de faz»' logo
na fôrma da Lei contia o mesmo Cam-

«lanle dns Armas dessa
nm Augusto Senhor po
Ia Secretaria
as
clu'a ,
obstav
mento I
preceder

pari,
o a

mandante das Armas.
Deos Guarde n V. Ex. Palácio do Rio de

Janeiro em 29 de Maio de 1828. — Lúcio Soaies
Tiixe.ru de Gouvêa. — Sr. Cândido José de Arau-

jo Via::,,a.

Repartição ele Diversas Rendas Nacionaes.

Pela Administrarão
cionacs , airecndadas na

de Diversas Rendas Nn-
;,T, za do Consulado , se

iii/ publico que por Portaria expedida pelo The-
souro Nacional rm dtitn de 7 do corrente nicz,
Houve S. M. o Imperador por ben, Approvar as
providencias seguintes a bem da (iscalisação dos
Di,ritos Nacionaes: 1.» Os Guardas e Agentes do
seniço externo d'AdminÍ8lraçâo farão rondas diur-
nas no mar, tendo a seu cargo regislarem to-
dus ns embarcações , que conduzirem gêneros para
serem exportados. 2." Logo que a parle embarcar
os gêneros , que tiver despachado , lhe será en-
tre_.de o despacho , e quando não embarque todos
os volumes despachados, nesse caso entregar-se-ha
huma nota assij_.ia.la pelo Administrador, e Escri-

fizer , en, (i»e declare

acto de serem levados para as cmbnrrrçríes , que
os houver de exportar, devendo o despachante
pedir na Administração » comp.niente nota, quando
não embarque lu.lo quanto despachou. 5 a Os em*
pregados nas rondas íicão responsáveis pur qual-
quet desleixo , ou omissão , que commettereiu
neste serviço, dando paile o Administrador do quo
houver a este respeito para serei, punidos, fj.»
Reccminenda-se novamente a inteira, e fiel obser»
varicia do parágrafo 7.° da Portaria de 22 da
Dezembro de 1826, qne he i'o theor seguinte —
Dewndo-se embarcar todo o caffé na ponte junto
á Meza do Consulado, para sua necessário fiscaii-
sação , st-tá considerado como extraviado dos di.
reitos , o que de c.ulra alguma piaia , ou lugat
se dirigir a embarcações , que estiverem a carga ,
salvo o que con, ordem e c< nhecimento da Meza
vier aeoh.panhaclo do titulo competente da praia
de S. Cfnietovão, para ser revistado na ponte, e
seguir o seu destino.— Rio de Janeiro em 29 du
Maio de 1828. — O Administrador Luiz Manoel
Alves de Azevedo.

RIO DE JANEIRO.

Sua Magestade o Imperador Manda, pelo Por-
triro da Imperial Câmara , que todos os Criado3 ,
sem excepção, que são ,1a Irmandade do Santis*
simo Sacramento ria Caprlla Imperial, se achem na
referidí, Capella Quinta f«-ira 5 do corrente mez
de Junho , para assistirem á Procissão daquella
din ; e igualmente no dia 13 ás horas do costu-
me, para uccorupel.iiarcm a Procissão do oitavo
dia. João Valentim de: Faria Souza Lobato.

Artigos .nÍo Officiaes.

Cem/ara dos Senadores.

ou quem suas vezes
dos

qi
embarcar° numero e qualidade dos volumes , que

p„r conta dos que despachou , devendo laes des-
p.oln.s ci notas acompanharem os genero» despa-
•lindos 3.s Os despacho» ou notas serão exigidos
pelos Guardas , e Agentes da» rondas , quando
encontrem qualquer embarcação conduzindo gene*
r"- rie exportação, e caso lhos não appresentem ,
"prehenderúõ os mesmos genero» , que fiearáõ per-
tenrendo aos aprohensores. 4.3 Os despachos dos
gêneros que estão en. Trapiche», e entregão se as
partes, devem lambem uccompanhar o» gêneros no

19.a Sessão de 28 de Maio.

Presidência do Sr. Bispo Capclluo Mór.

Abrio-se a Sessão com 31 Srs. Senadores; o
approvou-se o Acta da antecedente.

O Sr. l.c Secretario leu hum Officio do Sr
Ministro dos Negócios Estrangeiros participando
que S. M. I. se acha na necessidade de encarregar
o Sr. Senador Marquez de Barbacena de huma Com-
mis-ão fora do l.nperin, exigida pelo bem do Es-
tado. Remetteu-se á Commissão de Constituição.

Proseguindo a discussão da moção feita pelo
Sr. 1.° Secretario sobre as Certidões pedida» (ve.
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a li-
co n li i

Basto; a de Commercio, Agriculiu.
Braulio; a de Justiça Civil 0 Sr.

se nn Go.
do Bispo

da Câmara da Villa de S. João d_l.lt.i_ e hur»
requerimento da mesma sobre as Lei* iegulamen
tares das Câmaras: reeebr-.u-se a primeira cou. e8"
pccia! agrado, e quanto ao segundo st- julgou es]
tar já providenciado. Leu huma represe,iluçào dà
Câmara da Villa de Santa Ma.ia de Baependy
de que ficou a Câmara inteirada. Appre*ent.iU ,_
requerimento de José Antônio dus Símios Lara
que se reinetteu á Con.inissão de Fazenda. '

A Commissao de Poderes e Petições nomeou
para Membro da Commissao Central o Sr. Li,,,.
po de Abreu; a Comniissão de Justiça Criminal
o Sr. Arauji " ' '"

ra &c. o Sr
Durmond.

O Sr. Moreira requereu que se pedi
verno esclarecimentos subre a remoção
de Cochim paia Pernambuco, e que a Comniissão
Ecclesiaslica desse o seu Parecer a respeito : [tí[
approvado o requerimento.

Também se approvou a redacção das Emenda»
á Lei sobre as Secretaria* de Estado , com a idéa
de que a appresentação do Relatório impresso do
Ministro da Fazenda deve ser destro do 1. ° n.e_
da Sesslo do Corpo Legislativo.

Entrando-se na 1." parte da ordem do dia,
que erão Pareceres de Commissões: forão lidos us
seguintes da Comniissão de Fazenda, 1.9 so|)re
o Projeclo do Sr. Hollanda Cavalcante acerca das
direitos de importação , que devem pagar cs Esta-
dos Americanos, que se mandou imprimir com aa
Emendas; 2.° olVerecendo Resolução para deferir
ao Vice Presidente da Província de Sergipe sobre
o subsidio, (pie deve perceber en. exercício, que
se approvou, e mandou imprimir a Resolução res-

tendo"V iniiabilidade perpetua desurdez, he hum pectiva : 3.» pedindo informações ao Governo so.

membro completamente inútil, como já o Senado bre a Indicação do Sr. Lino Coutinho a respeito

jeconheceu, não o contando como presente na ve-
tarjno , ou antes he verdadeiramente hum lugar vago.

ia Sessão antecedente) , e enjeitada a proposta de

hum Sr. Stnador para que fotise len.ettida u huma
Commissao, afinal resolveu-se que se nao deviao

passar aquellas Certidões, nem toda. que se leque-
res.cm ao Senado.

U Sr. Marquez de Maricá appresentou o fa.

tecer du Conimissão de Constituirão e Diplomacia
sobre o Oílicio doViscoi.de de Pedra Branca; en-
tendendo a Commissao que em vista dus 2 docu-

mentos que appresenta se lhe deve conce.ér
cenc. pedida, accrescentai.do que o Senado
do *eu distinto patriotismo que venha logo que llio

seja possivel tomar assento na Câmara &c. í icou
sobre a Mez..

O Sr. Marquez de S. Amaro leu o Parecer da
Conmiissáo de Constituição sobre a participação do
novo Senador Manoel Ignacio da Cunha Menezes;
dan.lo todo o credito ao impedimento allegado , e

propondo que »e lhe encareça a necessidade da sua

presença logo que a sua saúde lho permitia.
Leu mais o Parecer da mesma Comniissão acer-

ta do Senador José Carlos Mairink da Silva Fer-
rão, que pelo seu incomn.odo de saúde , e traba-
lho* do seu cargo , não podia aproveitar a oceasião
de se transportar : julga a Commissao, que sendo
«ttendivel o motivo 

'de 
moléstia , todavia o mesmo

Senador teria obrado com acerto, se tivesse prefe-
rido as alia* funcções de Senador ao exercício dos
actos de Presidente, cuja falta a Lei tem provi-
denciado.

Leu finalmente o Parecer da mesma Comuns-
são acerca do Senador Estevão José Carneiro da
Cunha ; que su reduz a que se lhe aceus. sim-

plesm.nte o recebimento da sua participação, sem
lhe fallar na necessidade da sua presença ; porque

Ficarão to4os sobre a Meza
Entiandose na orlem do dia, continuou a 2.»

discussão do art. 33 do Projecto sobre o Supremo
Tribunal de Justiça, a qne mandarão novamente
Emendas os Srs. Marquez de Caravellas, Carneiro
de Campos , Visconde de Alcântara , que furão
apoiadas ; e dada a hora , a requerimento do Sr.
Barrozo protogou se a Sessão até lindar a discus-
são, e seguindo-se a votação, vencet.se que pa.-
sasse o artigo salvas as Emendas ; mas propostas
es' forão todas rejeitadas

do 1.'

S- nado

O í-r. Presidente deu para ordem
Parecer da Commissao de Legislação si

queriiüanto do Porteiro e Continuo* tb.
2.9 continuação do Projecto sobre o Supremo Tri-
lu.nal de Justiça: 3,° Projecto sobre as prisões
por ctiiite sem culpi formada: 4. = Projecto sobre
a liberdt.de da inipren-a,

Levantott.se a Ses-áo depois das 2

Lnmara dos Deputados.

Scssew dc 29 de Maio.

Presidência do Sr. Cosia Carvalho.

Al.Pi.n a Spssáo com 73 Sr». Deputados , leu-
se e approvon-se a Acta da antecedente.

O Sr 1.9 Secretario lei. hum Officio do Sr.
Ministro da Fazenda, relativo aos direitos doou-
ro da Mineração cie Gongo Soco, que se remetlou
á Comniissão d. Fazenda. Participou a doença do
Sr. Pinto de Almeida. Appresentou a Felicitação

das Inetrucçõcs , que julga dever dar ás airemala*
çõe_ das rendas da Alfândega: 4.° pensando que
não compete á Câmara deferir au requerimento de
Florencio José Martins Ziniblão : 5.° pedindo
infoiinações ao Governo sobre a Indicação rio 8r
Lino Coutinho qne isenta os gêneros de produc-
ção Brasileira do* direitos <!e entrada de 15 por
cento : 6.° requerendo ao Governo esclarecia.en-
los acerca du requerimento de Victorino do- Sai),
tos Pereira : 7.° relativo ao requerimento de
João Estanisluu de Figueiredo e Mello : 8. 3
acerca do requerimento tio Reverendo Bbpo de
S. Pat.lo, negun.o-ll.e o augtnenlo da consigna-
ç.o , .pie petcebe, d* 200|> rs.: 9.° para se im*

p imir o Projecto tio Sr. Ferreira de Mdlo acerca
uns direitos de parle elos periódicos nos Correios:
IO.3 declarando pertencer á Commissao de Jus-
tiça Civil o Projecto subre o Oílicio do Miais-
tio de Justiça di' 8 sobre o conflicto de juris-
tlição enlre o Juiz dos Feitos da Fazenda , e
Juiz de Fora da Comarca de Mariiu.na : II.*

pedindo esclarecimentos da Resolução tomada m>
Conselho de Minas Gemes da despeza de 4001'
leis com a explicação de Geometria Pratica. Furão
todos approvaJo».

Da Comniissão de Justiça Civil, l.° sobre o

requerimento de Joaquim José de Araújo que se
mandou imprimir com urgência: 2.° sobre ore-

querimentt) de Antônio José de Castro, que julg»
não ter lugar.

Da Comniissão de Saúde Publica l.9 f-obre»
requerimento do Provedor e Mezarios da Irmanua*
de do Senhor dos Passos da Cidade de Santa Ca-

tharina ; approvnu-se , e mandou-se imprimir a Re-

solução : 2. ' oíFeiecettdo huma Resolução em dc*
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i- ao requerimento de Rodrigo Fernandes
fer,m?" teve o mesmo destino.
P nVcoromissão de Legislação sobre a Indica-

Io Sr Lino Coutinho abolindo os toros pes.
ÇS°, ° 

ficou adiado, por opposição ......*° 
t)a Commissão de Guer.a , l.8 pedindo infor-

,rfl_s ao Governo sobre o requerimento do Major

?£ Antônio da Silva Castro; approvou.se : 2.

Giricio do Ministro da Marinha de 19, co.
-, 0 requerimento do Marechal Graduado José

•"ínnim d-Couto, adiou-se, por opposição : 3. ®
J: 

1, elclareciinuilo sobre oO.licio do Ministro
¦'- '.erra de 6 do corrente: 4.° para se receber

com esPF „. ,-i-.,l agrado a participação feita pelo Mi-

, , ,la Guc.ra em seu Oilicio de 6, de se ter

Eittido o Co.nmandante das Armas do Ceara :

•pprD-IÍ0Commiss6es reuni Ias de Justiça Civil e

ITuend. sobre o requerimento do Sr. Paula eSou-

.acerca da taxa das mat,.cuias dos Alumnos do

cVso Jurídico: «pprovou-se : 2. ° relativo «o re-

ferimento 
de Theodoro Jo«e L .pes

da emenda additiva do Sr. Paula e Souza. (O ora-
dor foi satisfeito pelo Sr. l.° Secretario). He em
verdade para admirar como a doutrina desta eroen-
da tenha sido tão combalida pelos mesmos honra,
dos Membros, que (aliarão entra a do Art 3.
do Projeeto em questão. Eu muito de propósito
não quiz faltar na discussão daqueíle artigo , alo

porque o Sr. Feijó respondeo ás objecçõies que se
lizerão , algumas das quaes vinháo apa binbadas
com as doutrinas do Concilio Trideutino. Então ar-

gumeiitarão os Srs. Bispo do Maranhão e Arte-
bispo com a düiitiinii do Concilio; agora arguaien-
ta-se que isto não he attribuição do Poder Legis-
lativo, e que só pertence á Igreja desligar estes
Frades da sujeição dessas authoridades estrangei-
ias. Se similhaiites principies valessem , elles dei-
tarião por terra a Constituição , e nós ficaríamos
com as mães inteiramente atadas e ligadas para ta-
ser as relormas , de que carecemos. Eu opponho-
me, e uppor-me hei sempre com todas as minhas
forças á similhantes idéas. O meu Código he a
Constituição do lmp»rio ; ella he o meu único nor-

imPnto tle Lheodeiro jo«u u"'V™ £ 
ser „ íaboa de salvação de todos nós.

Oas Co.nmt.soe reunida, I. Ju.tiç "" .. . 
,,„„,,;„.,, Ja emenda dev.1 IHN __j'l\tt ¦-<• 

GuerLa, pronondo Resolução sobre o re,,,..nine...

Y,/7e Ànc-lo Tininni de Souza acerca das cerli-

Ai». ,.,.e se pedem do Conselho e iuf.x inações ; Io

nro ado e mondou se imprimir a Resolução.
aPPrD 

Comiifiss^es reunidas de Guerra e Fazer,
., „,ua 8r imprimir o Projeeto do Sr. Cunha M «t-

Tos para exti!.ção da Junta do Arsenal do Exe.-

CÍl°*Approvo,,.se 
a redacção do Projeeto de Lei

para abolição d. Tnteudeuc.a «"*.- d- Policia ,
Lra «e imprimir, e entrar eu, 3.- discussão.

O Sr Paul- e Soiua oiTureceu lium a-ditanien-

to ao Projeeto de Resolução otter-eedo p-la Com-

n,is,ão de Fazenda are. a dos V.ce-Presldentes .

foi apoiado, e mandou-.e mprimir.
Appresentou.se o requer.inento de alguns hs.

.critnrarios dos Diários, que se remetteu ao Sr.

Deputado encarregado da Redacção do Dur.o.

O Sr Liuo inho oílereceu hum Projeeto

sobre os çnnd-mnndos por Sentença â prisão e ser-

viços públicos; que julgado urgente teve ... leu

luia, e so remelteu á Commissáo de Justiça Cri-

,„i„al; os Srs. Pires Ferreira e Ferreira Hiança

oferecerão Projectos, que liverão I. ¦ leiln ra; eo

Sr. Maia outro, que julgado objecto de deliberação

tio remellido á Commissáo do Ju-tiça Criminal.

O Sr. Paula e Souza oíléreeeu 4 re juerimen-
los para sa pedirem explicações ao Governo sobre

do» quaes Ü furão approva.íos , e
vários objectos
o 4. = reiuilad

O Sr. Mirai, Ia

que houve 2..
Ribeiro inundou huma Resolu.

rãn, «ne. Houve r.» leitura, e se «emelte^áCom-
missas, de Fazenda : outros S-*. olierecerao ...ais

Propostas e Indicações, que buuverão vários des-

tines. , i a:, . l o
O Sr Presidenta deu p >-ra ordem do dia . 1.

continuação da i * i^nsá,, du Pr,ject„ sobre .

admissão ,L. Ordens Religiosas: 2,= discussão de

Resolução sobre as b-.sc.s por motivo de contra-

bando: 3.= dita das leis que criou Vilas, l'«'*

cas e lugares de Juizes de Fora em diversa.' l ro-

vincias: 4.'¦> Projeeto de L-i, que prohibe os mor-

gados.
Levantou-se a Sesnão ás 2 h.;ras.

Discurso que o Sr. Costa Aguiar recitou na Sessão

de. 19 de Mmo de 182».

Eu rogo a -V. Ex. , Sr. Presidente , a leitura

Isto posto, digo que a doutrina da emenda deve

passar ; ella he conforme com a Constituição; des-
trui-la, seria atacar a Constituição. Diz ella, qae
o Império do Briisil he a associação Política de to-
dos os Cidadãos Brasileiros — isto he a associação
de membros Biasileiros, sujeitos todos ás nosffcs leis
Brasileiras , ou adopladas como taes , ás nossas au-
thoridades Brasileiras , e independentes de toda e

qualquer sujeição estrangeira. Como pois se preten-
de atacar a' doutrina da emenda , qne vai pio o ne-

g.iciii em harmonia com a Constituição, e acabar
cm. huma sujeição temerária , e até injuriosa ? Co*»
mo he que devemos consentir em nosso solo asso-

ciações Religiosas sujeitas ás authoridades e»trangei-
. ras , e fora do Império? Náo são só esses Frades

Tíieivztos dn Bahia, que e»lão sujeitos » Prela-
dos Estrangeiros, ha tambem no Maranhão hum
Hospício ou Collegio de Mercenários qoe estão su-

jeitos ao Prelilo em Hespanha; e o meu Amigo
o Sr. Cunha Mattos enganou se, quando disse que
erão os Alerceuatios do Pará, por que esles foião
á muito exlinctos n'aquella Provinci . — Ha tam-
bem os Capuciios no Maranhão, que estão sujeitos
ao Prelado estrangeiro : he forçoso portanto, e até
decente acabar coa. similharites anomalias, e quem
quizer estar sujeito á authoridades estrangeiras , uâo

quer certamente ser Brasilei.o. Opponho.me por
tanto á similhantes princípios, e devo declarar mui.
to altamente, que minha* idéas -ão oui.as , e in-
teiramente contrarias ás do Illustre Deputado o Sr.
Bispo do Maranhão. Não necessitamos mendigar
licença da Cúria Romana , pára fazermos estas e
otitr.L reformas disc.iplini.es, que se não nppoem

a Igreja, nein'iiivofvein ponto de Dogma. Nós po-
demos'fazer dentro de nossa caza toda- aquellas re-
formas, que forem de ncerdo con, os nossos usos
e costume , aquellas reformas emfim exigidas pela
Constituição. Já em nutra oceasião , na Sessão pas-
sada . por motivo da discussão das Bullas sobre as
Prclazins de Matto Grosso e Goyaz, eu disse o

que entendia n este respeito. Outra vez di*ei mui.
to clara e francamente , quo não adinitto no Bra-
sil nem esses Direitos de Palmados, nem todos
esses princípios aqui enunciados, e que região para
Portugal , de quem nos separamos. Pelo fneto da

nossa 
"separação 

, nós assumimos a attitude , Direi-
tos. e Prerogativss de huma Nação livre, Inde-

pendente , e Soberana. Poiiiamos po.tanto e»tabe.

lecer o nosso Pacto Social', coihí> melhor julgas»
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-semos, e dividir os Poderes Políticos Coma me-
lhor conviesse ás nossas circunstancias, A Nação
ndoptou, como devia, o presente Systema de Go-
verno , -c a Constituição do Império firmou todos
*stes princípios, que deixo referidos. Ella diz,
que a divisão e harmonia dos Poderes Políticos ho
o principio Conservador dos Direitos dos Cidadãos,
e o meio mais seguro de fazer etfeclivas as garantias ,
que a Constituição offerece. Ella marcou quaes ,
e quantos são os Poderes Políticos ; e firmou o
grande piinripio de que--Todos estes Podeies i.O
Império co Brasil são delegações da Nação. Como
lie pois que em vista de princípios lão claros , e
tão sagrados, se p.elende tão celebremente avançar
n mesquinha idéa , de qne não podemos marcar a
idade para a entrada nos Claustros, como á pouco
se dis.e ; e como lie que agora se accrescenta, que
não podemos desligar estes Frades dessas aulhori-
dades estrangeiras, sen. licença da Cúria Romana?
Não he isto atacar de frente a Constituição? Ou-
tra vez digo, que hei de oppor me sempre cou. lo-
das as minhas forças a similhantes princípios; qne
não necessitamos de simillinnte licença ; fazemos
aquillo que a Constituição manda ; podemos regu-
lar os nossos negócios dentro da nossa caza , co-
mo melhor for cousentanen aos nossos usos , e
as nossas Instituições , de accordo com o nosso
giaud- Parlo. Isto não he ponto de Dogma, eme.
nos pôde atacar o Poder da Igreja : he apenas hum
ponto niuito particular de disciplina , e de discipli-
na que não pôde existir, e que bo contraria á nos-
sa Constituição e ás nossas instituições &c. Todos
os princípios portanto desses Direitos , que região
para Portugal , todas essas idéas , caducarão para

com nosee, níío podem ler aqui cabimento * ne
por todas estas razõos , que deixo ex pendidas n
veto pela doutrina da emenda em questão -. '»;„ *

meu modo de pensar.
juestão : eis

—-*=»«,«|i©|-|"^|®!««l«:--»----

NOTICIAS ESTRANGEIRAS.

As novidades que trouxe o Paquete Inglez re.
dnzeni se ao seguinte.

Em Portugal o Conde de Villa Real não pu.dendo embaraçar a dissolução da Câmara dos Dp.
pulados pedio a sua demissão , e tomou a past,dos Negócios Estrangeiros o Viecor.do de Santa.
lém. O Conde da Louzã não tendo conseguido o
mesmo , todavia se resolvera a não servir e es.
lavão paralisados os negócios da Fazenda. O Gs.
nerni Saldanha chegou de Inglaterra , e se aco-
lheu a bordo da Nao daquella Nação. Continua-
vão as emigrações , e já eslavão em Londres os
Condes de Villa Flor, e de Taipa, o General
Slubbs &c.

Continua a altitude guerreira da Rússia, que
effeiiuriii a pas com a Persiu. Não ha porém ain-
da hostilidades praticadas.

A Porta insiste na sua pertinácia , talvez es-
perançada na desunião dos allindos. Ratificou a Con-
vençáo com a Hespanha , Nápoles e Dinamarca
para a passagem do mar Negro.

Dava-se por certa a paz da França com Al.
ger referindo-se a despachos telegraphicos.

NOTICIAS MARÍTIMAS.

E N T li A D A S.

Dia 30 de Maio. — Ria Grande • 18 dias ; G.
Agnin do Brasil, M.João Luiz Rodrigues, equipa-
gein 14, carga carne, couros, sí bo , graxa, línguas,
e chifres, a vários: passageuos Manoel Moreira,
Cíini 1 escravo, Manoel Alves, Jaime Antônio de
Carvalho, Ernerenciana Moniz, com huma filha, 1
Inglez, c 2 prisioneiros remettidos á Repartição da
Marinha. — Rio de S. João ; 4 ríias; L. Conceição,
M. Manoel Antônio, equipagem O, carga madeira,
a Francisco- Marques.

S A H T D A S.
Dia 30 dc Maio. — Monte Vidio ; C. Ing. Ile-

ron, Com. o Ten. Grecy. —Cabo Frio ; L. Alkluia,
M. João Francisco Marques, equipagem 4, carga vi-
nho, e roscas. — Tagoahí; L. Dous Jrmãos , M.
Francisco Affonço , equipagem 0, eu. lastro. — Cha-
tuba; Canoa Senhora da Guia, M.Manoel Lourenço
d'Oliveira, equipagem 4, carga sal, e vinho.— Di.
to, dito, Santa Anna , M. Marianno Francisco £,('.
te, equipagem 3, carga fazendas , e farinha de .ri.
go : passageiros Jacinto Corrêa da Silva, e Antônio
Gaio Moreira, para a Ilha Grande, con, P.issapor-
leu da Policia, e Antônio Corrêa da Silva, com
Passaporte da Secretaria d'Eslado dis Negócios da
Marinha. — Dito, dito, Aligria, M. Manoel Fran»
cisco d'Oliveira, equipagem 3, carga sal.

AVISOS.

Qualquer pessoa que estiver nas circunstancias, e quizer incumbir-se da empreza da Tschi-
graplna da Câmara dus Srs. Senadores, pôde diiigirse aos Srs. da Commissão da Redacção do Diárioda mesma Câmara, procurundo-os alli em qualquer dos dias de Sessão, para tratar do seu ajuste 4vista das condições, que so lhe hão de appiesmtni.

¦ A li",a da ,,uar'a e ultima Loteiia da Santa Caza da Misericórdia da Villa de S. João delir.ilei ha de andar impreterivelniente no dia 10 de Junho. O resto dos bilhetes achão-se á venda nacüzii rio Sr. Veiga, rua da Quitanda canto da de S. Pedro; e na rua dos Pescadores N.° 19 , e em
csza do Sr. Coronel Faro , rua dos Pescadores N. ° 2, na qual se pagará os prêmios dos bilhetes quese venderem nesta logo que chegue a lista. — O preço de cada bilhete são 8<fel00 rs. porém ha meiosbilhetes que custão 4<_j200 rs. *

Segunda feira 30 do corrente anda impreterivelmente a roda da 3." Loteria a beneficio das Fa-
bnens de Papel c Estamparia do sitio de Andarahy , cujo plano he igual ao das Loterias do Impe-rial theatro de S Pedro de Alcanta(a. O resto de bilhetes que existe continua a vendei se no Bon-
co , e na loja de livros de João Pedro da Veiga e Comp., rua da Quitanda canto da de S. Pedro.

RIO de JANEIRO na IMPRENSA IMPERIAL * NACIONAL.
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Akt.oos ob Officio.

DECRETO.

S Etido-Me presente que o Primeiro Cirurgião

doNuieero d» Armada Nacional e Imperial, D.u-

foDewa.n achando-se do üuarnição cm a b rag..ta

Imperai.iz, «bandonou-a quasi na hora , em que a

aita Fragata devia dar a vella : He. por bem Di-

naitti-lo do serviço. O Conselho Supremo Militar

„ lenha assim entendido, e faça executar com os

despacho» necessa.ios. Palácio do Rio de Janeiro

em vinte e trez de Maio de mil oitocentos e vm-

le oito -Com a Rubrica de Sua Magestade o

IMPERADOR.- Diogo Jorge do Bnlo. — Secre-

taria de Estado em dous de Junho de uni o.toceu-

tos e vinte oito.

RIO DE JANEIRO.

EDITAL.

Havendo-se de celebrar na Imperial Capella
de Nossa Senhora do Monte rio Carmo desta Cor-
te a Festividade de Corpus Christi em o dia 5 do

mez de Junho próximo futuro: Determina Sua
Magestade o Imperador, que todos o.. Grão Cru-
.es, Cummendudures , e Cavalleiios das trez Oi-
dens Militares compareça., alli pelas dez horas da
manhã daquelle dia com ns seus mantos paia as-
íistirem á mesma Festividade, e Procissão na for-
ma, que lie do estilo, sob pena de se proceder
contra os que faltarem oa fórma estabelecida pelos
estatuto, das mesmas Ordens. E para que chegue
á noticia de todos mandou o Tribonnl d« MM»
<la Consciência e Ordens afixar o presente Edital.
Rio de Janeiro 31 de Maio de 1S28. - João 1 o
dro Carvalho de Moraes.

Artigos nam Officiaes.

Câmara dos Senadores.

20.* Sessão em 29 de Maio.

Presidência do Sr. Bispo Capellão Mór.

Abrio-se a Sessão com SI Srs. Senadores, e
spprovou se a Acta da antecedente.

Os Srs. Marque* de Caravellas , Borges , Ko.
drigues de Andrade, Rodrigues de Carvalho , vis-
conde deS. Leopoldo, Camaia, Carvalho, e l>os-
¦a Burros mandarão á Meza a declaração que na

Sessão precedente votarão que se passassem certi.
does das Resoluções tomadas pelo Senado sobre re-

querimenlos que lhe são dirigidas.
O Sr. Marquez de lnhambupe appresentou o

Parecer ria Coinnii.são rie Con.tituição e Diplo-
inaciii relativo a ser empregado fora do Impeiio o
Sr. Marque/, de Barbacena ; o que perna dever-se
facultar. Vencida a urgência, entrou em 1.» discus-
são, c fui appiovado para passar á ultima.

Entrunlose ra 1.» parte da ordem do dia,
começou «Ia discussão do Parecer da Commissão
de Legislação em 24 do eonente, sobre o reque-
rinuniô do Porteiro e contínuos do Senado, qua
pedem augmeiito de ordenado. 0 Sr. Marquez det

Saiiio Amaro pedio o adiamento até a Sessão se-

guinie, que a final fui approvado.
Seguio se a 2." parte da ordem do dia , e con-

tinuou a 2.a discussão do Projeeto dcLei sobre»

Supremo Tribunal de Justiça , e posto em debata
o art. 34, os Srs. Marquez de luhambupe e Visconde

de Alcântara mandarão Emendas, das quaes se appro-

vou a I » parle da do 1.', dizendo em lugar de Proeu-

rador da Sobeiania Nacional, Procurador da Coroa a

Soberania Nacional ; (a 2," parte foi enjeitada) e a do

2 o que entende que o julgamento para a decisão)

dos confl.ctos de jurisdição e competência deve ser

dado por todos os Membros presentes do Tribunal,

e não por 5 somente. _ _
Os art. 35 e 30 passarão sem opposição.
Ao art. 37 mandarão Emendas os Srs. Carnei-'

ro de Campos, Oliveira, e Visconde deAlcantara,

e foi approvado cou. a Emenda do Sr. Visconde

de Alcântara para que a distribuição fosse feita

pelo Presidente ; e com a do Sr. Carneiro , que
exi"e trez livros rubricados pelo Presidente , hun»

para as revistas , outro para os registos das sen-

lenças, e 3.° para os conflictos de jurisdicçao &C.

A do Sr. Oliveira ficou prejudicada.
Passando-se ao Art. 38, appruvou-se , enjeita.

da a Emenda do Sr. Barrozo. .
O Sr 1 c Secretario appresentou dous Otncio»

1 o da" Câmara da Villa de S. João de El-Rei

felicitando o Senado pela reunião da 3.» Sessão

da Assembléa. Foi recebido com agrado. 2.» Da

Câmara e Homens Bons da Viria de Sr. Marques

de Baependy , instando pelas providencias requer.-

d»s para creação de hum Juiz de Fora naquella

Villa reinetteu se á Commissão de Legislação. _
Proseguindo a discussão sobre o art. 31», tol

este approvado , enjeitada? as Emendas dos Srs.

Marouea de lnhambupe e Marquez de Santo Amaro.

Encetou o Art. 4.° que ficou adiado por dar

a hora.
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O Sr. Presidente deu para a ordem do dia :

l.e trabalhos das Cominissões uté meio diu: 2-°

u Pmeeer d. Commiesão de Legislação, que ficou

ud.liad» : 3.= continuação do Projecto add.ado :

4. ° o Projecto sobro as prisões por crime sen. cul-

pa formada.
Levantou-se a Ses.ão ás 2 horas.

Câmara dos Deputados.

Sessão de 30 de Maio de 1S28.

Presidência do Sr. Costa Carvalho.

Aberta a Sessão com 77 Srs. Deputados; leu*

sa, e approvou-se a Acta da antecedente.
O Sr. l.° Secretario leu hun. Officio do Sr.

Ministro dos Negócios Estrangeiros, enviando os

esclarecimentos pedidas acerca da Gulla da Cruza-
da. Remetteu.se á Comniissão Ecclesiaslica.

A Comniissão de Instrucçio Publica nomeou
o Sr. Cunha Barboza para Membio da Comuiistio
Central; e a de Saúde Publica o Sr. Lino Cuu*
tinho. „ . >•

O Sr. Pires Ferreira fez huma Indicação so-

bre chamarem se os Supplentes uos «bus Deputa-
dos faliecidos. Foi á Couim.ssão de Pod.-rea.

O Sr. I.° Secretario appresentou hun. reque-
tin.eiito para se pedir mensalinente a ijuoiilia ne-
cessaria para dt-speza da Secretaria. Foi approvado.

O Sr. Basto participou estiir dispensado da
Comroi.s-ão de Justiça Criminal por estar ptesenie
o Membro que faltava.

O Sr. Custodio Dias fez vários requernnenloa

pata se pedirem illustroçórs ao Governo lelativas
j aos novos titulares , e sobre empregados que lem

oídeoadoB accuioulados. Foi approvado.
A Comniissão de Fazenda fez hum requerimen*

to sobre o Banco, pedindo esclarecimentos sobre
; O numero de acçõís ei.n1 tidas ; dividas do Gover-

Í fio e cios particulares , valor das notas , cap.ial
émittido &c ; ao qual o Sr. Lino Coutinho offe-
rect-u hun.a Emenda. Foi opprovndo.

Pas.-ai.do »e á ordem do dia , discuti.«-se a
Emenda additivo ao Projecto sobre as Ordens Re-
ligiosss , e aceresceu outra do Sr. Clemente Peiei-
ra : a final furão todas enjeiladas menos a udui-
tiva.

Então o Sr. Paula e Souza mandou huma
Emenda, que retirou com consentimento daCa.ua>
ra , e substituio-a por outra, que foi provada ; e
a do Sr. Duri)»..i.l foi approvada salva a redacção.

Foi adoptado o Pojecro com as Emendas ven-
cidas pura passar á 3.a discussão; e enviou se á
Comniissão Ecclesiastica para redigi In.

Seguio-se a discussão do Projecto sobre buscas
1 por nioiivo de contrabando , que approvado com

as Emendas , remelteu-se á Commissão de Redacção.
O Sr. Presidente deu para urdem ao dia : 1. °

discussão de diversos Projec'os criando varias Co-
marcas e Juizes de Fora: 2.° discussão do Pro-
jecto que eleva a Provincia a Comarca do Rio
Negro : 3. ° Projecto que prohibe a instituição de
itiorgados: 4. = dito que organisa as Secretarias
de Estado.

Levantou-se a Sessão ás 2 horas.

A Assembléa Geral Legislativa Decreta:
Art. 1.° Fica abolida a lutendencia Geral da

; Policia.
A.t. 2.° As attribuiçõss da lutendencia Ge-

ral da Policia; passarão paia as autliuridade**;, qua

nntes da creação deste Magistrado as exeiclã,, ( e
para as quo a Constituição teu. estabelecido.

Art. 3. * Os Empregados vitalícios desta Re.
partição, emquanto não tiverem o.itfos empre»os
vencerão seus ordenados; ficando á cargo du 

"Go!

verno , emprega-los quando, e como convier.
Art. I. ° Ficão revogadas todus ns disposiçõ»-.

em contrario.
Paço da Câmara dos Deputados cm I9delr]«i(,

de 1828. — Antônio da Silva Telles. -- José (:,,.
zario de Miranda Ribeiro. — Antônio Augusto ',,

Silva. — J- R- da C. Doru.ui.d. — José da CiUii
Fer.eira.

A Assembléa Geral Legislativa Resolve .-
Art. 1.® Os Vice-Presidentes , que servirem

Presidências, ou quando vagas , ou com impedi.
mento daquelles , a que a Lei denega ordenado ,
vence.áõ por inteiro o , que se acha estabelecido

para os Presidentes.
Art. 2. ° Quando porém o Presidente, suppos.

to impedido , vencer os ordenados , que lhe marca
a Lei , terão os Vice Presidentes o subsidio dé
Conselheiros, conforme a Provincia , a que perten-
creni , e mais a quinta parle do que recebem og
Presidentes, deduzida do subsidio destes.

Paço da Câmara 19 de Maio de 1828.— J. B.
Bnpti-la Pereira. — B. P. de Vasconeellos. — M.
J. de Souza França. —J. G. Ledo. — J. de Re*
zende Costa.

Additanicnto.

Terão direito á mesma caza de Presidência do.
Presidentes sendo ella do Estado. Nem os Presi-
dentes, nem os Vice-Presidenles poderão nccuniular
ao s-u ordenado algum outro vencimento de qual-
quer natureza, competindo-lhes tão somente a op-
çao. — Paula e Souza.

Falia do Sr. Bispo do Maranhão recitada na Ses.
são de 30 de Maio de 1828.

Sr. Presidente: o Illustre Deputado, que aca*
bou de fallar, tem produzido algumas proposições,
ás quaes não posso conformar-a.e. Disse que o
Poder Temporal retirando o beneplácito, quede-
ra ás leis di-ciplinuies publicadas pela Igreja, Io*

go f-sliis perdido toda a força de obrigar. Não con*
testando ao Poder Civil o vigiar sobre a tranqui-
lidade publica , e impelir que esia seja perlu.bada
pur algum aclo de qualquer aulho.idade , não posso
admiltir , que huma Lei canonica recebida eu) hum
E*lado seja disnensnda , ou revogada por aulhcrl-
dade Temporal. As Leis não podem ser interpre
fadas , alteradas, ou revogadas senão por aquelles

poderes, aos quaes pertencem publicadas. Por con-
seqüência as Leis Ecclesiasticas não podem ficar
suspensas , e nem ser derrogadas senão pela au-
thoridade Legislativa tia Igreja. Du opinião emit-
tida pelo Nobre Deputado seguir sehia o absurdo,

que os legisladores seculares poderia», qui.ndoll.es
parecesse, tornar ineffectivas as leis do jejum, a
observância de certos dias de preceito. Esta dou-
trina não só he ci.ntn.ria aos princípios 

-de Direito
Publico Ecclesiastico, como oíTensiva da indepen-
delicia do Poder Espiritual. Esle não pódc ingerir-
se em os negorios lempoiaes, as^im como lambem
o Governo Civil não deve subir da esfera de suas
nttribuiçôes , e intrometter se em matérias du com-

potência du iuithoriili.de Espiritual. Somente i. nu-
thoiidade da Igreja foi dado pelo Divino Legisla*
dor decretar o que fo»se conveniente pura o regi*
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,. 90Ciedarle Christã : os Apóstolos receberão
n>en J|jr ]je|0 qii;.l »em dependência do» Impe*
*"l,e .« oublicatão leis, que obriga.» em coiiscien.

adur k __ „„„, „„ Aiinstolato a-ozãu dome*'

Aurora Fluminense de 19 de Maio.

auu»" r 
g(JCC(JJSU,es no Apóstola to gozau du me*' na Proa Vermelha , para onle os aq

ja. »e necessário 
á conservação da mesma pois, como logo suppozemos , a niudan

„o . ie'.°ginel„(a 
pois apresentada pelo Ex." Sr. não lhes mudou as maiihas. He-no» im

ri
c
IIIO

A» desordens do» lrlandeze» tem continuado
Praia Vermelha , para onde os aquaitelarao ,

ça da lugar
mpossivel re-

**"JT~ pimiuanto propõe que o Governo sepi ferir particularidades do que alli se tem passado,

furt£i»Padò para i...pe..a, Bulla Apostólica, he .........

informe aos princípios de jurisprudência Ca-
isso coiivenlio con. a sua doutrina.

,i ixtclo o que disse o lliuslre
ito da Bulla em favor dos re-

auth
intris co
noiiica, e por

Nem tambem
p-eopinante a respe .

• s de S Bento. Estes nao requererão iniiiie-

Kmente V Sua Santidade, porém dirigirão seu

íümerimento ao Throno Imperial, e o Impemnle,

nue.n incumbe defendera Igreja, conservar, e

tar a disciplina Ecelesiastica recebida em o

Wio. interpoa s„a alta protecção paro com a

__'Apostólica, e nupetrou (Io San o p.dre hum

a , p"lo ouul a Ordem de S. Bento foi desli-

„.l da obediência do Abbade Geral no Reino de

f,oltu,,al e fumou huma Congregação era o Bra-

,i[ (> Benedicttnua procederão em regra. L-ta he

,l,...r"io qae entendo necessário fuzer ao No*

para sua tntelligencia.

Acrescintarei mais alguma cousa a resp ito de
' nesta Augusta CiiM.ua , 'ti

.roi-rio, que o Governo prohibi-se .os Ke-

u expucaça
bre Deputado pi

• ti

outra opinião emittida
de se p
gulares a.'
zes
CalÇÍO

petir
professa, faz
Prelado.

da sujeito
eirus, que m

seus Prelado
P(eSl>lente, q

v«.>to
Não pido

G>
. os
eiu

qt; Iquer
T..n.

nao por i
thoridade i

pensa
.ourai l.i

ditos a
cer a seus legitimo»
publica deve ser ju-ta
teger qu liquer aeti
ria foriieui.-tda a imim ral, ;a.le

. i a

qua

, 'tis SU,)-
de- b?.!p-

de

raes ie-ie.uiiies em j)..i-
<i-

1 ti"

liuei rengi -o , qu ••'¦'' '•>
oleúiiie «le nljedieucia a cito
er üCsll"at!-j d. .-le vinculo se

He Ap"-.tulica. N -iihuma n-
.: ¦ üi.-.uivel e=le ia o. Não se

pôde sustentar que o Governo obrigue. ..

cometter hum pecado mo-t.il m
supe iorea: toda autlioti.l

u nu. a ordena ¦ , nem pio-
criminoso. Por esta forma se-

sempre nociva á »o-

Ciedade; sem co tomes nata valem as leis. He mui-

to fácil o recurso , e impetra á Sé de Roma , co-

mo pondera o Ex."" Sr. Arcebispo, e.n f.vor de

abolas Regulares , que ainda tem seu» I relado»

Maiores eu» E-tados estrangeiros. Nunca votarei que
e«ia Augusta Câmara exercite taes aeios, que con-
«iJero próprios do Puder Espiritual , nem dispeu*

se voto».
•ma-» bt&fr£*4»4 <&&-.»

COKRESPONUENCI A.

Sr. Redactor.

Tendo casualmente visto na Aurora Flutninen-
o V do art:go Rio de Janei". abaixo

conheci qae faltão aos jovens Redactores
foilia ¦» documentos nece-saiio» para com-

" ' 
ide, cum que pnbli-

rado» Irlan-
e agrádan-

como
inilte

wN.5 í5
transcrito ,
daquella
provar a verdade e imparcialiüaüf,
cão as sue- noticias relativas nes emis
dezes estaeionados na Praia Vermelha
dotae muito a.uorV daquella fábula, que ve.n

a ser-quando se quer üludir a verdade, e estar-

as Leis rr.eone.se a lodo o centro de astueias ,
r isso pi d- r vielltonreer

circuitos
rar sua posição ,
que me vierão

ubterfugios, sim por isso /
rt -iftte a V. m. oí documentos

;, mão, os quaes , se lhe parecer
conveniente, publicará na sua esti.i.avel folha , con-

feçando-me por este obséquio de V. ni. muito ve-

aerador — Hum inimigo da mentira.

porque não possuímos os últimos bolletins do exer.
cito írlandez , mas geralmente se sabe que elles in-
sistem em não querer sentar praça , e que tem
praticado repetidos actos de insubordinação, a pon-
to de aceommetterem, e insultarem Officiaes supe-
riores encarregados do seu regimeii. Diz-se tambem
que para os obrigar a alistar-se , se recorreu ao
meio de negar a ração aos , que exigem o cum-
piimeuto dos ajustes; mas receamos muito que es-
tu maravilhosa idéa nenhum outro re-ultado produ-
za , além de augmentar o numero du ladiões , de
que aclualinente está infestad.. o Rio de Janeiro.
Quando se quer illudir a verdade, e escarnecer aa
Leis, reenrre se a todo o gênero de astueias, cir-
cuitos , e subterfúgios, sem que por isso o Poder
uieliiore a sua posição.

Documento N ° l.
lllust. e Excel. Sr. — Sendo necessário fazer

novamente constar aos lrlandez.es sem praça e exis-
tornes no deposito do Commando de V. Ex. que ,
(como se emamunicou a V. Ex. em Ofticio de 12
d.» corrente mez em observância do Aviso da Se-
crtt-iria ií'£stndo dos Negocio» da Guerra em da-
ta de 9 do mesmo mez) não só *ão considerados

Colonos, mas tambem nenhum mais se ad-
a sentar praça e jurar bandeiras: ordena S.

Ex. o Sr. Conde do Rio Pardo, Governador daa
Ar.nas tlai Corte e Provincia, que V. Ex. chaman-
du-os i fo.iiii lhes faça outra vez saber esta supe-
i jor d* terminação-

Deos Guarde a V. Ex. Quartpl Onerai doGo-
verno ias Armas em 16 de Maiu de 1808.— M .-
n.el José d'ü'iveii'H , D'puta.l<> do Ajudante Ge-
neral.  lilust. e Excel. 5.. Francisco de Lima e
Silva.

Está conforme. — Antônio Gomes Ribeiro, As-
gistente do Ajudaete General.

Documento S. ° 2.
Tenho a honra de appresentar a S Ex. o Sr.

Conde do Riu Pardo, Governador das Armas da
Corte, o requerimento incluso dos lrlandeze , que
pertendem asíenlar praça no Batalhão de Caçado-
res 28, aquaitelados no deposito do meu Coinmnn-
do, e que me dirigio o Coronel Commandante no
Ollicio que junto envio.

Deos Guarde, Deposito Geral de reerulas 24
de Maio de 1828. — Sr. Tenente Coronel Manuel
José d'Oliieira , Deputado do Ajudante General;
_ Francisco de Lima e Silva , Brigadeiro.

Senhor.— Dizem os lrlandeze» abaixo assigna-
dos, que desejando sentar praça no Batalhão N. °

28 de Caçadoies da La Linha do Exercito , o não

podem fazer sem licença (le V. M. I., motivo por
que com submissão, e respeito implorão similhan*
te «raça.— Pedem a V. M. 1. Seja Servido assim
o Mandar—- E R. M- Praia Vermelha 24 de Maio
__ ]gog. Ednmiid Shanatan — Christopher Dillon

Timothy Hvde — James Coony —John Callagtan
— Pat. Bngii-h — Dan Hyde — Richard Collins —

Pat. Reca — Henry Hulianl —Daniel Kelcher —«

William Shostae —Eduard Iroy — Patrick Seanlan.
Documento N. ° 3.

Em resposta ao Ollicio , que acabo de teerber ,
tenho a honra de informar a V. Ex., que na ne.
..aaiün em uue chegarão o» primeiros emigrados Ir*casião em que chegarão
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landcres a este deposito , so concedeu a (odes os
reciutas nelle existentes, a mesma ratão que tem
o» corpos destacados; constando de huma libra «le
caine, duas onças rie toucinho , e quatro onças de
arroz, e igual porção de farinha, ;sal , e lenha,
vjue se dá á tropa Nacional; vencendo os lrlar.de-
ees pão , em lugar rie farinha , como vence... os
i.a-t.s estrangeiros ; cuja ração tem sido constante,
mente dada sem a menor al.eraçáo de augn.ento,

nem diminuição, nem em qualidade, mm em nnsnt.dade, não só uté á separação daquelle» Irlaudeze.
que voluntariamente jurarão bandeiras, mas sisa.<ini.pois disso , para aquelles que são considi.adn»
como colonos.

Deos Guarde a V. Ex. Deposilo Geral 25 ak
Maio de I8_8. - Illust. e Rxeel. Sr. Brigadeiro
Francisco de Lima e Silva. — Vicente Paulo d'Oli.
veira Villas Boas, Major.

NOTICIAS MARÍTIMAS.

ENTRADAS.

Din 31 de Maio. — Falmoiilh , pela Madeira ,
_ Tenerijè; 54 dias; P. lng. Goltljineh , Com. o
Ten. John IFet/kie : passageiros o Pnrtuguez Luiz
Anlonio Monteiro com sua mulher, e _ filhos.—
Londres ,- 67 dias; Barca Y..g. Etixa, M. André
A nderson , equipagem 12, carga fazendas, chapéo»,
vinho, e outros gêneros, ao Mestre. Diz o Mes-
tre que foi roubado por dous Brigues Corsários
de Buenos Ayres no dia 27 do corrente a»o Noate
de Cabo Frio. — Cabo Frio ; 2 dias ; L. Seinla Bed-
bina, JV1. José Luiz Rodrigues, equipagem 6, carga
assucar, e milho a vários: passageiros hum lies-
pai.hol, o Cabo do Batalhão de Milícias N.° 15
ÍManoel Joaquim Rodrigues com 4 Soldados , qut»com o Me.rinho Manoel do Nascimento conduzem
preso Domingos Antunes Lniiiiar reniettido á Cor-
reição do crime , e vem a mulher e hum filho do
dito prezo. — Rio de S. João ; 3 dias ; L. Seinla
Michaella, M. Manoel Rodrigues de. Moura, equi-
pagem 5, carga madeira, a Manoel José da Cunha
Basteis. — Dilo, 2 dias; L. Espirito Santo Feliz,
M. José de Azevedo, equipagem 4, carga madeira,
a Luiz Telles. — Dito , 3 dias; L. S. José , M.
Jcsé Antônio, equipagem 6, carga madeira , a Ber-
nardo Lisboa. — Dito, dilo, L. S. Sebastião, M.
João Gonçalves rios Santos, equipagem 6, carga ma.
dena, a João de Siqueira.

Dia l.o de Junho.— Rio dc S, João; 4 dia»;
L. Poder de Deos , M, João da Silva Ribeiro, equi-'
pagem (i, carga madeira, a vario». — Dito , 3 dias;
S. S. João da Barra , M. Anlonio José do Ceiulo 

'
equipagem 8, carga madeira, e caffé, a Francisco
Antônio dr Oliveira Bastos: passageiros Francisco
Anlonio WepomUceno e seu filho. — S. Sebastião •
11 dinsj L. S.José, M. Simão José Mendes, equi'-
pagem 5. cama caffé , fumo , assucar, e agoarden-
le , a J„í7í» Ferreira Duarte: passageiros Antônio
Nunes da Silva, Miquilino PereiraGomes, José

Maria, José Nogueira, Gertruries Maria, e h,,m
Francez. — Monte. Video; 13 dias; P. Kiiigfisher
Commandante IV. Pei;:rc : passageiros 5 lnglezes '
3 liespunlioLS, 1 Americano, huma Americana è1 Poituguez. '

SAHIDA S.

Dia 31 de Maio. — Nova llollnnda ,- T. /»-.
Bengut Meirchanl, Com. Dullei, transporia 170 de-
g.edados.

Dia l.o de Junho. — A cruzar, F. /... The.tis, Com. o Cap. de F.ag. Billgham. — E.n Com-
missão , C. ]). Francisco , Com. o Cap. Ten. An.tonio Alberto elos Sunteis Lopes. — Lisboa por Tries-
te ,- Navio Porl. Ásia Gtuitrie, Ci.p. Francisco Xa.vier S_«_s, equipagem 60, carga assucar, e caffé. —
Porto,- G. Poit. Cnião, M. José Antônio da Nati'vidade, equipagem 24 , carga assUL-, , cl,ft'é ,couros : passageiros José Ribeiro de Almeida comP.irtaria da Secretaria de Estado rio» Negócios doImpeno ; Maiia Thereza da Cunha com Passepor-
te da dos Negócios Estrangeires. — Dito G PerlMercúrio, M. Miguel Pereira de Mattos, equipai
gem 26, ca.ga cufte, assucar, arroz, e couros- pa_sageiros Antônio da Silva Camarinho com sua mu-
lh r, Jo-é Cordeiro Seabra com sua mulher e hu-ma filha menor com Passaportes da Secretaria de
Estado dos Negócios Estrangeiros _ Lioine ¦ B
Amtr. James Nuble, M. Roberto Leseis , equiparia
10 , carga assucar, e caffé. - Cabo Frio ,- L. Senha,
ra da Piedade, M. Ignacio Gonçalves Correia, equi.
pagem 5 em lastro. — Dito , L. Espirito Santo,
JV1. José Correia de Barcellos, equipagem 5, carga
vinho, e carne seca.— Rio de Ostras; L. Boa Es-
pe rança, M. João Gonçalves de Barcellos, equipagem
5, em lastro. _ Parati,- Canoa Senhora dos Reme.atos, M. José Avelino Coelho, equipagem 4, cargafazendas, vinho, e carne seca: passageiro o Poi-tuguez Antônio José da Silva Braga com Passa,
porte da Policia.

AVISOS.

caza do Sr. Veiga, ruá da Quitanda canto da de S Pedro ¦ e na rud„_ PHf" .acha^e0a "»>>* »"
caza do Sr. Coronel Faro, ,ua dos Pescadores N o 9 Ba „'„!| °6 

Pe6cad.re8 N -° '9 , e em
se venderem nesla logo q__ che. ue a lh__ !I O nrern' A T li<*™"$ 

0S 1>nmu» dos *>>"*«* W
bilhetes que custão 4^200 rs 

° preÇ° de Cada b,lhele eâü '_•«•« '-• P°"-»' ha meios

brica» d-TaH ^ÍstfmptirrSio^Íe tEr^í *2*i ^'T \ M"> */^
rjal Theatro de S. Pedro de Alcanlaia _.,..?„ a . „.. .J P Hn° '* '«Ub1 ao d»* Lo"'-»» do Impe-
co, e na loja di livro deJoêo Ped.- da 'n"" q"e e™[e con,i"UB a «¦-«>«... no BaVja oe ne João 1 edro da Veiga e Comp., rua da Quitanda canto da de S. Pedro.
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Anntios d?. Officio.

DECRETO.

D fls.jgna.ndo expressamente a Constituição do

Império, no parágrafo primeiro rio artigo cento

e dous, o dia tres de Junho do anno tecceiro de

cada huma das Legislaturas , para a convocação
da nova Assembléa Geral ordinária: Hei por bem

Convocar a mesma Assembléa , procedendo-se paru
ík-c fjm ás eleições dos Deputados das differentes

Provincias, na fôrma das Instrucções, que as re-

guião. Pedro de Araújo Lima , do Meu Conselho ,
Ministro e Secretario de Estado dos Negócios do

Império, o tenha assim entendido, e fuça execu-
tar com os despachos necessários. Palácio do Rio
de Janeiro em trez rie Junho de mil oitocentos e
vinte oito, sétimo da Independência e do Império.
— Com a Rubrica de Sua Magestade o IMPERA-
DOR.— Pedro de Araújo Lima.

Artigos nam Officiaes.

RIO DE JANEIRO.

Cumaru dos Senadores.

21.a Sissão cm 30 de Maio.

Presidência do Sr. Bispo Capellão Mór.

Aberta a Sessão com 29 Srs. Senadores ; ap-

provou-se a Acta da antecedente.
O Sr. I ° Secretario leu hum Officio da Ca-

mara dos Srs. Deputados participando terem sido
nomeados para u Comniissão Especial criada para
examinar os Projectos do Código Criminal os Sr*.
DjpuUrios Marceliino de Brito, Limpo de Abreu
e Braulio , em lugar dos Srs. Araújo Vianna, Co»-
ta Carvalho, e de Deos e Silva, impedidos.

Eutraodose na Ordem do dia, retirarão ?e os
Srs. das Commissões pa.a os seus trabalhos as 10|
horas, ** reunindo-se ao meio dia, o Sr. Marqueis
do Maricá por parle das CointaissÕes reunida» de
Fazenda e Commercio, requereu que para prose-
«uimento dos trab ilhos dos peso» e medidas se pe-
dissen. á Secretaria de Estado dos Negócios do
Imperie os papeis, instrucções , e informações que
houverem' relativaj no« padrões de pezos e ™£(V*
da», que forão remettidos ã Câmara com Qütcio

de 3 de Julho de 1S2G. Vencida a urgência, e dis-
cutido o requerimento, foi approvado.

OSr. Rodrigues rie Ca.valho por parle da Com-
missão de Legislação informou u Cumaru sobie O
requerimento ria Cama,a de Baependy , referindo-
ge ao Parecer de 19 de Agtsto de 1826 , ap-

provado para passur á ultima discussão eiu 26 do
mesmo mez.

Passando se á 2.» parte dn Ordem do dia , con-
tinnou a l.a discussão do Parecer da Comniissão»
de Legislação sobre o requerimento do Porteiro e
Contínuos; e em conseqüência de varias reflexões
se assentou participar á Câmara dos Srs. Deputa,
dos que na Sessão de 6 de Julho de 18:7 não fo-
rão admitlidas as Emendas feitas por aquella Ca-
mara ao Projecto de Lei sobie, o- Ordenedos dos
Empregados no Senado; discutida a matéria do Pa-
recer, pas?ou á 3a discussão.

Seguindo-se a 3." parte da Or lem do dia , con-
tinuou a 2.» discussão do artigo 40 ao Projecto do
Lei sobre o Supteino Tribunal de Justiça, que a
final foi approvado , enjeitada a Emenda do Snr-
Oliveira.

O Art. 41 passou , sem emhargo da Emenda
do Sr. Visconde de Caetlií- ; o 42 não sotTreu o»-
posição; e ao art. 43 offereceu o Sr. Rodrigues da
Carvalho o seguinte artigo additivo—Haverão dous
Officiaes de Secreta ia, o I ° com o Ordenado da
LOCOU rs., e o 2.° com SOOU. Nas falta- repen-
tinas do Sicretario não conipreheodidas no N. 4 do
A ligo 4o fuá o 1.° Official as vezes daquelle».
Foi approvado com o Artigo.

Os Ailigos 41 e 45 forão approvados sem de-
bate ; e julgando-se finda a 2.» discussão , passou o>
Projecto para a 3.5, reaotteurio-.se as Emendas ap.

provadas á Commissão de Legislação para as re«
digir.

Teve lugar a 4 i parte da Ordem do dia, I.»
e 2.» discussão rio Projeto de Lei da Câmara do»
Srs. Deputados sobie á» prisões por crimes sem cul-

pa formada, e tendo o Sr. Marquez de Caravellas
offerecido huma Emenda ao artigo 1. ° , dada a
hora, ficou adiaria u maleri".

O Sr. Presidente deu para Ordem do dia .* I. •¦

a ultima discussão do Parecer da Commissão de»
Constituição sobre o OIKcio do Sr. Ministro dos
Negócios Estrangeiros , acerca do Sr. Senador Mar»
quez de Barbacena : 2.° ultima discussão do Pa.
recer de Commissão de Legislação sobre o reque»
rimento dn Câmara da Villa de Baependy: 3,9
Cantinimção do Projecto adiado : 4. * Projecto so«
bre a Liberdade da Imprensa.

Levantou-se a Sessão ás 2 horas.
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Câmara dos Deputados.

Sessão de àl dc Maio.

Abtio-se a Sessão com 76 Srs. Deputados, oc*
cupundo a cadeira o Sr. Vice-Presidente.

Não estando ainda presente a Acta , pausou-
se ao expediente, e o Sr. l.° Secretario leu bum
Oliicio do Ministro da Marinha participando, «|ue

por Decreto de 17 de Fevereiro do corrente anno,
tku.a de nenhum effeito a Commissão Militar ,
ceada por Decreto de 20 de Maio de 1825 na
Provincia Ci-platina pira oa individuos da Arma-
da Nacional e imperial. Ficou a Câmara iiiíti*
rada.

Leu outro do mesmo Ministro remettendo o
Relatório e propostas concernentes a objectos da
sua Repartição. Remetteu-se ás Conimissões de Ma*
riabn e Fazenda.

A Commi-sâo de Minas e Bosques nomeou pa-
ra a Commissão Central de Consliluição o Sr. Ser.
pa Brandão, u rie Estatística o Sr. Aiccbispo da
Bahiii , e a de Marinha o Sr. May.

A Commissão de Fazenda propoz hum addi-
tnrniT.f.i - que.-itos sobre o Bai.co olferecidos lia
Sessão precedi ute, que foi approvada.

O Sr. Maia por parle da Comu.is*ão de Rc-
dacção piopos o seu Parecer scbie o Projecto re-
lutivo as Eleições , que voltou á Coiuinissáo para
dar o Parecer definitivo.

Entrando o Sr. Presidente, tomou a cadeira.
Appresenlaráo vários requerimeiilos os Srs. Cu-

nha Mattos, Ferreira de Mello , Monteiro de Bar-
ros, pedindo esclarecimentos ao Governo, que fo*
rão todos approv-ados.

Leu se então a Acta da Sessão precedente ,
que foi approvada.

O St. A-aujo Bastos fez hum requerimento pa*
ia se recomendar ao Governo torio » vigilância so*
bre huma Resolução que se dizia ler tomado o
Binco, o qual se reraetteu á Commissão de Fazenda
para rinr quanto anteu o seu Parecer ; e o Sr. Hol-
landa Cavalcante requerei, que se remettesse ao
Governo a denuncia respectiva ; o que »e mandou
fazer im mediai a m ente.

Entrundo-se na o.deu. rio dia , discu(i«ido-se o
Projecto sobre .. c.iução rie Villas, propoz o Sr.
Presidente se deviáo entrar todos e.n discussão na
li.ru.i. ria Indicação rio Sr. Moiitciio de Barros :
foz Emenda o Sr. Paula e Souza. O Sr. Voscon-
ceilns interrompeu a di-ciissáo , pedindo que se
demorasse a remessa do Oííicio ao Miuislio da Fa-
aeinla sobre o Banco, até que a Couimissão des.
se, o seu Parecer; <• foi approvado.

Appr. voti-se a Emenda do Sr. Paula e Sou*
za , que se mandou imprimir.

Entrou em I.» discussão o Projecto iIp Li,
que cria na Provincia rio Pará huma Cmuiiica cou.
<u denominação de B..ixo Amazonas: piis-ou á y,a

Segui" sp a riiscu«sao do Projecto de Lei crian-
•lo Juiz de Fira na Villa riu Bragança, Provincia
do Pará. O Sr. Doaria e Silva pedio o adíamen-
to, que foi ..[.provado,

Pussot.se ;'. «nina parte da ordem do dia , quel-ra a 2.» discn<ssno do Projecto que erige cn. Pu-
Vincia a Coma.cn do Rio Negro : Hppiovou.se o
1.° e 2. ° art. Ao S.~ ii.itiiria.no Emendas os Srs.
Cunha Mattos, Lino Coutinho e Feijó, que fo.
rão app.>indas.

¦ Annuncianrio.se pronto o Parecer da Commis*
são de Fazenda sobre a Indicação do Sr, Araújo
Bastos, que pedia ao Governo eáclureciiiier.ius su.

bre o facto denunciado, e sobre se foi authori
du a tabeliã dos i.ocos , foi approvado ; Sfl 

*'

enjeita.ia huma Emenda do Sr. Hiillunila Cavale,
du a tabeliã dos i.ocos , foi approvado • w., ,

... i . _... r- - ... j- i .. «--. li i. , ..' R*e|l(lo

II.

ra huma Sessão secreta. '
te paru se convidar o Sr. Ministro Ch Entenda

Tendo sido prorogada a Sessão pura a (lixe,,
são oo Parecer e Requerimento mencionados, (J c"
Presidente deu paia Oíde.n do dis : I.0 90J . *

turas de Projecto» e Indicações: tí.° Continuar*-"
da 2.11 discussão do Projecto da elevação da Corai......
do Rio Negro t. Provincia : 3. ° discussão do Pfu
jecto sobie os Morgados : i.° sobre os Consel|iUi
Geraes de Província, offerecido pelo Sr. Feijó-
5.° Resolução que franquia aos Cidadãos Brasilei.
ros o fabrico da pólvora.

Levantou-te a Sessão ás 2j horas.

Discurso que recitou o Sr. Clemente Pereira na Ses
são de 22 de Maio de 1828.

Eu hei de votar pelo artigo tal qual elle se
acha, e contra todas as emendas.

Trez questões olferece o mesmo art. l.a §__
os Deputados que faltarem aos trabalhos Legis.
lativcs devem ter alguma pena? 2.» Qual deve ser
esta pena : 3." Se os Deputados que forem reelci-
109 devem ser dispensados da obrigação de aceitar
a sua reeleição.

Que os Deputados que faltarem aos trabalhos
Legislativos devem ter huma pena , se demonstra
pela necessidade rie obrigar ;i vir tomar assento
nesla Câmara a hun, numero snllicienle de se po-
der formar caza , alias pôde bem ficcontecer que
haja giai.des faltas , e estas accontecerão todas as
vezes que interesses pessoaes convidem os Dcp.i*
lados eleitos a que se deixem ficar em suas ca-
zas, se por ventura o amor do bem publico os não
animar : e quando outras razões não houvesse, bas-
taria considerar , que a Lei que manda reunir os
Deputados viria a ser imperfeita por falta de sane-
ção, cou,o já aqui se observou.

Mas qual deverá ser esta pena ? Eu me oppo-
nho ás penas pecuiiimias rie huma Emenda e ne.
l.hun.a acho mais apropriada que aquella que sc
acha no art.; porque, se os Deputado- que deixa-
rem dc vir forem Empregados Públicos, hão de
deixar de vir sem duvida, porque linio maior inte-
.esse dos seus empregas ; e por isso nenhuma pe.
na pôde havei que os possa obrigar mais; isto se-
rá o mesmo oue limi-lhés a cansa, quu os move a
preferirem antes ficarem nos seus lugares do cec
virem tomar assento na Cain-iin. Nem se diga queesto p-t.a he excessiva : os Empregados Públicos
lem por oflicio servir a Nação ; e por esta razão
ha neiles huma duplicada obrigação rie obedecerem
aos votos da mesma Nação , que os manda servir
.antes neste do que n'outro emprego: finalmente se
taes Deputados nSo vierem, hão de dar por des.
culpa a s.ua impossibilidade; e se tem impossibili-
«li.ce para servirem cumo Deputados , como se pó-
de ntlmitlir que tenhão possibilidade para servirem
covo Empregados ? E deverá u Nação pagai a
que;,, se nega a prestar-lhe o se.viço dc preferen-
cia, para qne o nomeou .'

Estes principies são relativamente applicaveia
aos Deputados, «|i.e não são Empregados Publices;
porque, so elles uno podem vir servir como Deputa-
dos, devem ler fechada a porta das honras, «
q.itisqner empregos, a qne possão aspirar. Nem
se diga, que por esla fôrma ficão os Empregado*
Públicos de peior condição, porque perdem os Em*
prego, que j«í lem : e os outros pouco, ou nadi
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detn perder : o contrario he qne seria estabelecer
Lma pena desigual; porque se, como já disse, os

Empregados Publico* tem dobrada obrigação de não

filiarem aos trabalhas desta Câmara, pur ser o seu
.oflicio servir a Nação como seu* Emprega los, maior

deve ser a pena qua soffrão quando deixurmn de
cumprir esta sua obrigação.

Deverá, porém, a mesma pena ser extensiva
ao* Deputado* que tendo servido em huma Legis.
latura forem reeleitos para outra ? Eu nunca serei
desta opinião, porque conheço, que ao menos os
Deputados propiietariu. da* Províncias muito re-
motas do Império, qne rio obrigados a residir
nesta Corte quatro anuo*, soffrem considerável de-
trimenlo , nos seus bens, e licurão inteiramente
Arruinados, se aqui forem obrigado* a residir ou-
tros quatto annos. Sustentando a opinião contraria,
disse hu n illustre Deputado em voz mui alta, que o
Pacto social obrigava os Cidadãos a este sacrifício:
eu não posso reconhecer hum tal principio, porque
quando os homens se reunirão em sociedade fizerão só
sacrifício daquelles dos seus direitos, sem us quaes
a mesma sociedade náo pôde t-ub-istir ; mas sacri-
ficando estes , quizerão que todos os mais lhes
fossem respeitados: logo, para se poder concluir

que os Deputados reeleitos estão obrigados por for.

ça do pacto so.ial a servir em huma segunda Le-

gislalura, seria mister que o illustre Deputado pro-
-vasse , que a sua presença era indispensável, Mo
he que não ha no Império quem possa ser eleito
no seu lugar.

Argumentou *e, que a não serem obrigados os
Deputados reeleitos a vir tomar assento nesta Ca-
mara , só cá virião os menos dignos , porque os mais
di«no. são commedidos , e despidos de ambição.
Eis aqui hum argumento que eu não entendo-, e
só defenderei, que <> Deputado digno he necessária-
mente amante do* interesses da Nação, e quem
ama o* interesses da sua Pátria, nunca ha de fal«
tar ao seu chamamento.

Filiou -e , finalmente, não sei a que propoM.
to, na inllu»ncia que o Governo ha de ter na*
Eleições, e figurou-se e.le subornador, e o Povo
subornado ! Sr. Presidente, he digna de notar-se
esta conliadição , qun eu observo ha pouco»
dias: cdruilheu se muito que hum Sr. Deputado
dissesse, que o Povo do Brasil he muito iiiimoral,
e agora eii_dtc.se como certo, que o Governo
não tem moiai, e que o Povo esta desmoralisa-
do , o Governo subornando, e os governados dei-
Xiu.do se subornar! Tanta immoralidade, Sr. Presi-
dente, não existe no Brasil, (apoiados) nem o Gover-
no he capaz de entrar nessas prevaricações, nem eu
reconheço nrlio a fuça de poder ubtei felizes resulta-
dos, se tal eniprehendesse , allenta» ás circunstancias
da*'localidades, e da moralidade do Povo Brasileiro.
Chamou-se a attençao da Cantara sobre o que pas-
sa pela' França, e outras Naçòes; e eu chamo a
attençao da Cantara sobre a* nossas circunstancias ;
estas, « náo as da* Nações estrangeiras , he que
nos devem determinar. Nós temos uctualm-nte hum
Miiiiste.io Constitucional, até já esta Câmara o
tem reconhecido ; como porem se pôde esperar
delle , que enlre em tentativa, olfeusivas da Cons-
tiluição > O nosso Povo be por suas circunstancio,
independente das influencias do Poder, como pois
se pôde temer delle, que ainda quando taes ten-
tativas se einpreheudessem , elle auiiu.sse a ellas ?
¦Finalmente, accuse-.e o Governo, denunciando fac-
tos certos e determinados, para que elle tenha

«facto. determinado* a que possa responder: accu-
.atoes vagas são injustas , porque não assentai* ao-

bre Ciclos certos, e não deveu, por isso intentar-
se. Concluirei votando a favor do artigo, e con-
tia toda* us emi udtts.

Discurso que o Sr. Castro e Silva recitou na Scmão
de. 22 de Maio de, IS2S.

A experiência de quasi 70 annos tem assás
provado a nullidaile e opressão do directorio nas
Villas e Aldêas de índio*. Esse regimeii , Sr. Pre-
sideute, parece opjrostó a_otlas as Ld« econômica-,
políticas, esociaes, porque sacrifica a geração In-
diana a huma eterna pupilagem , e menos se com-
padece com as instituições livre-, que felizmente go>
zamos. Dilferentes Li is ha , qu; o.nsiderão os In-
dios como orf.íos , porem os o.fãos chegando á ida-
de de 25 annos, e ás vezes antes, quando provão
sua capacidade , entrão no guzo do seus direitos ;
e não assim na pobre* Índios , quo apezar cie con-
tarem 50, (>ü, e mais anno*, são h = vidos sempre
órfãos, e em tim morrem orlaos. Off.reço poi tan-
to hum Piojeclo de Lei a esse respeito , o qual
posto náo preencha os tins, que desejamos, todavia
servirá como huma indicarão para a Ii 1 n.Ire Com-
iiiL-ão de coli ni-açã» pcatl.equ.si appresentar hum
projecto mais vasto, não só -obre o .eginien dos
índios civilisados, a que só me limitei, como so-
bre a cathequese e. colonisação dos In lies indígenas.

A Assembléa &c. Decreta :
Art. 1. ° As Villa* e Aldêas de índios, que

contarem 20 anuo* de creação, ficaráõ livre* do re-
gimen directorial.

Art. 2. ° O* índios seus habitantes entrarão
na comunhão geral da sociedade , e serão gover-
najos como os de mais habitante* do Império Bra-
sileiro.

Ait. 3 ° As terras de seu patrimônio conti-
nuaraõ a estar encurporadas nas Cântaras respeeli-
vas, porém Bs'propriedades rústicas e uibanas dos
índios continuarão a ser livres de f ro ; e teiãu
sempre preferencia nos arrendamentos mostrando
que Iraballtão.

Art. 4.° As propriedades rústicas e urbanas
dos extrnnaturaes serão sujeitas ao foro arbitrado
pda Câmara, cessando por conseguinte o beneficio
do at». 80 do Directorio de 1758.

Art. 5. 3 Ficáo revogadas todas as Leis em
contratio.

Manoel do Nascimento Castro e Silva.

MINAS GERAES.

Continuada do N" 123.

Por pxperiencia ra.navel das Minas A uri feras,
e Argeiitifi-riis convém collncar á boca da Mina e
local das Lavras a Caza de Fundição com os cu-
nl.os necessários para u nioedageni do ouro, ou pia-
ta , por comniodo das paites, e aproveitamento rios
Direitos Senhurines. Manoel dos Santos Rocha , fie)
do Thesoureiro André Alves Raynho nos Cadernos
de lembrança, aliiitna que cm 1723 se fundirão
14:970 marcos, .5 onças, .. grãos de 22 qnitlates,
o» l:432;080Uf87 rs. No anno de 1733 entrarão
na Funtlição do Ouro Preto 29:333 marcos de 22
quilate* correspondente á quantia de 2:526: l()3|) r*.
ou seis milhões , eumo se pôde verificar dos livros
a CRrgo da Tliesourarut Geral, e Jantn da Fazei.»
da Nacional. O mão habito, e interesse vulgar de
vender a oitava de ouro a 1920, 2000 &e. como
offertão alguns periódico* ; « us barras u 125 , o



( 504 )

130 por 100 en, Notas do Banco não afiançío o
«¦incurso das fundições com o beuelido legal do 5.°
u 5 por 100 á face de variantes especulações , e
quebras ordinárias de algumas bnrrinhiis, O Uni»
versai N. *? S2 produz o calculo dos 4115 marcos,
8 otiçtts , e 7 oitavas fundidas nos mutua de 1820
paru 1827 da sociedade ingleza do Gongo Soco, o
quem interessar poderá conípcelieinlet o Concurso
do 8 arrobas em Janeiro e Fevereiro de ISá8 , &c.

Com a Independência reconhecida do Brasil ,
e cálculos onerosos de 478 : 17f»__)Ciiil rs. se tem
'enganada muita gente em reputar ixiincto o subsi-
dio voluntário , a dubla do íianco , que grava o
negocio , venda do toucinho ou lardo ; como o sub-
siJio mensal paia a Marinha, e por centos que se
c>brn.ão das dividas velhas da Fazenda Nacional.
Da beneficência natural da Assembléa Legislativa
«^ esperão maiores equidades ; e que a administra-
ção diamantina con. os seus 80 contos de II on 12
mil quilates de diamantes I. ja de indemnisivr a
Província do resgate de 200 pura 400 contos de hi-
Paetês diamantinos ,. que a razão de 40 cmilos sé
vão remindo nnnualtu. nte além da assistência ;.n-
nr.i.l para a fabrica annt xa de ferro do morro de
Gasi-v Snares, e honorários dos seus Ministros ,
e Officiaes, cou, o pret da Companhia du Regimen-
to da 2il Linha do Exercilu, Pedestres &c. Não
he possível saldar os impostos , e abusos que ífra-
vão euormisaininmente a Província com o tabaco
ou fumo da nossa Alsacia , ou Pouzo Alto , e Vir-
ginia do Xupoto. O calío de Moka , ca neil a de

Cnilão, chá da índia, cravo das McIhcm trati,
plantado da Azia apenas comoção a vegetar 1
porta promover a iudustria do algodão das Miiia9"
e linho de Queluz con. as fabricas competente» '
essignaladanienle de papel , louça de Fayança &c
pelo enorme pezo na balança dos registos e catiú.'
los aviiltados paru us Minas. O coinmercio da importa
ção en. I7S9 para 1790 uio excedeu a I,I()Ç:877£I68 ,»
e pelos annos de 1818 paia 1819 subio h 2,445':3b(lAí)So"
como ponderei á Junta da Fazenda a 19 de Junho
de 182G. Expondo singelamente o que está ao meu
alcance, creio urgente, e interessante a reforma jn.diciaria dos Ministros, furccinnarios desconhecidos
na Constituição do Império, não carecei a Previu,
cia de tamanha foiça armada, e regi-tos dispenrij,,.
sos com a sua Mttiopole , e paru dissipar os alm.
wos insinuados, reformur os Regimentos Canu ra. i- s
Eccle«isstico8, Civis, Mineraes , Milicianos, e (),.
denanças com appiovnçãu do que convier, e ttj_,,(<l
lição rioque for inútil e prejudicial, e de bum irril,
do subscreverei ao prudente acordo do Concelho ú%
Província.

Imperial Cidade do Onro Preto 12 de Abril
de 1828.— Francisco Pereira de Santa Apolcum.

(Do Cnivtrsul.)

Errata. — Em alguns exemplaies do N prece-dente na pag. I.» , 2.» col. , linhas 45, em lugar
de — Villa do Sr. Marquez de Buependy — lêa atí _
Villa de Santa Maria de Bavpeuily.

NOTICIAS MARÍTIMAS.

ENTRADAS.

Dia 2 de Junho. — Lisboa ; 48 dias ; G. Port.
Nova Piedade , M. João Maurício , equipagen. 22 ,
•arga sal, vinho, e fazendas , ao M. : passageiros
Bento Cardoso Gomes, comi criado, João Xavier
de Moraes, Bernardo Jo^é Martins, com sua mu*
lher , e Bento Jo«é do Rego. — Anuterdum ; 56"
dias; G. Boi. Alexandre, M. Marcos Marcosen ,
em lastro, e 168 Colonos Suissos para este porto.

Dia 2 de Junho
[.'om. o Cap. do Frug. 7

SABIDAS.
_/i%v

¦ A cruzar, C. Franc. Jfis ,bCom. o Cap. do Frug. T/iirãi de Chuilly. — Havre
ilc~Gruec~r~(T. Franc. Claudine, M. Pruilhomme ,equipagem 14, carga caffé: passageiros os France-

zes Paula Pajé. e Jean Waber , com Passaportes
da Secretaria d'Es(ado dos Ntgocios Estrangeiros.
— Gucmesey ,- B. Ing. Union , M. Daniel Maillnnd,
equipagem 10, carga ca fie. — Monte Video ; B. Ing.
Nnity, M. John Torod,, equigageni 9 , cm lastro:
passageiro Joaquim ignacio Tavares , com Poria*
lia da Secretaria d'Estado dos Negócios da Mari-
nha. — Nova Ho/landa; B. Ing. Civitinn, M. Bluir,
equipagem 18 , carga vários gêneros : passageirosos Inglez-^s George Mosm»n, Arch. Mosman, Ale-
xander Peleison, e W.ra B. Scot , com Portaria da
Secretaria d'Eslado dos Negócios Estrangeiros. —
Cubo Frio; L. S. Francisco de Paula , M. José
Coulinho da Fonseca , equipagem 4 , em lastro -.
passageiro Narciso da Roza, com Passaporte da
Policia. — Ilha Grande ; L Urania , M. Antônio
Francisco da Silva, equipagem 4, carga oarne.

AVISOS.

O Traductor Jurado da Praça mudou-se para a rua de S. Joaquim passando a «ia* do Va-longo, segundo sobrado a mão direita.—Eugênio Gildemeester. *•*¦*,.

t-.. r> . A 1Uoda_da flUílr,a e ultima Loteria da Santa Caza da Misericórdia da Villa de S. João de
lil-Rei ha de andar impieteiivelniente no dia 10 de Junho. O resto dos bilhetes acl.áo-se á venda nacaza do Sr. Veiga, rua da Quitanda canto da de S. Pedro; e na rua dos Pescadores N c 19 , e emcaza do Sr. Coronel I< aro , rua dos Pescadores N. 0 2, na qual se pagará os prêmios dos bilhetes quese venderem nesta logo que chegue a lista. — O preço de cada bilhete são Í-A400 rs. porem ha meiosbilhetes que custao 4^200 rs. r

Segunda feira 30 do corrente anda impreterirelmente a roda da 3.' Loteria a beneficio das Fa-bncas de Papel e Estamparia do sitio de Andarahy , cujo plano he igual ao das Loterias do Impe-rial Theatro de S. Pedro de Alcântara. O resto de bilhetes que existe continua a vendei se no Ban*co, e na loja de livros de João Pedro da Veiga e Comp., rua da Quitanda canto da de S. Pedro.

RIO de JANEIRO ma IMPRENSA IMPERIAL k NACIONAL.
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AnriGOS nr. Officio. ^

D E C R E T

1 Endo Ouvido o Meu Conselho de Estado pa-
rã Decidir as Revistas dc Graça especiaüs-ima so-

bre Sentenças de prezas proferidas no Supremo

Conselho do Almiranlado, na forma du Resolução

da Assembléa Geral Legislativa do Império, que
foi por Mim Sanccionuda en. nWi.itn de Setembro
do anno próximo passado : liei por bem qne. re-

formadas as Sentenças proferidas pelo referido Ir

blinel nos Processos dos Navios denominados Ruth,

Leonüas^ PiliaeeT, Anfnt , Guilhermina e Maria,
Andcrs, Jenny, l"ç>_rj_y53 , Carolina , VVdbam Hen-

iy ,Utopia , e Dickins , na parte em que negao

indemnisiSição pelo injusto aprezumento e detenção

dos cascos e carregamentos dos referidos Navios,
cilas subsistão-, o se cuniprão em tudo o mais ;
com declaração porem que , quanto á parte da

carga do Nuvio Leonidas , que he de propriedade
inimiga, será ella avaliada para constar do seu

valor", e entregue aos caplores , ficando sujeita ao

pagamento do frete por inteiro , e a ser restituiila
aos proprietários, quando as Nações neutras obti-
verem igual restituição a respeito da Nação Bra-

sileira :qoe reformadas similhantemenle as SenUn.

ças do mesmo Tribunal , que declarão boas p.e-
zas os C.USCOS e carregamentos (los Navios denomi-
nados Belle Gabrielle, Sjirahjieülge, Atlantick,
Slaj, eJunon, os ditos cascos e carregainelitos
se entreguem a seus respectivos donos , com o dl-

reito de~haverem as indemnisações, que se hqui-
darem do mesmo modo declarado relativamente as

primeiras: que finalmente subsistão, e se cumpra o.

inteiramente as Sentenças proferidas pelo dito In-
bunal nos Processos dos Navios denominados Hen-
ry & Isabella , George , CpjjuLto , ^ão_Salvadnr,
Courier, Jjiles, J<3n , e MaU[da. O Conselho Su-

pr^ôV do Ülmirautado o tèlília assim entendido ,
e o cumpra com os despachos pnrn isso necessários.
Palácio do Rio de Janeiro em vinte hum de 

".lmo

de mil oitocentos e vinte oito , sétimo da Inde-

pendência e do Império.— Com a Rubrica de Sua

Magestade o IMPERADOR.-Marquez deAracaly.

Convindo examinar o actual estado do Banco
•Io Brasil, para que a Assembléa Geral Legisla-
liva possa tomar, com inteiro conhecimento de e»u-
sa as medidas que o Bem Publico , e o credito
do mesmo Banco exigem neste momento : Hei por
bem nomear a José Caetano Gomes, do Meu Lon-

sell.o , a Manoel Joaquim de Oliveira Leão, Con-
tador (irai do Thesouro Publico, a José Auto-
nio Lisboa, Deputado da Imperial Junla do Com-
mercio , a Ignacio Ratton , Membro da Junta da
Caixa da Amortisação, e a Francisco José da Ro-
cha, Tliest.uriiro da mesma Caixa, para que pas-
sem immediatamente a fizer o referido exame, na
forma das Instrucções, qtte com e-le baixão, as-
signadas por Miguel Calmou du Pin e Almeida
do Meu Conselho, Ministro e Secretario de Esta-
do dos Negócios da Fazenda, e Presidente do The-
souro Publico. O mesmo Ministro e Secretario de
Estado o tenha assim entendido e faça executar ,
expedindo os despachos necessários. Palácio do Rio
de Janeiro em trez de Junho de mil oitocentos
e vinte e oito, selimo da Independência e do Ira-
perio. — Com a Rubrica de Sua Magestade o 1M-.
PERADOR.— Miguel Calmou du Pm e Almeida. —
Cumpra se , registe se , e expeçSo se as ordens ne-
cessarias. Rio de Janeiro em quatro de Junho
de mil oitocentos e vinte e oilo. — Calmon.

Instrucções para a Commissão encarregada do exame
do Brinco do Brasil,

Art. I.° A Commissão passará á caza do Ban-'
co, e principiará desde logo a examinar o seu ac-
tual estaslo á visia dos livros, papeis, e cofres,
que lhe serão appresentados , e patenteados pela
Junta Diiecloria do mesmo Banco, da qual pode-
rá haver além disso quaesquer esclarecimentos ver-
baes, on por escripto, de que tiver necessidade.

Art. a. s Procurando averiguar com todo o>
esmero qual o c,édito, e o debito do Banco , por
ser este o principal fim do indicado exame, a
Commissão cuidara também em apurar com exacti»
dão, e separadamente, o seguinte: 1. ° de quan-
tas acções se compõe o fundo do Banco : 2. ° a

quanto monta a sua divida passiva : 3. ° qual a
soilima total das notas emittidas pelo Banco , des-
de a sna origem até o fim do anno próximo pas-
satlo; declarando a importância da emissão em ca»
da hum anuo , e o numero total de cada huma
classe (segundo os diferentes valores) das mesmas
notas: 4.c a quanto montão os depósitos exislen-
tes no Banco : 5. ° quanto em melai , e em que
espécie de moeda existe actualmente na caixa do>
Banco: 6. ° qual a somraa do fundo de reserva ,
ou do capital acumulado pelo produeto da sexta
parte dos lucros havidos: 7. ° a quanto monta o
total da divida acliva dn Banco, extremando a, que
for de particulares, e desta a parte, que .e jul-
gac bem parada.
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Art. 3. s A Commissão lambem procurara «a- vemeu&i enfermo. A Câmara ficou inteirada <10 ],
ber com certeza quanto tem lucrado até hoje cada e ausentou que se mandasse imprimir o Relatório'
huma aeç.io do Banco; e outro sim examinará qual 

' '' •¦¦-•-¦ -¦¦¦ \....:..
tem sido o picu"e-'o mensal do ágio, desde o seu
aparecimento uté t.ga.ra,

Art. 4.o S. M. I. Espeta do zelo, e activi-
dade da Commissão , em quem Se Dignou depositar
Sua Imperial Confiança, que dentro do menor pru-
so possivel seiá appresentado ao Governo o Relato-
rio do exame, de que fica encarregada.

Palácio do Rio de Janeiro em 3 de Junho de
1828 — Miguel Calmon du Pin e Almeida.

Eslu conforme. — José Procopio dc Castro.

RIO DE JANEIRO.

EDITAL.

A' Junta do Caunmercio, Agricultura, Fa-
bricus , e Navpgaçáo deste Império do Brasil bai-
xou a Portaria do teor seguinte :

Constando por cartas fidedignas de Gibraltar ,
datadas de 20 de Março passado, «|ue se prepara-
vão as seguintes embarcações Marroquinas, » sa-
ber: dous Brigu.s , huma Escuna, hum [Mate , e
duas Bincas , todas armadas em guerra, para cru-
zarem no mez de Abril nas altura» de Lisboa , e
Porto, com o destino de tomarem as embarcações
das Cidades Anseaticas , e as Brasileiras, até que
o Imperador de Marrocos leconheça u Independeu-
cia deste Império : Manda S M. o Imperador , pe-
Ia Secretaria d'Estado dos Negocio» Estrangeiros,
fazer esta communicaçâo á Junta do Commercio,
Agricultura, Fabricas, e Navegação , paia que
d'ella fuça o nzo, que julgar mais conveniente á
bem da Navegnção Nacional.

P..ço em 29 de Maio de 1828. — Marquez do
Aracaty.

Despacho.

Cumpra-se, registe, e publique-se com a maior
brevidade por Editaes, e Gazetas. Rio 3 de Junho
de 1828. — Cunha — Vasconcellos — Gomes — Lis.
boa — Pinto d'Almeida — Campos.

E para que chegue á noticia de todos he af-
fixado o presente. Rio «la- Janeiro 3 de Juiihu de
Í828. — Ignacio Alvures Pioto de Almeida.

AUTIGOS não Officiaes.

('amara dos Stnadoj^i.^

22.a Sessão de 31 de Maio.

Presidência do Sr. Bispo Capelão Mor.

Abrio-se a Sessão com 30 Srs. Senadores ; e
approvou-se a Acta da antecedente.

O Sr. I. ° Secretario leu hum Officio do Mi-
histro da Marinha participando que por Decreto
de 17 de Fevereiro deste iinno , Houve S. M. I.
por bem que ficasse de nenhum eifeito n Comniin-
«io Militar ci-enda pelo Decreto ate 20 de Maia»
de 1825 nu Província Cisplalina para julgnr os in-dividuos d-,. Armada Nacional e Imperial incursos
lios ciuiif-s declarados no mesmo Decrelo ; e outro
Hransmillindo para ser presente neste Senado o Re-
latorio concernente á Repartição de Marinha, o
qual não apprcsentava pessoalmente por estar gra-

c reiiietlesse á Commissão de Marinha e Guerra
O Sr. Carneiro do Campos offeieceu huma L.

dicação para que a Commissão do Regimento |,.'terno proponha huma providencia acerca das cerh!
does, que as partes pedem , a fim de que disca,
tida maduramente sirva du regra permanente .- fm
apoiada.

Entrando-se na ordem do dia, houve a titiin,.,
discussão o Parecer da Commissão de Constituir,»,
e Diplomacia sobre o Ollicio do Sr. Ministro du»
Negócios Estrangeiros acerca do Sr. Marquez de
Barbuceua : foi approvado.

2.» Parle. Seguiu-se a ultima discussão do Pa.
recer da Commissão de Legislação sobre o renue.
rimeuto da Cumaru de Baependy , que foi appro.
vado, e remettido á mesma Commissão paru formar
o Projecto.

3.» Parte. Continuou a 2.» discussão do art
1. ° do Projecto de Lei sobre as pri.-ões por cri!
mes sem culpa formada, e vierão novas Emendas
dos Srs."Carneiro de Campos, e Marque z de Inham-
bupe, que foráo apoiadas. Mas dada a hora fj.
cou adiado o debate.

O Sr. Presidente deu para ordem do dia : l,o
primeira discussão de 4 Pareceres da Commissão
de Constituição sobre os Srs. Senadores Mairink
Cunha e Menezes , Carneiro da Cunha , e Viscon-
de de Pedra Branca : 2. ° discussão do Parecer da
Commissão de Legislação sobre o requerimentoxdo
Porteiro e Contínuos do Senado: 3.° continuação
da discussão adiada : 4. ° Projecto sobre a liber-
dade da Imprensa.

Levantou-se a Sessão ás 2 horas.

A Assembléa Geral Legislativa &c.
Art. I.o Fica prohihida a admissão, e resi.

dencia de Frades, ou Congregados EBtiaageiros
dentro do Império.

Art. 2.° Fica igualmente prohihida n creação
de novas Ordens ou Corporações Religiosas de hum,
e outro sexo, e nas já existentes não serfio admit-
tidos Noviços estrangeiros; e nem os meamos Bra-
sileiros de menos de 50 annos de idade.

Art. S. ° Nas Ordens, e Corporaçõt. religio
sas não se fará imis distinção de naturuliJade paraa alternativa dos Empregos ; devendo somente ha-
ver consideração ás outras qualidades e.xijida. porseus Estatutos.

Art. 4. ° Todo aquelle que entrar pura as Or-
deus, ou Corporações Religiosas contra o disposto
lua presente Ley, s«« ainda não tiver professado,Fera retirado para fora do Convento, ou recoldi»
mento, e castigado com Ires mezes de prisão, e
se já tiver professado, seiá dentro em tres mezes
expulsa, paru fora do Império.

Art. 5.° A Authoridade que por seo empre.
go dever obstar á transgressão da presente Ley, e
o não fizer, perderá o Emprego.

Pi.ço da Câmara dos Deputados aos 2 de Ju-
nho de 1828. — Diogo Antônio Feijó. — J. B. L.
Ferreira de Mello. — J. Clemente Pereira com res-
fricções. — Miguel José Reiuau—Antônio da R»'
cha Franco.

Discurso que recitou o Sr. Arcebispo dn Bahia s*""
Sessão de 30 Je Mtíou9flm.

Sr. Presidente : — Eu creio, que a q«e*i&*
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sobro se devem, ou não bs Reguliuej. to eu sou tão oltramontano, «orno Mr. De Pra-Jt»

e . iorés Estrangeiros ; sobre este ponto parece* do ua sua pequena obra sobre a Concordata u.»

«nue toda u Camura está de acordo, e e„ sou México, analisando o artigo 10 relativo lambem a

n.iineiro a querer, que as demais Ordens Re- sujeição do» Frade, a Superiores Estrangeiros , ob-

Lii.sas do Brasil façao o que já lize.áo os Be- s. rva judic.osa.i.eute , que esta sujeição he huma
' 

fanoiado»), impetrando a competente Bul- anomalia, e huma monstruosidade, quo poe Ia em
nediclinos
Ia , para

tlUlíl<lvS«»«"/_».»aJll/'-"--"-«"'---,--'"--"|'*-----^'-— a

formarem huma Congregação sepa.adu, hum Mundo a cabeça, e n'outro os membros de».

» indenendente : a questão versa unicamente sob.e se» Corpo» Regulare» ; que isto he crear indepen-

1 meios de effcctnar essa separação, isto he , se dencia» no seio do Estado, e que o voto de hu-

bslará oue a Assembléa Legislativa a decrete ma lal obediência importa o mesmo, que o da

oor sua authoridade, ou se será preciso recorrer scisão com o p.oprio Paiz ; mas s pesar desta

A Sé Apostólica, segundo a Emenda add.tiva, que mudo, por ventura desappruva esta base do »eu

Indei á Meza , e em que não posso deixar de Projecto de Concordata , ou diz-lhe , que nao ho

ir Logo que o Stiu.mo Impe.anle ad.nittio necessário recorrer ao Santo Padre, po» que o
'" 

a» Á»»0CÍações Religiosas, e lhes garanti,, a pa- Congresso teu, a liberdade de retirar o Beneplac -

clica obu-rvancia dos seus institutos approvado. to, e acabar com s.mihaue sujeição, e depende,,-
cinca oua.v. .... "r,..j_. _ _.„_ , pe|„ contrario elle nao so approva esta par-

te da Concordata, ma» dá muitos louvores á cir-
cmspecção do Congresso na conservaçãa das Ordens
Regulare» , huma vez «pie ellas observem exacta-
n.ente as sua» regras. Como lu- pois , que nós ha-
vemos de prescindir de hum meio tão legitimo , e
reconhecido por Escriptores, e por Governo» tan-
to , ou maia liberaes do que nós .' Conro he pos-
sivel dizer-se, que o Brasil não pôde ser livre,
eu,quanto existir tal dependência da Cúria Roma-
na ? Que teu, „ iiberJade civil, e política dos Bra-
sileiros com a obediência, que como Catholicos

cuíca uu-ã-i»«..»-— «.«.- .... ....... ,
pela Igreja , pi nao depende si, do sou I ¦

Buppriu.il-o» , modilical-OB , e sobie tudo_ disupp
Poder o
lispensar

osvotos, e obrigações solemnes, que ligão <>s seus
Membros, por ser huma tal dispensa in privativa
attribuição da Authoridade Espiritual. No... se di-
„a que isto se oppõe aos princípios, eu me».
In o
cess

aqui tenho eniiltido «obre o Beneplácito no.
ario para autliorisar quuesquer Lei» Ecclesias-

'ticas 
pelo contrario eu o «econheço como hum

Direito inaulerivel da soberania , « huma provi-
dente barreira contra a» entrepreza» , ou aggres*
sues do Poder Eeclesinstico ; náo talião exemplos
do exerc icfo""de taTprcrogaliva na mesma Nação, Romanos devem prestar ao Chefe da Igreja Uni-.tio ue .a. ... _  __ ^ verga| ein matérias puramente Ecclesiasticas ? Nao

If^TlS irS.ai.«.,BiTrtor-Xi."nl. {..»* de reciproca «top*^. «»*«*»
ídootoT nem ob-eiva algun» dos seus Decretos Poderes , que nascem a paz publica o socego

DiscioUnare» que se achão em opposição com das consciências, e a felicidade dos Povos ? Et,
Disciplinarei , que «e  ^ JST „.!,¦„„ ir.ro; até me afiliairia , que se quizesse tomar essa m-
sua Legislação, e com a--- , - . ¦ „ _,.„. nPP,„,raria"" ,Tu~ii»definida dependência" da Cuiria Romana como a medida,-as devera por isso se, arbitraria, ou^ .™enn.«a 

j^ lhei.mmiieUo da ,iberdílJe do Brasil, por.
quanto observo na Historia , que as épocas em
que ha sido maior, e mais procurada simif unle
independência, são as que appresentão o quadr-»
da maior escravidão dos Povos , ou da perda total
da sua liberdade. Quando he que Ruma se vio
mais humilhada a ponto de ser preciso, que f,»se
o mesmo sobrinho do Papa dar huma solemne »«-
tislnção á Cotle de Versailles , quando he que
ella ouvio proclamar pela biíca do imrnortal Bos-
s-uet a» famosas liberdades da Igreja Gallicana ,

fim , que as aua» Bullas ,

denegação desimilhante Beneplácito? Segurmnen-
te que não; mas antes he com extrema pruden-
cia, emadu.eza, que »« deve proceder, tendo sem-

pre em vista como condições indispensáveis l.°
se a Lei, ou Decreto Disciplinar he evidentemen-
te nocivo , e prejudicial á tranquillidade , «¦ segu-
rança publica. 2. = Se elle não involve matéria es-

piritual, ou de tal natureza, que exija a inlerren-
ção do respectivo Poder. Ora quem dirá, que a
separação dos Regula,e» des seus Prelados Esirun-

geiros he objecto puramente temporal , e quei ¦„ ... ., ,i,e,„.„e, de oiiaii. o he em hm , que as sua» tsuuas , e
depende do concurso a Igreja a a d sp quao^ 

^^ ^ fcf|# oppo8Íç.o< ^
hum vo.o »ole,nne? Lu ™. ™ ™*» 

lu, RpinaJo de Luiz XIV, isto he, do mai. abso*
minha opinião os Putaustas, que tra.-« M ,,_, E de hlllll ptincipe, quematéria», porque em fim nao se gosta 

Je 
cKações ^ sl(1 pcodigalid.de», e pe*mas sempre direi, V»**™'0^ fato «6 I-» eaa* conquistas, de hum Soberano, que se a.re-

ua,. a„e,,.„,,a avn.s «,06 «» SU88 otora» torao I 
o ^^ e(.a e]u m,im„ _ p Etot

condoninadas en, Roma; Eybel, que-deu a maior
extinção , e latitude possível a esso Direito ro Be*
•neplachn , Eybel eu, tini, que «us-eolou , qae__oa
li.iperanles podem trn
tos , quando elles se
he o mesmo iiuil rec . . .

hum um religioso ,

vi.(os dos seus Suhdi.
ao bem do Estado ,

ue n respeito das. , quando elles se oppoe
o mesmo que reconhece, q

Associações . que se propor,
e sagrado , não podem as • uas regras , ou estatu*
lu» se, admitiidos, modificados . ou suppr.mldos sem
o acordo do» dois Pode.es Logo parece que a
minha Emenda , indicando como necessário o re.
curso á Sé Apostólica paia alterar huma parle tao
importante dessus .egrivs , he fundada no» gem...
no» princípios do Direito publico Ecclesiast.co , -
na disciplina alé hoje seguida por todo» o» Gover*
noa Catholicos Romano». Entretanto houve quem
chamasse a estas idéas theocratiens. e ultramontanas;
sinas se taes expressões forão dirigidas contra o meu
-Ji-cuiío <.-«r_itte.w-.ne dizer, <í«e a est« "****•

ve» a uizer qu
c'esl moi — ? Aqui temos pois a França curvada
debaixo do jugo do absolui.smo, e com tu lo ar-
i-ostando os Oráculos, e os raios do Vaticano nas
estrondosas contestações sobre a Regalia , o Jan-
senismo, e outro» pontos. O mesmo ucconteceo eut
Portugal , onde , como he bem sabido , nunca a
Cúria Romana encontrou tanto» motivos de desgos-
to como no tempo do absolutis-imo Marquez de
Pombal. E se se quer hum exemplo de maior in-
dependência , consulte »e a historia da Inglaterra no
momento, em que se manifestou o scisma, e que
a desenfreada lascívia de Henrique VIU rompeo
lodo» o» laços, que união a Igreja deste Pais á
Communhão Catholica Romana. Sim, qual era en-
15o a liberdade dó Povo Inglez ? Nâo chegou o
parlamento á baixeza de declarar por huni Bill ,
«ihc a vontade do Rei era a fonte de todas as leis.?
E quando a Cau.ara dos Coniinuns se dispunha a
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negar linin subsidio, qne o Rei havia pedido, não
fez este Príncipe despotico , e cruel vir a sua pre-
sença hum dos mais influentes Membros daquella
caza , e o ameaçou de mandar-lhe cortar a cabeça,
se no dia seguinte não fosse votado o subsidio, co-
mo cum effeito se votou ? O celebre Historiador
Hume define a liberdade dos Inglezes neste infeliz
Reinado , dizendo, (pie a havia maior no Divan de
Cou-tantiinq.la, que no Parlamento Britauiiico , e
con, tudo não existião já relações algumas com a
Corte de Roma, nem se faltava no Papa, e na
Igreja Romuna , senão para os injuriar, e ridicu-
lisar. Ora "agora seria fácil tambem mostrar , que
os Governos livres nunca tem desprezado esse re-
curso no Sunimo Pontífice em matérias concernen-
tes á Disciplina da Igreja. Si.va de exemplo o
Projecto rie Concordata , de que já tallei , oftere-
cido pelo Congresso Mexicano, que por certo se
nío lembraria de*te meio, se achasse nas suas at-
tribuições legislativas a competente authoridade pa-
ra taes reformas. Já o Sr. Clemente Pereira se
lembrou igualmente das Cortes Constituintes de Lis-
boa , que a pezar do seu exaltado liberalismo , não
deixarão de negociar com a Curia Romana sobre
questões idênticas ás que agora tratamos. He pro-
«irio de hum Governo justo respeitar , e não inva-
dir a linha, que demarca , e extrema a indfpenden-
cia dos outros Poderes. E então seremos nós os

que havemos, da saltar por cima destas barreiros até
hoje respeUadas pela* Nações Catholicas ns mai,
zelosas dós seus Direitos , e du soa liberdade «
como se tivéssemos a espada de Alexandre, perteu-(leremos cortar o nó, em vez de o desatar com
delicadeza , e politica ? Que mal nos tem feito a
Corto de Roma , paru lançarmos mão de medidas
qne apenas se poderião justificar no caso extremo
de total, c não esperada negativa da mesma Cor-
te? Será a consideração, que ella ten. patenteado
para com o Brasil, annu.ndo a l.ilo quanto lhe
ha sido proposto pelo nosso Governo ? Se algumas
das suas concessões não tem agradado a esta Ca-
mara, he isso culpa do mesmo Governo , que us
pedio, e não do Santo Padre, cuja eonriesceirleii.
cia deve ser antes reconhecida como hun. penhor
da sua boa vontade, e dezejos de cooperar como Pai
commum de todos os lieis para a felicidade e-pni-
tual dos Brasileiros. Parece me portanto, que não
nos devemos afastar da disciplina , e da pratica st?,
guida por todos os Estados Calholicos , e qne pa.
ra reali.ar a pertenriiria separação dos Regulares
he indispensável impetrar a competente Bulla, cn.
mo se acha proposto na minha Emenda, ou, como
se lembra o Sr. Clemente Pereira, intimar aos men-
cionados Regulares , que á devem sollicitar iruuie-
diatauiente da Corte de Roma.

NOTICIAS MARÍTIMAS.

ENTRA DAS.

Dia 3 de Maio. — Bahia ; 14 dins; B. lng.
Olhe Brandi, M. Francisco Lilmce , equipagem 9,
carga vários gêneros, a Le Breton , e C. : passa-
geiros Manoel Jové Coelho , José Alves de Souza,
José Teixeira da Cunha , Francisco Antônio de
Medeiros, João Pedro da Rocha, José Antônio
de Araújo, André de Carvalho e Câmara, Joré
de Souza de Magalhães Júnior , Miguel Gages Gin-
plone, 1 Inglez, e a mulher do Meit.e.— Ilha
cfa Boa Vista; 42 dias; B. Jeseüna, M. Sérgio
Pereira d'Oliveira, equipagem 14, carga sal, a Joa.
quim José Cardoso: passageiro José dos Santos. —
Capitania; 5 dias ; S. Vigilante, M. Francisco P/n-
to dc Jesus, equipagem 9, carga milho, farinha,
arroz, e lio de algodão, ao M : passageiro José
Antr.nio Lamrgo. — Rio de S. João; 5 dias; S. Es-
irellei do Mar, M. Antônio José dos Reis, equipa-
gem 8, carga madeira, a Antônio José do Couto. —
Dito, 4 dias; L. S.João Evangelista, M. José An.
tonio de Andrade, equipagem 7, carga madeira, a
Mrireclino José da Costa. — Antuérpia ; 07 dias ; B.
Hol. Josefina, M. D. T. Moldnhavea, equipagem

13, carga vários gêneros, a W. Plat. — Cette; 45
dias; B. lng. Fritnds, M. Mullicus Jones, equipa-
frein 9, carga vinho, e agoardente, a Le Breton.
— Rio de S. João ; 3 dias; S. Aurora, M. Manoel
Antônio da Silva, equipagem 8 , carga madeira , a
José Lama. — Capitania ; C dias; S. Feliz Espe-
rança , M. Joaquim José do Bom Fim , equipagem
b, carga assucar, agoardente, e jacaianda, a va«
tios : passageiro José Pinto Netto. — Cabo Frio;
2 dias; L. aS. João Baptista, M. José d1 Oliveira
Marques , equipagem 4 , carga milho , e farinha ,
ao M.—Arribada, E. Mercantil, M. Luciano Tri.
neo Alves : sábio desle porto em 2G de Abril paraCabinda , e veio arribada com os mastros rendidos.

SABIDAS.

Dia 3 de Maio. — Rio de S. João ; S. Boa
Viagem, M. Antônio Luiz da Silva, equipagem 7,
en. lastro : passageiro 1 escravo , com Passaporte
da Policia —Parati ; L. Santos Mártires, M.Fran-
cisco José Pereira, equipagem 5, em lastro: pas-sageirosQuintiliano José, com Passaporte da Policia.

AVISO.

Segunda feira 30 do corrente anda impreterivelmente a roda da 3." Loteria a beneficio das Fa-
bricas de Papel e Estamparia do sitio de Andarahy , cujo plano he igual ao das Loterias do Impe-
rial Theatio de S. Pedro de Alcântara. O resto de bilhetes que existe continua a vender se no Ban«
co, e na loja de livros de João Pedro da Veiga e Comp., rua da Quitanda canto da de S. Pedro.

RIO oe JANEIRO ma IMPRENSA IMPERIAL s NACIONAL.
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Abtigos t»f, Officio.
Repartição dos Negócios da Fazenda.

\\X Iguel Calmon du Pin e Almeida , do Conse-

jto de S. iM. I., Ministro e Secretario deitado
dos Negócios da Fazenda, Presidente «lo Thesou-
ro Nacional &c. Faço saber á Junta du Fazenda
da Provincia da Bahia : que havendo participado
o Cônsul Brasileiro eu. Gibralta, , terem sabido
embarcações para os Portos do Brasil sen. serem
despachadas por aquelle Consulado, em cunftirnii-
dade do . 9.c do Alvará de 30 de Maio de 1820,
não obstante ter (oito publico por EJitaes , e au-
núncios inseridos na Gazeta do Paiz , como me
frii communicado por Aviso de 24 de Maio ante-
cedente , expedido pela Secretaria de Estudo dos
Negócios Estrangeiros : Determina S. M. o Impe-
rador que a Junta expeça as ordem, necessárias,
a fim de que n'Alfandega dessa Cidade se não dê
entrada a embarcações taes, em menoscabo da Lei :
bem como Recommentla toda a vigilância com os
Nuvios , qu. vierem daquelle Po.to , a' respeito
da Carta de saude, que devem trazer do mesmo
Cônsul. O que cumprirá. Albino Nunes de Aguiar
a fe* no Rio de Janeiro em 2 de Junho de 1828.

 Marcellino Antônio de Souza a fez escrever. —

Mi°-nel Calmou Ju Pin e Almeida.
N. B. Da mesma fôrma para as Juntas de

Faseuda das Provincias de Pernambuco e Maranhão.

Artigos não Officiaes.
RIO DE JANEIRO.
Câmara dos Deputados.

Extrticlo da Sessão do dia 2 de Junho de 1828. (*)
Presidência do Sr. Costa Carvalho.

Fez-se a chamada , e acharão-se presentes 83
Srs. Deputados ; faltando com causa os Srs. Ver-

gneiro , e Cosia Silva , e sen, ella os Srs. Vicen-
te da Fonseca, Martins Pereira, Araújo Vianna,
Mello e Suuzi, , Pereira e Mello, Aguilar, Hol-
landa Cavalcante, Odoiico Mendes, Herrera, Fran-

ça , Madurei ra.
Sendo 10 horas, abrio-se a Sessão , e leu-se a

Acta da antecedente, que foi approvada.
Expediente. >

Leu se hum Ofiicio do Marquez de Aiacaty,,

participando á Câmara que S. M. 1. o encarregou
da pasta do Ministro da Marinha, por este se achar
doente.

[•] O Reductor declura não ter parte alguma nos
extractos das Sesnões da Câmara dos Srs. Deputados ,
e por isso nao responde pela exactidão do. discursos dos
Sts. Or.derea, uem d.s decisões da Câmara.

Outro do Mini.tro do Império, pedindo á Ca-
mara lhe designe o dia para appresentar a seu re-
latorio.

Sendo consultada a Câmara, foi-lhe destinado
o dia 3 pelas I l horas.

Leu-se outro Officio do mesmo Ministro remet-
tendo os trabalhos dos mappas estatísticos da Pro-jí
vincia de S. Pedro do Sul por José Pedro de tal.

Leu-se o P_recer (ia Commissão d^ Fazenda
sobre o requerimento dé Sr. Lino Coutinho , re-
lattvo á esciissez ria moeda de cobre, em qu. a Com-
missão requer, que se convide "a Commissão de Fa-
zenda do Senado, pura qne em huma salla do Se-
nado reunidas ambas as Commi.sões tiabalhem so-
bre e»te negocio.

O Sr Lino Coutinho perguntou se já tinhão
vindo as informações, que se pedirão sobre a moe-
da de cobre ? (o Sr. Maia disse que ainda não.)
Pois he preciso que se mande dizer ao Governo
qoe quanto antes as mande, porque já fez 8 dias,
que se pedirão, ou se fez indicação: iato he hum
negocio de muita monta, e por conseqüência em
8 (lias ji podião cá estar. Esta Commissão mixta
não póle trabalhar sem estes esclarecimentos, e
peço que se ofiicie hoje mesmo ao Ministro da
Fazenda, e que se lhe diga que não durma sobra
hum negocio de tanta ponderação.

Posto o Parecer da Commissão á votação, foi
approvado , e rcsolveu-se que se ofliciasse hoje
mesmo , dispensando se nesta parte a approvação
da Acta.

A Commissão de Cathequese dos índios nomeou

para Membro da Commissão Central de Constitui-
ção ao Sr. Ferre.ru de Mello.

Ordem do dia , segundas leituras.
Fez se segundas leituras dos seguintes Projectos."
Projecto do Sr. ('astro Silva, que derroga va- .

-ias Portarias, que ordenão o castigo das chiba- I
tadas cm os Soldados, foi julgado objecto de de.
liberação, e remettido á Commissão de Guerra.

Projecto do Sr. Feijó para obrigar a todos oa
Srs. a tratarem, e vestirem bem os seus escravos,
e castigarem-nos moderadamente, e ser perante o
Juiz de Paz, levando somente o castigo de 300 a )
400 açoutes , e não excedendo por dia SO a 40, i
foi approvado : á Commissão de Justiça Criminal.

Leu se outro Projecto sobre a faculdade do
commercio de cabotagem , da Commissão de Fazen- I
da, não foi julgado objecto de deliberação.

Leu-se huma Indicação do Sr. Custodio Dias

para se arrematar a Imprensa Nacional , foi de- |
clarado ebjecto de deliberação , e remettido á Com*
missão de Fazenda.
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LerJo.se os esclarecimentos do Ministro dos
Negócios Estrangeiros *.b._ u Bulla da Santa Cru-
zaua , firüo á Cooimis.ão Ecclesiastica.

O Sr. Lino Coulinho -. — Eu sempre me tenho
decorado, e rne hei de cU-cUi.ar tfcerriiifo defensor
das garantias individuues , não só dos Cidadãos
Biasileii.is, mas também dos estrangeiros^, que lia-
Ul<i!tliri '<ia ) iM.in iiiun i in V4V" v. tiwi.g..-- i i

dos ua Cniistiluição tem vindo ao nosso Paiz viver

juntamente com nosco; apparec» hoio » A.tiéa com

1'liuina relação das atr.-cidadeS feitas com estrangei-

fros, que se aciião prezos na fortaleza da Lage,
- e estes estrangeiros dizem que vão tepicsentar a

sua justiça perante as dons Câmaras, e perante o
Governo; entretanto sem esperar por estas repre-
(tentações , eu me levanto para me constituir seu
órgão, o sen defensor, para expor aqui na Cama-
ra as atrocidades , que alli se fazem em menosca-
bo da nossa Constituição.

Sr. Presidente, eu peço a attenção da Cama-
ra , ella está certa do quanto aquelle Governador
da Lage opprimio atrozmente o desgraçado Cida-
dão Barata, e elle continua afazer outros muitos
despotismos, violando muitas garantias, que a Cons-
lituiçâo consagra, e .te agora, Sr. Presidente, es-
te homem obriga os Soldados Liitheranos a serem
Catholicos'Romanos á força: isto he huma viola-

ção manifesta da Constituição , que permilte a to-
do e qualquer estrangeiro a liberdade do seu culto
religioso: e se nós crmiinuamo" i.Ssini, o Brasil em

pouco tempo se arvorara em Tribunal de 'nquisição.
Eis, Sr. Presidente, a- queimas de hum Official

Allemão prezo em aquella fortaleza (leu a corres-
pendência da Asfréa , e chegando an nome do Go-
vrrnador da Lage disse o illustre Orador , que
melhor se deveria dizer, verdugo e carrasco) (apoia-
do), e depois continuou a ler até onde refere aa
restas, e disse — isto que se segue refere todas as
rezas, que este Commandante obriga os Lulhes. nos
_ rezar , e se não querem, são obrigado» á força
por castigos militares a praticarem hum culto, que
ne próprio de Catlnlicos Romanos : portanto eu
mando huma indicação ã meza para que se peçâo
esclarecimentos sobre este negocio.

Sr. Cunha Mi tios disse que era a cousa mais
absurda que s0 podia appresentar á Câmara , pois
que ha. ia Leis si bre rezas, e huma Lei que de-
termina que o Soldado r".'.e só o terço ile N. S. ,
e isto he por huma Lei de I7!'S, por i.so que
estes homens não são obrigados a estas rezas, mas
a culpa he do Cupellão Mór do Exercito , pois
é.'e deve marcar a norma da reza, que devem re-
zi.r us tropa», mas elle até hoje ainda o não fez,
e tom («liado a este dever, esses homens cometem
hum sacrilegi • liii-u i vez qu-1 e-la náo he asna lei.

L"i)--e íi indicação do Sr. Lino CoutinliO para
íe pedirem esclarecimentos.

O Sr. Vasconcellos disse que entendia que se
devia encanegur a Commissão de Guerra sobre
essas rezas e confissões ; e queria que a Commis-
s,Tu as <r <_n.ina-se, pois parece que ha nellas bus-

• tai.te» l<icoii_li'ucioiinlidudes , e nâo sabia se em
Virtude destas ordens 'se 

podem cOmeter essas ar-
b.iraríedade.. A Commissão de Guerra pó le exa-
niíii r, e interpor o seu parecer, para sesaber -e
ás Leis , e a Constituição dn Império tem sido
Violiul ns

O Sr. Cunha Matos : — As ordens que existem
são qfie os C.pcU.es são obrigados a explicar a
doutrina qu indo se acabar a Missa , que as horas
de reza são ás ave marins, e que a Senhora D. Ma-
ria I. ouvindo o parecer dos Conselheiros deGuer-
ra, determinou que es.a* orações fossem o terço da
N. S., e nada mais. O que he certo he que exir.

te entra nós hum Capell.o Mór do Exercito, c_«..
sa que não havia entre nós , e o caso he que ain.
da não appre.entou a norma das rezas que d,.,..
rezar o exercito C»tholico , e ainda mais, Sr. Pfe,
siilente, nâio appre.entou a norma das seções de
graças, qne se devim rezar no campo da batalho •
apezar de que não temos tido oceasião de canta»
hum Te Deum sobre huma victoiia.

Elle muito bem sabe o que ha de praticar A
este respeito, porque já sei vio na Fiança , e P8ijtt
o costume qne alli se pratica, e na Inglaterra,

O Sr. Vasconcellos : —Sr. Presidente, esteCa.
pellão Mór jã fez hum regulamento , e he ne||e
que eu encontro algumas inconslitncionalidades, (.
por isso quero que a Commissão de Guerra o exa.
mine; pois está impresso, e foi d_do pelo Ministro
da Guerra, parece-me que en, 1825.

Sr. Ilollan Ia Cavalcanti disse que se queria
mandar este negocio á Commissão de Guerra , a
Commissão ná» tem esclarecimentos , e que achava
a Indicação muito boa , mas qua sem eeclarecimen.
tos não podia a Commissão fazer nada , além d»
que não havia tantas arbitrariedades como se dizia,
e disse qne estes homens podião seguir u sua Lei
mas devião assUtir á nossa com respeito e decência,
respeitem a religião , e obedeção á authoridade.

Sr. Cunha Mattos respondeu ao Illustre Depu.
tado , e disse-lhe que assistião com todo o respeito.

De Je mais algum debate julgou-se díscu-
tido; e foi approvado o reque imento do Sr, Lino
Cniitinho.

Leu-se hum Ollicio do Sr. Ministro da Fazen-
da sobre o destino da subscripção que se fez na Ca-
ninia dos Srs. Senadoies e Deputados para os po>
vos da Provincia do Ceará.

Sr. Vasoonc-ellos disse que Officio não satisfa.
zia, pois lambem se perguntou pela execução da
Lei de Setembro paia oceorrer á fome da Provin-
cia do Ceará.

Sr. Maia disse que- tinha Ilido em differente Officio,
Sr. Lino Coutinho : — Eu admiro que o Go-

verno não saiba o que todo o mundo du Rio de
Janeiro muito bem sabe, e até na Bahia; e ago-
ia he que o (inverno manda Ofliciar ao Presiden-
te daquella Provincia para saber destes negócios ;
o Presidente da Bahia mandou dizer pur quanto
afretou esse Brigue ? Diz \ò que mandou a farinha,
e não diz que se «fretou hum Brigue .Inglez por
trez cintos e tantos mil réis , e que esse Biijiue
chegou li, e o Governo do Ceará não linha di-
nheiro, e o dono do Brigue, que não penlia o seu
frete, disse-lhe— pois, Sr. Presidente, ponha a fari
nha á venda , que vendida nâo se fizerão os tre.
contos, mas fez-se somente aquillo que era nece.i, f

. ario , e a nossa fuinha foi para cahir no buxo du
Inglez, e andamos nós tirando de huns e deoti-l
tros dando esmolas para esse JoãoFule, que pare-
ce que he o qup vem li no Officio, (ri.ad.is) de
maneira que fizemos huma subscripção para esse
João Fule.

Ora , este Governo está mangando- com nosco,I
estamos dando o nosso dinheiro pura Capitães lil"'
glezes, quando a nossa intenção foi para soccoirei
o» nos-os Concidadãos , pois este (inverno não U'
nha hum:. embarcação de guerra , que até fizesse
cruzeiro para o Norte para conduzir esla fbrinlia'
Ou não pôde achar nutri, embarcação, que levasse *
farinha por menos frete ? Tudo quanto se fez M
iiull»; eeu, Sr. Presidente, por mim e pelos iii'MI1
companheiras, requeremos a esse Governo a reslU"1'
ção deste dinheiro , porque en não dei dinheiro PT
ra João Fule , que :io<r mande p. g .r o nosso <"'
nheiro, e' nós mandaremos lera. aos Cearenses
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• Ia on então deve recahir essa responsabilidade

he' o Minittro que lá mandou , ou sobro o Pre*
*ilte 

da Bahia ; mas em lodo o caso eu roqueiro

„ meu dinheiro, porqiíe não dou dinheiro paia o

J 
Leu-se bum Officio do Ministro da Fazenda em

aue.demonstra os ...ei.., de que o Governo te... Ia..-

eado mão para obitar ao ágio do cobre &c
O Sr. May pediu para retirar a Indicação.
Leu-se o 

'Projecto 
sobre os Mappas Topo.r».

ticos rio Império, 
'pata 

serem distribuídos, e postos
» venda nas diferentes Provincia, do Império, li

fri julgado objecto de deliberação, e dispensou se

de ir ¦' Commissão.
Leu-c-e outro do Sr. Lino Coutinho em 17 :.r-

tigos, sobre a prohihição de se ejUeifareni cadave-

„' em os templos, e criando Cemitérios fora da

Cidade , foi á Commissão de Saúde e Ecclesiaatica.
Fez-se leitura do Projecto sobre a A iisiinistra*

ção da Justiça em as Provincias, e criação-de Jut-

.es de Dir, ito , e extinguindo os Inquiridores _e
Juizes Ordinários: fo. apoiado, melo á Conin.issuo

de ...isiiça Criminal. . . , •
O Pt..jecto sabre a nova organisai.uo do«s ju-

„ados e ii.i, ucçõe, : foi apoiado , e reuietteu-se a

Cuiumissão de Justiça Civil.
, l) Projecto sobre a liberdi.de rios escravos ca

Nação , empregados no Serviço Imperial , conce.

deiido-se-lhe tertaa para cultiva.em: venceu se que
não era objecto de deliberação.

Projecto do Sr. Mnlaquia, sobre o valor do

ouro e 
'prata 

, e sobre a criação de nova moeda de

p.ala, que terá 7. oitava, de peno, e se chamara

Co.Ôa, de hum lado teia a efigie do Imperador ,

e do outro lado as armas, e no lue;ar ousar, ilha

o nome da Cidade, eu. que foi batida , e o nome-

ro das que ,e tem batido ; haverão meias Lotou»,

e í de ditas, a Coroa será dividida em cem partes
« a cada pente se chamará cento , e haverá moe-a

de cobre de hum cento , que terá 3Í oitavas, e mais

meio cento &e. , foi julsrado objecto de deliberação,

e foi á Commissão de Fazenda.
Fez a 1 » leitura de hum Projecto sobre a cria*

ção de' Eschr.bi, de Agricultura na Provincia rio

Rio de Janeiro, Mina, , Maranhão, e Bahia; foi

approva.io p'-.ra passar á 2.»
O Sr Almeida- Aibuq.ierque leu o Parecer ria

Commissão sobre a representação rios Juizes rie

Facto, relativa aos \\ 26 e 30 d., Le. de 182 ,
assignado pelo. Membros da Commissão dt Justiça

Crimine! , e- entrou em disou» áo.
(,) Sr Vasconcellos disse que approvava em

ps,te o Parecer , mas que por hera nao podia en-

irar eu. discussão, e que tinha que mandar huma

idéa á ia.ia. q»e he que o Promotor que fizer Hu,

..,« iiccusiicão vaia seja castigado , po.» que o l ro-

motor actual, qunirdo quer palilai » seu bocado,

eu servir algum amigo, não- lem mais do que con.

vocar o Jury; e ?oi.sso incorrera nupenade Ia,

liãto, q-uaodo faça huma aceusação, e se nao acue

crime, ou o não faça provado.
P„7se a vetos a Emenda do br. Vawonccllos,

te a necusarã» que fiae*- o Promotor não f.r prova,
da de crime, o Promotor incorreu, na, mesma,

pena. em qne incorreria o denunciante, se fosse

cond 'imitido : f«.i aprovado.
O Sr. Baptista Pereira mandou turma Emenda

que igual pena seja imposta ao J.w de Direito ,

qne deferir requerimento, contra a Ley, e to. ap-

^"'Entrondo-se 
em votação foi approvado o Pare-

««. ,. miia.lou.se imprimir com a, Emendasv
r 

Outra EmeBda do Sr.. May -o Promotor de tre»

em tre, mezes fará. a participação das aceusaçoes

que tiver a fazer , foi approvada para se imprimir.
Ordem do dia, discussão du kj 'è.° d» Lei, que

erb-e em Provincia a Comarca do Rio Negro.* 
Sr. Hullanda Cavalcante. Este art. 3. s parece-

me inteiramente desuecessaiio huma vez que já te-
mos criado huma Provincia , e determinado o lu-

gar da Capilul &C, porisso logo que huma Lei
(em ciiado huma Provincia, tem também deterrui*
nado as anthoiidades, que a hão de administrar, o

que eu queria era que se determinassem o, ordena-
dos na proporção de «mira qualquer, porque cu não

conheço Província de 2.» ordem : toda, tem a mes*

ma cathegoria.
Emquanto á Emenda da supressão do Coman-

dante Militar disse que a Constituição já indirecta-
mente tinha determinado que nas Províncias bou-
vesse Commaiidantes Militares , quando diz que nao
serão Membros do Conselho &c. , mesmo pela no,-
sa legislação, «> Commandnnte Militar he inteira-

monle sujeito ao Presidente , e se elle, tem feito
arhitriarjdaries, he por culpa d«„ Presidentes, sus*

pendáo os Comroandantea , pois que elles nao tem

ingerência na administração publica, e so sim na

disciplina Militar.
Emquanto ao querer-se suprimir o Conselho

administrativo, eu me oponho inteiramente, e antes

devemos ampliar as suas atribuições.
Concluo que esla Provincia deve estar na mes-

ma razão da Provincia do Piauhy.
Quer.se que vá á Commissão para estabelecer.

os ordenados, mas nó, como poderemos dizer ja
que ordenados devem ter es empregados desta 1 ,o-

vincia , dizendo somente que sejão os mesmos que
ten. huma Provincia das mais pequenas ? Nao se dl-

ga que a, Provincias são pobres, p-is nao sao lan-

to como se pensa , e quem ha de acreditar que a

folha militar do Pará anda por cento e tanto, con.-

tos ' Mas como i»to não ha de s«r , se o Pres.rten-
te recebe como Militar, isto he Commandante Ml-

litar e diz que he Lente , tendo huma grande ca-

teria de Ajudantes que faz mais de 50 prrposla,
por mez &c. , eisaqui huma Província, de cuja fo*

lha anda poi cento e tantos conto, ; cortemos poi,
esta despeza, e tiremos 20 contos para a Província

do Rio Negro.
Continuou a discussão fallando os Srs. Vascon-

cellas, Cunha Mattos, e Custodio Dias. _
O S--. Albuquerque combateu a opinião dos

Sts ílolliinda Cavalcante, Vasconcellos, Custodio

Dias e mostrou que seria motivo de continuas r:-

xas o criar-se tal lugar, poi, qne hum paisano que
a poucos «liu, he sujeito ao Governador, tinha de

lhe intima,, ordens sendo Presidente, e esta lie a

causa do descontentamento dos Commandante, e d.

opposi.áo que tem aos Presidente, &ç.
Votou contra a criação do Com mandante de

Armas, e enquanto á Junta da Fazenda conformou.

se n Emenda, ficando, a provedona que esta ta-

geurio as mesmas |.nçtõc-s. _
Sr Costa Agu.ar : - Sr. Presidente, ninguém

maia do que eu deseja elevar a Província rio Pa-

,á e Rio Negro á consideração que lhe he devida e

que ella deve ter:, o seu immenso territo.io, a im-

mensida.le e variedade das suas producções, o, re-

cursos diversos que ella contém , já mais aproveita*

dos pela incutia do Governo passado, e a que
he n.a» pelo desleixo, e abandono en. que aa-

tualmente tem estado, tudo isto em verdade noa

deve forçar para f«*>er subir aquella Província a

dignidade e consideração de que carece , eu posso
. e,te respeito fallar com conhecimento de cansa ,

poiqive servi em a.uella Previnem p«* W WHiee,



( 512)

e estou ao facto de seu» recursos, e do quo ella
h.-. capaz, o até t.nciono escrever a etia historia

política; trabalho esle, que a muito podia ter apa-
recido, se a minha laborioso vida, sempre rodiada
de papei, volumosos, e de grandes calhamassos ,
mo não houvessem impedido &c. Apezar porém
de eu estar persuadido do que acabei de expor,

j.lgu.i com tudo que este Projecto era ainda pro.'runturo, 
porque devíamos primeiro criar as cousa.

antes de dor esle passo: «slo foi a razão, porque
apoiei o adiamento proposto pelo Sr. Vosconc.l-
los em huma das Sessões passadas, fundado então
nas razões que se produzirão. Mas em fim o adi-
atuento se náo venceu, e por isso devendo agora
fallar sobie a matotiH do Projecto, acerescentarei
ao qne ja se tem dito algumas observações mais,

paia mostrar que nío he possível deixar do criar
hum Com mandante Militor no Rio Negro, qualquer
que elle seja, e qualquer que seja a sua graduação.

Os Srs. que se oppõe a isto não refleelem que
de facto alli ha, e sempre houve hum Oltici.il Com-
mandante de tropas , quando do Pa.á luüo tropas
de tempos em tempos: permittão-me mais os h.n-
rados Membros que eu lhes pondere, que qualquer
que seja este Otficial , ou . sua graduação , sem-

pre eil'. deverá receber o soldo da sua patente, e
a competente gratilicação de Ceininandante dessa
tropa (apoiado) : se alguma menor despeza poderá
haver a esle respeito , será então na quantidade
do soldo, por isso que os Olticioes destacados no
Pará erão por via de regra Capitães, c ceio que
bem poucas vezes excede.ào deste posto.

Mus esta pequena differença pode obstar-nos a

que estabeleçamos no Rio Negro hum corpo de
tropas , próprio daquelle paiz, o hum Cnmmaudan*
te militar com os necessários podeies para bem de-
.empenhar o seu officio ? (Apoiado) Eu não me
demorarei em provar o que tenho dito, direi só que
os circunstancias peculiares do Rio Negro, a sua
immensa Fronteira, os diferentes lados por onde pó*
de ser atacado, no caso de algum rompimento cum
os estados e Republicas Americanas , (o que Deo3
aparte de nó.) a sua immensa distancia do Pará
&c. direi sim que ludo está reclamando providen-
cias mui serias par., aquella Província, providen-
cias em fim «té muito peculiares pura aquelles re*
motos lugares. He forçoso por tanto ctiar ali hum
corpo de tropas permanentes, e hum Commandante
Militar qualquer que elle seja, e só deste modo pó-
de melhor ser defendido o Rio Negro de qualquer
ataque imprevisto.

Li mhrem-se os Srs. que se oppõe á esta cria-
ção, da facilidade com que aquella Província pôde
ser invadida no ca.o desgraçado de huma guerra!!
Ella pôde ser accommetida pelo inimigo assim pelo
lado de Surinam (apoiado), como por outros pon*
tos , «denta a communicação qu*. pode haver, su-
bindose pelo O.enoco até o chamado furo de Ca*

jciquary, e daqui alé a nossa fronteira, e o ponto
de S. Gabriel &c. Pôde além dftto ser atacada por
outros pontos do alto An.asonas , ou So limões ,
(apoiado) e por conseqüência , por todos esses no-
vos estados, que circundão a nossa Fronteira, que
mu. a maior facilidade podem descer pela iníiniila-
de de Rios quo desaguão no Amazonas. Tudo ia-
to he bem conhecido, e só poderá ser poeto em du-
vida , por quem não estiver ao facto das localida*
des daquelle paiz, o não conhecer o terreno.

Eis pois a n.zão por que não podemos deixar
de crear hum Commandante Militar para o Rio
Negro: eu não sou militar, mas creio que seria a
maior anomalia, criarmos huma Província, inteiramente

desligada e independente do Pará, e sujeifnrm.»
o Coin.uandaute dessas tropa., que par força devem
haver no Rio Negro, á aulboridade Militar de
huma outra Província, e tão remota e.n muitos
dos seus pontos!! Náo foliarei sobro as outras cia.
çõtw de conselhos &_., porque já muito se tem di.
to a este respeito , e até porque se não duvida :
direi só alguma cousa mais sobre a Junta de Fa-
zendo ; e para melhor enunciar a minha opinião
peço a V. Ex., Sr. Presidente, o obséquio de mon!
dar ler huma Emenda do Sr. Monteiro de Barro,
que creio mandou á mez». (O orador sendo salisf.i.
to continuou.) Esta Emenda não pôde deixar de eer
apoiada , e approvada.

Eu estou também persuadido, que não he mis.
ter criar no Rio Negro huma Juntu de Fazenda
como a tio Puiá. Os seus pequenos recursos pot
ora, e a pouca complicação por hora da sua ad.ui.
nisiração, eseusão esle aparato de huma Junta co-
mo as das outras Províncias. (Apoiado) Basta dur
huma nova fórum ú Provedoriu quo ali existe. E_.
ta he composta do Ouvidor , como Provedor da
Fazenda, de hum empregado na qualidade de Es.
crivão, ou Contador , e de hum Al.uoxorife , tudo
sujeito até agora ti Junta do Pará. Como esta
Provedoriu, huma vez separada da do Pará, diva
infalível.nenle ter hum regimento próprio de suas
peculiares circun-tanci. s , fie por isso de toda a ne-
cessidado que esle negocio seja remettido á lllus-
tre Coinuii-são de Fazenda , para que elle dê lin-
ma nova fôrma a esta repartição , e pura a cria.
ção de hum novo Provedor de Fazenda ; porque
sempre me oporei a que continue a se-lo n Ouvi-
d..r da Comarca. Nada de acumulações de funeçõe.
judiciarias com fuucções administrativas: (apoiado)
a experiência nos tem feito conhecer os inconve*
nienles de sim.11.ante união e n.istu.a de tão di-
versas opiniões.

He pois por todas estas razões que eu voto
para quo o Projecto seja remettido a Commissão
de Fazenda afim de providenciarmos estes e outro.
objectos, aliás de toda a consideração. Eis o que
tinha a dizer c a minha opinião a similhante respeito.

Pondo.se a votos o artigo não foi npprovado.
A emenda do Sr. Fejó de se suprimir o Com-

mandante Militar não foi approvada , bem como a
supressão do Conselho administrativo.

Emenda do Sr. Cunha Mattos que em lugar
da Junta de Fazenda seja couservado o Almoxa-
rife, e Provedor, foi approvada.

Emenda do Sr. Bastos que vá o Projecto á
Cotnuiissão de Fazenda para designar o regimento
que deve seguir o Provedor. Foi approvada.

Emenda do Sr. Lino Continuo que vá o Pro»
jeclo á Coiumissão de Fazenda para destinar os
ordenados do Provedor , Almoxanfe, e mais era-
pregados. Foi approvada.

Emenda do Sr. Paula e Souza que fosse -
Coiumissão para lhe dar melhor forma, foi approvada.

Não havendo mais Ep.ei.das foi approvado que
fosse ti Coiumissão de Fazenda.

Entrou em 2.» discussão o Projecto de Lei que
exclue os morgados. Forão approvado. os arl.,1." e 2."

O o.' art. com a Emenda da Commissão, foi objec-
to de alguma discussão , e foi adiado pela hora.

Dando a hora o Sr. Presidente deu para ordem
do dia: l.*> eleições da Meza: 2.° continuação da
discussão do Projecto sobre a extineção dos Mor*
gados: 3. ' segunda discussão do Projecto do Regi*
mento dos Concelho. Geraes de Província do Sr.
Fejó : 4. ° novos Projecto. e Indicações. Fechou-sa
a Sessão. -

RIO de JANEIRO na IMPRENSA IMPERIAL £ NACIONAL. 1-2».



S.o 129 Segunda feira

IMPÉRIO Wa B#-'«' -4
lY*y * :.(sU\\tív,,\ /¦; . .-.?)''l

9 de Junho de 1823.

DO BRASIL.

>o<^o<>-<ísíj§§^c>o<^0<

DIÁRIO FLUMINENSE. Vol. II.
vw*-

Autigo. de Officio.

RIO DE JANEIRO.

EDITAL.

J\ Junta do Commercio, Agricultura, Fabri-

cas e Navegações deste Império do Brasil baixou

a Portaria do lheor seguinte: ,
Manda S. M. o Imperador pela Secretaria Ue

Estado dos Negócios Estrangeiros remetter a Im-

perial .Imita do Commercio, Agricultura, 1'iibn-
cas e Navegação deste Império os autos Oe ínven-

tario dos bens tanto do Cônsul deste Império ie-

sidente no Reino de Angola Ruy Gemiaek Possol-
le, pelo falecimento de sua mulher D Joaquina
Angélica Coutinho Possollo, feito pelo Vice-Li.nsul

por Commissão do dito Cônsul, como o rie José

Isidoro de Noronha, Escrivão do Pataxo Bras.lei-
ro S. José Especulador, e do que pertencia a seus

committenlcs, remettendo o dito Cônsul nesta mes-

ma oceasião u José Anlonio Ferraz Guimarães no-

ve escravos, que'conservou em seu poder como nu-
sencia por elle nomeada ; a fim de que lhes de

aquella publicidade necessária , para conhecimento
dos herdeiros, e mais interessados : o que a dita

Junta cumprirá. Paço 20 do Maio de 1828. —Mar-

quez de Atacaty. „ ..
Cumpra-se, e registe se, e se publique por Mi.

taes, e pelas Gazetas. Rio 3 de Junho de IbüS.
— Cunha - Vasconcellos— Gomes — Lisboa — Im-
to de Almeida — Campos.

E para que chegue á noticia de todos lie a -

fixado o presente. Rio de Janeiro 4 de Juuho de
1888. - Ignacio Alvar,s Pinto de Almeida.

AnriGos nío Officiaes.

Câmara dos Senadores.

23.» Sessão dc 2 de Junho.

Presidência do Sr. Bispo Capellão Mor.

Abrio-se a Sessão com 3^ Srs. Senadores; e

approvou.se a Acta da antecedente.
O Sr I 8 Secretario leu huni Oflicio do Sr.

Ma.quez de Aracaty, Ministro e Secretario de Es.

lado dos Negócios Estrangeiros , participando que
por Decreto de 30 dc Maio passado, Houve b.

M. 1. por bem encarregal-o interinamente da Re-

partição do. Negocie, da Maiinha, peta enfermi-

>CK»<&<

dade do respectivo Ministro.
Mandou-se suspender a Resolução a respeito

da impressão do Relatório do Ministro da Mari-
nha , ate sabei-se se ria Câmara dos Srs. Deputa-
dos se mandou imprimir outro similhante.

Entrando se na 1." parle da ordem do dia,
discutitao.se succesaivii.nenle os quatro Pairceres da
Commissão de Estatística relutivis aos Srs. Sena-
dores, que não comparecerão , Mairink, Menezes,
Carneiro da Cunha, e Visconde da Pedra Branca;
e fotâo todos approvado., sim embargo da Emen-
d», que á 3." olfereceii o Sr. Carneiro de Campos.

Passou-se á 2,a paite da Ordem do dia , que
era a ultima discussão üo Parecer da Commissão
de Legitali.ção sobre o requerimento do Porteiro e
Contínuos do Senado. O Sr. Marquez de Caravel-
Ias offereceu huma Emenda, que depois retirou; e
o Sr. Borges a seguinte. — Que em lugar de mi-
nutar.se Decreto conforme o Parecer da Comniis-
são, se tome huma Resolução sobre a matei ia em

questão , a qual seja inserida em art. do Regimes-
to; a qui'l foi appriavada, rejeitado o Parecer.

Seguio se a 3.» parte da oídeni do dia; cunti-
nuando a 2.» discussão do Ç. 1. ° do art. 1. ° do
Projeeto de Lei sobre as prisões por crime sem
culpa formada, e as trez Emendas já propostas,
rias quaes o Sr. Ma.quez de lnhambupe retirou a

que lhe pertencia , substituindo-a por outra , a

qual finda a riiscussão foi engeitada , assim como
a do Sr. Carneiro de Campos ; tendo porém me-
lhor suite a do Sr. Marquez de Caravellas, aceres-
cen.ando — conduzindo o directamente á presença
do Juiz; a qual foi approvada com o Art.

Passando se ao Ait. 2 , e lendo o Sr. Mar-

quez de Caravellas efletecido huma Emenda sub-
slitutiva ; deu a hora , e ficou adiada a matéria.

O Sr. l.o Secretario leu hum Officio do da
Câmara dos Srs. Deputados, participando que con-
vencida aquella Câmara da urgente necessidade de
se darem pela Assembléa Legislativa prontas pro-
videncias ao mal publico , proveniente da escascez
da moeda de cobre, resolveu a fim de se tomar
huma deliberação adequada com a maior brevidade

possivel convidar a este Senado , para authorisar a
respectiva Conimissão de Fazenda a ter no Paço
do Senado huma conferência com a daquella Ca-
mara, designiindo.pe-ll.es para esse fim o dia e bo-

-Hrr-Jrjlgando urgente este negocio, resolveu-se que
se assignasse o dia 3 pelas 11 horas da manhã pa.
ra reunião das duas Commissões.

O Sr. Presidente deu para ordem do dia : 1.
continuação do Projeeto adiado: 2.° Projeeto so.
bre a liberdade da Impreusa : 3.' discussão do Pro-
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jecto de Lei destinando subsidies para a factura da
estrada du serra do Parati.

Levantou-se a Sessão as 2 horas e \.

Câmara dos Deputados.

Extracto da Sessão do dia 3 de Junho dc 18?.i

Presidência do Sr. Costa Carvalho.

A's 10 horas da manhã, feita a chamada, acha-
r"o-sQ presentes SO Srs. Deputados, faltando com
c t.s;. os __...>. Vergueiro, Costa e Silva, e Jo,é
Corrêa, e se.u ella us Sr. Vicente Ferreira, Odo-
rico Mendes, Martins Pereira, Araújo Vianna,
Ferreira e Mello, Aguilar , dello e Souza, Pe.
rcin, de Mello, Pauia Cavalcante, França, Her-
rera , LV.iiidí.

Expediente,
Leu-se hun, Officio vindo do Senado sobre o

convite , que fez a Câmara : o Senado destina o
dia 3 pelas 11 horas.

Outro do Ministio da Guerra , remettendo o
relatório, e pedindo o dia e l.ora ; foi destinado o
dia 4 pelas 11} horas.

O Sr. Baptista Pereira pon lerou , que a Com-
missão não estava preveni li , e que tinhão trab.1-
lhado ; por isso pediu que se ofliciasse ao Senado,
que amanhã teria lugar.

O Sr. Vasconcellos disse que estava pronto, e
que era de urgência, e que hoiiteni por se con-
siderar assim se tinha dispensado a approvação da
Acta.

O Sr. Souza França disse que se achava des-
prevenido , e que perteneiia levar hum apontanien-
to por escrito, e que por esta razão não podia hir.

Ordem do dia , eleição da Meza.

Prnceleu-se á eleição da Meza, e sahiráo elei-
t^s para Presidente o Sr. Ceista Carvalho com 4(i
votos , e par:-. Vi-e-Presidente o Sr. Almeida e
Albuquerque co.ii .:;2. Para Secretários l.° o Sr.
Maia cem 59 vi tos , 2. ? o Sr. Almeida Torres
com 4(5 , para 3. 3 o Sr. Araújo Basto com 41 ,
para 4. ° o Sr. Marcellino de Brito com 30.

Para Supplen.es os Srs. Feijó com 29, e Hol-
landa Cavalcante com I !.

Continuou a discussão do Projecto sobre os
Morgados e Capellas.

O Sr. Hollanda Cavalcante fez hum requeri-
mento para que tornasse á Commissão o Projecto
para oiganisar de novo os artigos 1. ° eü :i foi
posto em discussão

O Sr. Cruz Ferreira disse que esla Lei era
politica , e não civil : e votou outra o requeri-
mento do Sr. Hollanda, e disse une a Cnmmissão
não tinha liada :i fazer ; e que o que li.ivia na
parte civil era sobre Capellas; e que os dmis ar.
tigos já tinhão snin approvados ; e- venceu-se que
os nmles , que podião fazer nos morgados, mio se
estendião ás Capellas, e mostrou que a Câmara
linha votado unanimemente pelos dous artigos do
Projecto ; porque eslava inteirada que os Morga-
dos tinhão side, a causa da perda rie algumas Na-
ções, come, a Hespanha e Portugal; e nem queexistião na Inglaterra, he com tn.lo reil,, que ho.
jo os Jurisconsultis trabalhão pur» abolir, e até
por economia politica, porque muitas vezes elá-se a
l.'-m só homem hum imuieiiso espaço ele terreno
que elle não pôde cultivar , o que polia aprovei-
tar muitos homens , e com isto o Eitadu lucrar :

tirão de mais a mais ao Estado babeis Cidadín,
pela razão do que os primeiros filhos destes („,.'
meus educão-se ua indolência ordinariamente, nã<í
se applicão nem ao commercio , nem ás armas, i,em
ás letras : os segundos igualmente seguem :< .„es,
ma carreira. Ultimamente dizem que estes Mor«-a.
dos só são bons para o lustre de, Throno : o !__.
tre elo Throno são as virtudes do Monarca , a -a,
bedoria elos seus Ministros; e não a iinmensidade
de Morgados, ejue andão á roda elo Throno- O,-,,
isto não se acha a respeito das Capellas : sohre
ellas nós temos legislação própria , <> que era ie.
cessario somente era faze-la mais clara , e mais
acoininodada ; isto sim era hum acto puramente
civil; mas dos Morgados e vínculos lie Lei poiiti.
ca , portanto não sei epie tenha que fazer a Com.
missão de Legislaçãe,. E segundo os meu-, pnnci.
pios voto contra o requerimento , que nada rai !',_.
zer á Conimissío.

Julgou-se discutido , e foi rejeitado o roque.
rimento do Sr. Hollanda Cavalcante, e passou o
Projecto para _j.il discussão.

Terceira parte da ordem do dia.

Discussão do Projecto sobre o Regimento dos Conse.
Ihos Geraes de Províncias do Sr. Feijó.

Poz-se.em discussão o art. l.°, e foi app.o.
vado , e entrou o 2. ° em discussão.

O Sr. Vasconcellos disse e|iie tinha a fazer Iiu-
ma emenda, mas e|iie era de redacção ; e he , que
não só ouvida a queixa da purt»>, mas além disto
por indicação de qualquer dos Membros do Con-
selho

E pondo-se á votação passou o art. 2. ° salva
a redacção.

Discussão do art. 3. °
O Sr. Feijó reqoereu a suppressão do art. 3.°
O Sr. Cruz Ferreira votou contra suppressão,

e requerei! nova redacção.
O Sr. Feijó sustentou o seu requerimento di-

zenlo, que estava no Senado bum Piojecto sobra
as Municipalidades, e que por isso era desnecessária
esta discussão. Poz-se a votos o requerimento do
Sr. Deputado, foi approvado, e approvada a .up-
pressão do art. 3. °

Discussão elo artigo t. °
O Sr. Feijó pedio a supressão pelo mesmo

motivo do S. z, foi posto á votação, e suprimido.
Entntriiu e,n dis¦eu.ssao o artigo __>. o
O Sr. Vasconcellos disse que aprovava o arti-

go, mus ejiie mandava huma Ementa para vêr se
era approvada, no caso de que o Artigo não pas-
susse.

O 5.° art. dos Conselhos Provinriaes loi ap-
provado com huma Emenda do Sr. Vasconcellos,
que náo fui possível colhe Ia.

Foi interrompida u discussão, por ser annun-
ciada ti chegada elo Ex '¦" Ministio do Império,
que sendo II, horns foi introduzido pelos Snrs.
Secretario Araújo Basto, e Marcellino de Btito,
cuia as etiquetas do costumo, tomou assento na
meza , e appresentou o seu Relatório de que fez
a leitura; linda a qual, o Sr. Presidente lhe dis-e,
!|'ip a Câmara dos Deputados tomaria em conside-
rae.-i.o , e rPtirou-.e com ns mesmas formalidades. A
Câmara decidiu que se mandasse imprimir o Rela-
t'»rio , bem como o do Ministro da Marinha, H-
canilo em regra para os mais.

Continuou a discussão sobre o artigo 5.°
Emenda do Sr. Vasconcellos : — Suprima *e a
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l mirte e emquanto á prisão os Conselheiros não

«erío presos, senão eu. culpa capital &c. - Entrou

£|U ll'SCHS9ãO. ia J I
O Sr. Vasconeellos oltereceu outra Emenda ila-

Qual não podemos dar a idéa.
O Sr. Luto Coutinho: — Levanto-me para

apoiar a 2." Emenda do Sr. Vasconeellos , e pari'
approvar a petição, que tez, de retirai- al.«, pOr
que de facto a respeito de crimes cometidos por

qualquer Conselheiro como homem não temos na-

,1a com isso ; tratamos desses homens como Cou-

selheiros ; he verdade que muitos inimigos da cau-

sa da Independência poderião subornar as authori*

d des , que nãu fossem affectas ao Sy-tema , paia
mandar agarrar por qualquer cousa o Conselhei-
ro: tanto mais , «e elle for inimigo dos interesses

d. sua Piovn.cia, ainda que pela nossa Constitui-

ção nao se pôde agarrar Hum Cidadão por pe pie*
' "' 

Ora oi. homens que se hão de escolher ordina-

liamenti- p-'ra Conselheiros serão os mau virtuosos,

e instruído*.; e essa gente não será capuz de co-

uiMei- .rrandes crimes , e poder-se-ha salvar d. per-
se-uiçâo do despotismo. Eu sou dr; parecer que se

d-vlare que não teto responsabilidade, e que suo

invioláveis , quando tr.itarein eu. Conselho de ne-

gocios de suu Provincia, porque nós .abemos que
nós mesmos muitas vezes não somos Srs. do nos,

e avançamos proposições que depois de nos assen-

tarmos , nos arrependemos , e co no pois hum po-
bre Conselheiro de Província ha de ficar sujeito jl
esta responsabilidade , por avançar li»ma proposição
árdua, que, se for encab-ç da como crime, trará

penas enormes ? Mas em fi... não uó-le ser declara-

do, porque o Sr. Senado o não quer, e acha que
a Constituição só declara que nos somos invioláveis;
huma vez pois que os Conselheiros não podi m ja
ser invioláveis, mande-se, cumo o Senado quer, tem*
no virá en. que possa andar livremente; o menino

não começa a andar livremente, ell. começa u dar

alivuin-its quedas, mas eu. fim vem a caminhar li-
-.temente depois. Po lunto decl.n-se que sao rês-

ponsaveis, nn-s que quando o Corpo Legislativo

conhecer que o Conselheiro fez huma cousa _su-.ee*
rtivel d- iL-spc.i .-..i-.ililade, não deixaiemos isso á
-iibitr'-ieda'.'ií- ',' > Presidentes, e das mais authori-

dados que podem muito bem não querer Conselhos

de Provinciu, e p-irisio fizerem nos responsáveis

pnt (iii..l'i'..e.- i-.tsig.-.ilicancia, pot.ai.topara ser res-

ponsavel pela -ua opinião dentro do Conselho, he

preciso que o C-jrpo Legislativo decrete a sua res.

punsahilidiid.-. ...
() Sr Sou/.a Erança : — A questão da invio-

labilidade se leu. tornado mais seria , e ponderosa
do qne merecia, porque não sei como se possa con-

siderar a lesoon-ubilidade en. os Conselheiros de

Provincia, i.p.n uiesuio nos Deputados, porque es-

sa .wponaabilidade será co... a injur.a que se jui-
ga com .... spus discursos contra alguém; eisaqui

meramente onde pode assentar a crimina lidade, ou

sen, pelo eiVeito que o seu discurso produz.o nes*

.se Corpo Collectivo; eisaqui os dous casos, em que
se pode impor a res, sabilidade , mas vejo que a

não pó h* haver em neuhu... delles, porque ...ida

que « Consti..,ição me não garant.sse . n.v.olabi*

lidade como Deputado, nao havia assim m -sino por
onde me íi/.esse responsável, porque fS-na por
fallar contra o Ministro de Estado? Teçamos a

lei do Marquez de Pombal , que proh.b.o que se

censurassem os actos do Go-emo , "u sen., por

que passo,, huma Lei que ousou grandes p.e-

friso*' á Nação , so porque eu tu. de voto que

so lizesse essa Lei ? ? Por conseqüência a respou-
sabilidade he só de facto, e contra essa não ha
cautella , e eu digo que quem he responsável ho
. Conselheiro, que he Capitão do Milicias , que
foliando no Conselho com liberdade , o Coronel a
titulo di) disciplina , pôde prendei-o , eis aqui co*
mo a responsabilidade he matéria de ficlo, e não
de direito , e por isso eu queria que todos us ot-
liciaes de Milicias ficassem duranie o tempo do
Conselho sem a sobordinação Militar. (. Votações. I

O Sr. Teixeira de Gouvêa, requereu que bis.
se posto.em execução o art. ílá do Regimento p-i-
ra quando vierem os Ministros de Estado en. No-
me de S. M. o Imperaitor appreaentnr os Relato-
rios, e mostrou que quando hum Mini.ro uparece
nesta Câmara, e principia dizendo — De Odem
de S. M. o Imperador &c. he recebido como quan-
do se chamai! Ile por isso que a Câmara deve
tomar huma resolução a e-te respeito, poique as
frazes , que usou pouco delicadas o Ministro da
Fazenda no seu olluuo em Ses«ao passada tle que
— Tendo de apunsentar a essa Câmara o Relato-
rio &c. não tem lugar neta Sessão, e não devem
servir do regra ; e por isso rogava a V. Ex. que
propozesse á consideração da Câmara, se os Mini.-
ti-os que vierem em Nome de S .Vi. devem coiiti-
nuar a ser assim recebidos.

í) Sr. Presidente ; — Como sp me argue de
injustiça, cumpre dar as razões á Câmara , porque
assim o pratiquei. O anuo passado decidio-se que
o Ministro da Fazenda, quando viesse á Câmara
appresentar o seu relatório, embora dicesse o Mi-
nistro em seu Ollicio que era de Ordem de S. M.
o Imperador (o Sr. Lino Coutino : V. Ex. nío se

canse...) só quando fosse em nome de S. M . e

não de ordem ; eis as razões, que me guiarão n s*

te caso , não foi arbítrio meu , e por isso lhe

mandei dar a cadeira da esquerda.
Sendo exigida a urgência pelo Sr. Tp.xeira de

Gouvêa, e posta á votação, não se venceu.
Po-z*se em discussão o art. 6. s

O Sr. Paula e Souza disse que queria mais es.
clarecimentos neste art., t* mandou a seguinte Emen-
«Ja. — Eiu lugar de qualquer venci i.ento de solfo ,
ou ordenado , diga-se — subsidio — residindo nn Ca-

pilai* r*
O Sr. Araújo Pasto mandou mais huma Emen-

da depois de hum mez — que foi unida ú do Sr.

Paula e Souza, e foi approvada.
Emenda doSr. Xavier Ferreira—em lugar de

Governo , se diga — o Coverno de Província em

Conselho — não foi approvada.
Emenda do Sr. José Custodio — que lhe lique

o direito de receber o sul.Io ou ordenado quando
for pequeno — foi approvada.

Discussão do art. 7. °

O Sr. Vasconeellos fez huma pr-Tiienn reflexão-
em conseqüência do que foi approvado o 7." a,i.
salva a redacção ; e passou o Projecto para 3 i dis.
cussão. .

Sendo chegada a hora, o Sr. Presidente deu

para ordem do dia: l.= Parecer da Commissão so.
bre a Resolução do Governo declarando no gozo
de Cidadão a Joaquim José de Araújo : 2. = Pare-

cer da Commissão de Guerra sobre a 
^isenção do

recrutamento na Provincia do Ceará: 3.° sobre o
Officio do Ministro dn Marinha: 4.° Parecer so-
bre a Indicação, do Sr. Lino Coutinho acerca dos

privilegio* do*» n.oedeiros , Parecer da Commissão
de Marinha, sobre o Officio do Ministro da Ma-
rinha : 5.° acerca dos Brasileiros formados^ em Uni»
versidades e-tiangeiras. Fechou-se a Sessão.

#*
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Advertência.

O Sr. Vasconcelloi nos recommenda , que rio.

N O T 1 C 1 A í

ENTRADAS.

Dia 4 de Junho. — Falmouth ; 44 dias; P. Ing.
Rtdpole, Com. John Buloek : passageiro I Inglez.—
Rio Zaire ; 26 riias; E. Carolina , M. Migtul José
Nunes, equipagem 'i3, carga 300 escravos, destes
morrerão 7 , a João Alves ila Silva Porto. Foi rou*
bnda por hom Brigue de 9 peças por banda na la-
titurie \* e 50' Sul , o qual lhe levou 80 escravos ,e es Passaportes ria Escuns. — Angolla ; 30 «lias;
B. Comntcrciaiite. M. José Jacinto Pacheco, equipa,
gem 23, carga 441 escravos, destes morrerão 9. a
vários: passageiros José Bento Alves, Anlonio Pe.
reira Teixeira , João Coiiéu de Burros, Manoel
Ribeiro Tuvares, com 1 escavo, e José Ferreira
dos Sentos.—-Norfolk; 55 riias; B. Amer. Comgnice,
M. John Slephen , equipagem 8 , carga farinha , eoutros gêneros , a Birckhcml: passageiros os Ame-
ricnnoi. John Southegale , e Eduardo Chauiberlain
Cônsul para Santa Catharina.— higlalrrta; 47 dias;
T. Ing. Eguilcm, Com. o Teu. Govlden, com vive'
res para a esquadra Britannica.— Bahia; 54 dias;
S. Carolina, M. José das Neves Firme, equipagem
13, carga sal, a Joaquim das Neves Pinheiro.

Dia 5 de Junho. — Nova Hollanda ,- 109 dias-
G. Ins. Elisabeth of London , M. Thomaz Calais 

',
equip-.gem íltí , caiga vários gêneros; segue paraLondres : passageiros 17 Inglezes , inclusa» 5 mu-Jneros.

Dia 6 rie Junho. — Gibraltar,- 40 dias: B. Ing.John, M. Peter Shcpand, equipagem 16. cargavinho, ateile, e outros gêneros, a Le Breton-
passageiros 3 Inglezes , 1 Genovez , com sua fa*nulla, outro com sua mulher, 1 Dinaimirqnez , e1 Allemão.- Giiaraliba; Sdins; L. Santa Roza,JVI. Jacinto Pereira, equipagem 3, carga caffé, IaManeei Francisco Tibáo. — Ubalttha ,- 

'8 
dias • LLiptrilo Santo, M. João Corrêa do Prado, pnu.pa.

gemi 6, carga caffé, e fumo, a Anlonio Fran,de. Pender.- Parati, prf. Ilha Grande ¦ 3 di
ncisco

asT /. tk, A urunue ; j a,as ;L. Ihspique, M. Caetano de Souza Machado, equi!
pagem 0, carga caffé, e ogoarrientP , a vários-
Arribaria E. Velha, de Dio, M. Victor Nobre detinto , saluo para Molembo em 25 de Maio ar-ribou com agoa aberta. '

S A II1 D A S.

Dia 4 de Junho. —Maranhão ; B. Ing. Eliza,

ciaremos que na Sessão de 2 do corrente slle .-faltou no sentido, em que se acha redigido o !°discurso no Diário precedente. — O Redactor.

MARÍTIMAS.

M. Ihivid Haddon, cquipngem 14, cm lastro- Dn-sugi-iio Pedro Gomes Machado, Juiz de Fora dParuhyba e Campo Maior , cam Portaria da Sec.»*tuna d'Eltado dos Negócios «Ia Juxtira. — Jersen'
B. Ing. George Makintosh, M. Jantes Parchard'
equigiigen, II, carga assucar. — Mangaratiba ¦ )'Senhora da Penha , M. Thomaz Antônio Rodrhne?
equipagem 4, em lastro.—Rio de S. João; L A"uú\Volante, M. Forlmiato Barmrdlno, equipugemV
cm lastro. — Cubo Ftio ,- L. Dinheiro á vista J|'Manoel da Costa Santos , equipagem 2 , en, ¦„'.,_.,/
Gibraltar; G. Amer. Acoste, M. Samuel Hcller'equipagem 1.5, carga caffé, e assucar.

,. P." ™e 
Junn0— T-ondres; B. Ing. Elizabeth,

M. John ltwmpson, equipagem 9, carga caffé, ja.curanriá, e outras madeiras: passageiros os Ingje.zes A.chibakt Sumnrrnill , W. D. Roscu , e Fran-cisco Ili.khes , com Passaportes da Secretaria deEstado dns Negócios Estrangeiros. — Gibraltar ¦ BAmer. G. P. St.vcnson, M. Roberto Walker , equi*
pagem II, carga algodão, raflé, couros, e ossu-cai : passageiros os Hespanhoes Joaquim Bó Fa*rei, Felippe Martin, Agostinho Pereche, com Pas-saportes da Secretaria d'EsiHrio dos Negócios Es-trangeiros. — Antuérpia ,- G. Hol. Neptuno, M PPetitl, equipagem 15, carga eu fie , couros, as-ulcar, e tnpioca.-Dito, B. Hol. ürindeu, M.Nas-tuo, equipagem 8, carga assucar, couros, e caf-
»tT. e de Grnce •' G* Fr"m- Isambert, M.Melcluste, equipagem 22, carga caffé, couros, li-

pioca amatistas, tupnzios, e outras pedras. — Go.Ihcmhurgo; C. Sutca, Maria Elcna, M. D. E.Jtogman, equipagem 9, ca.ga caffé, e assucar.—Uilo, G. dita, Apollo, M. Lars Damberg, , equi.
pagem 18, carga assucar, e caffé.
M -P;'" 6 ^nJn^<>- — Parati; L. Amor Divino,m. J/iouiuz Rodrigues, equipagem 6, carga sal:
passageiro Henrique Manoel de Almeida, com Pag-saporle da Policia. _ Cabo Frio; L. Conceição,M. Irancisco de Azevedo Santinho, equipagem 4,em lastro. - Bahi, , S. Promptidão, M.JoséJoal
quim Pinto, equipagem 9, carga azeite, e outros
gêneros: passageiros 1 escravos, com Passaporteda Secretaria d'Estado dos Negócios da Marinha.- Macahê ,- S. Bom Jesus dos Navegantes, M.Manoel Rodrigues dos Santos, equipagem 7 rmlastro: passage.ro José de Souza Valle, com Pas-«aporte da Policia.

AVISOS.

caza do Sr. Veiga, ruaH da Qui ntr to . 1 « Ü°' 
° "",0 

^ 
M^ Bchão'se " venda "»

caza do Sr. Coronel Faro , rua dos Pescadores N o f í°0 
', Da rUa d°B P««««rea N. • 19 , e em

se venderem nesta logo qne chegue a lista n *.',. ' í 
-l''al "Ç pagara os preu.ios dos bilhetes quebilhetes que custão 4,^200 rs. 

° ?n<-° de cada *»&** são 8Í>400 rs. porém ha meio.

brica» de Tapei ^E.t?m^ir"rSi "í. 'TJKIeíf 
V!'•l"»*»!-*«9 • ">d« * 3.- Loteria s beneficio das Fa-

rial Theatio de S Pedro de Alcântara O 1 
^llt? Plan° he ^ •«• da* Loterias do Impe-

co, e na loja de livros de João Pedro da Vpí« r'"* V'e "is,e con,i,lua a vender.e no Ban-ao rearo da Veiga e Comp., rua da Quitanda canto da de S. Pedro.
' 

' R,° °S ^Ã-HU na IMPRENSA IMPERIAL , NÍCIONAL. '
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Aiiicoí nam Officiae».

RIO DE JANEIRO.

Câmara dos Senadores.

21." Sessão em 3 de Junho.

Presidência do Sr. Bispo Capellão Mór.

___\_ Brio-se a Sessão com 32 Srs. Senadores , e
approvou-se a Acta da antecedente.

O Sr. 1.° Secretario propoz que, tendo ie-
mettido hontem me*n.o o Officio á Câmara dos SrB.
Deputados para a reunião das Couiinis-ões de b a*
zenda de ambas as Câmaras , e sendo a dos Srs.
Deputados composta de 7, e a do Senado de 5,
lhe parecia conveniente nomear mais 2 Srs. Sena-
oures pura aqutjlle fim : a Câmara resolveu pela
negativo.

Entrando se na l,„ parte da ordem do dia con-
tinuou a 2.« discu«9ão do\. 2 do art. 1.' do Pro-

jecto de Lei sobre aa prisões sem culpa formada ,
e a emenda já offerecida ac.e.cerão novas dos Srs.
Ma.quez de Inhambupe , e Carneiro de Campos;
o- quaes retirando as mandarão outras , que tan»-
bem forão apoiada». Procedendo-se á votação, foiáo
estas Emendas rejeitadas com o %. 2.°, no qual se
substituiu a do Sr. Marques; de Caravellas.—¦ Noa
casos, que a Lei imposer pena de morte natural,

prisão pe.petua, ou galé por toda ávida, ou tem-

porá, iamente.
O» ail.aos seguintes forão approvados como es-

tavão no Projecto ; que passou á 3." discussão,
A 2.» parle da ordem do dia sendo o Projecto de

Lei destinando subsídios para a factuia da estrada da
serra de Parati , vierão a elle Emendas dos Srs.
Visconde de Congonhas, e Carneiro de Compôs, dos

quaes oi.3 pedio licença para retirar a que lhe

pertencia, e lhe foi concedida. Posto a votos o
Projecto , foi approvado em todos os seus artigos

(rejeitada a Emenda) para se remetter á Sancção
Imperial. ,

O Sr. 1.° Secretario npptesentou a tolha ao

subsidio dos Srs. Senadores, e as despezas miúdas

da Caza e Secretaria, que forão approvadas.
O Sr. Presidente deu para ordem do dia : I.

Proiecto de Lei extinguindo os Tribunaes das Me*

ui do Desembargo do Paço e dn Consciência e
Ordens: 2.° o Projecto sobre a liberdade da im-

prensa: 3 -» dito sobre o foro pessoal.
Levantou-se a Sessão depois das 2 notai.

25 a Sessão em 4 de Junho.

Presidência do Sr, Bispo Capellão Mór.

Abrio-ae a Sessão com 36 Srs, Senadores, e
spp.ovou-se a Acta antecedente.

O Sr. l.° Secreta,i„ leu trez Officios do da
Câmara dos Srs. Deputados; o 1. ° datado de 3
de Junho participava ter coinn.u.iicado á Câmara
o Officio , que se oi.igira no dia antecedente acer-
ca da reunião das Con.n.issões de Fazenda , o qual
tendo sido recebido depois de fechada a Sessão,
não poiliáo os Membros da Commissão daquella
Cumara comparecer no dia S; resolvendo a mes-
ma Câmara pedir o adiamento para o seguinte 4:
á hora indicada ; depois de algumas reflexões o
Senado conveio. 2. ° Ren.eltendo a Resolução da-
quella Câmara relativa ao Regimento dos Conse-
ll.os Geraes de Provincia. Foi remettido á Com-
missão de Legislação. 3. ° Enviando a Resolução
da mesma Câmara sobre o Projecto de Lei rela-
tivo ás Secretarias d'E*tado, e as Emendas respec-
tivas. Mandarão-se imprimir.

Piopoz o mesmo Sr, 1. ° Secretario, que ten-
do a Commissão da Redacção do Diário appresen-
tado em 17 de Maio de 1827 hum Parecer para
se officiar ao Governo, que fizesse regressar para
o Senado o Tachigrapho João Caetano de Almei-
da, o qual Parecer foi rejeitado no mesmo anno,
lhe parecia conveniente officiar ao respectivo Mi-
nistro participando-lhe que o dito Tachigrapho
desde aquella epoco não está empregado no serviço
do Senado, a fim de que não perceba o ordenado que
tinha : e assim se approvou.

Tendo já chegado alguns Membros da Com-
missão de Fazenda da Câmara dos Sr. Deputados ,
o Sr. Presidente convidou os lllustres Membros
da Commissão do Senado, para começarem os seus
trabalhos.

Resolveu-se que se fizesse todos os annos hu-
ma nova folha dos Empregados da Secretaria e
Caza do Senado.

Entrando-se na ordem do dia , começou ai.»
e 2.» discussão do Projecto de Lei sobre a et-
tinção das Mezas do Desembargo do Paço, e da
Consciência e Ordens.

Rejeitado o requerimento do Sr. Marquez de
Inhaml.upe para que se remettesse o Projecto a
huma Commissão , concluio-se a discussão ; e ap-
provou-se o Art. l.°

Passando-se so \ 1.° do Art. 2.° oferecerão
Emendas os Srs. Carneiro de Campos, e Visconde
de Alcântara ; e terminado o debate foi eó sppro-
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ado com o § a 1.» Emenda do Sr. Csrneiro de
Campos , paru se accrescentar no fim do S o utein.
b'i> seguinte — Conceder faculdade aos Escrivães e
Tabelliáes para terem cada hum hum Escrevente

juramentado, que escreva nos casos, que as Lei»

periniiieiii.
Começando a discussão do í- 2. ° foi adiada

pela bota.
O Sr. Presidente deu para ordem do dia : 1. a

ultima discussão de 4 Pareceres da Commissão de
Constituição sobre os Srs. Senadores, íque não com-

parecerão: 2. 3 Continuação do Projecto adiado:
3.= Projecto sobre a liberdade da Imprensa; 4.»
dito sobre o foro pessoal.

Levantou-se a Sessão ás 2 horas.

Câmara das Deputados.

Etlraclo da Sessão do dia 4 de Junho dc 1828.

Presidência do Sr. Costa Carvalho.

A's 10 horas da manhã, fez-se a chamada ,
e acharáo-se presentes 79 Srs. Deputados ; faltando
c<*m cansa notória os Srs. Vergueiro, Ferreira Mel-
Io, Augusto da Silva, Costa Silva, e Corrêa; e
Bem motivo os Srs. Vicente da Fonceca , Martin»
Pereira, Araújo Vianna, Mello Souza, Pereira
de Mello, Augusto, Paula Cavalcanti, Odorico,
Herrera , Lhambi , França , Madureira.

Leu se a acta que foi approvada.

Expediente.
Leu se bum Ollicio do Ministro da Guerra,

participando que não podia vir á Câmara pessoal-
in mie . e que de Ordem de S. M. enviava o Re-
leiono da sua repartição e mappas juntos para
se-.ni presentes á Gamara. Fez-se a leitura, e man-
dou se imprimir.

Leu-se outro Officio do Ministro do Império ,
renetteinlo num Requerimento dos Conegos da Ca-
theriral, e Capella Imperial, em que pedem aug-
mento de Cong. uas : foi á Comniissão de Fazenda.

Leu se outro do mesmo Ministro remetlendo
a copia da Acta da Junta do Governo da Pro-
vincia de Minas Geraes sobre a gratificação rie
400J) rs. ao Professor de Geometria, foi á Coru-
missão rie Fazenda.

Leu hum Parecer da Commissão de Justiça
Cri-»inal sobre a Junta de Justiça da Provincia
de Goiaz. Mandou se imprimir.

Ordem do dia.

Discussão sobre a Resolução que declara tio gono de
Cidadão á Joaquim José de Araújo.

O Sr. Castro Silva disse , que a Resolução
atacava a Constituição segundo o arl. 2. = , e quehon Brasileiro, que não acodisi ao chamamento da
sna Palria , não se lhe devia conceder tal graça;
muito íbis aquém não linha deixado o eiiipreyo,
que e6tava oecupando do Governo Portuguez, e
votou contra o Parecer.

O Sr. Lino Coutinho:—Sr. Presidente, o II-
lyítre Deputado , ajuizou do negocio em globo ; e
não entrou em o exame das particularidades , queteve este indivíduo nascido no Brasil para não po-der vir em tempo competente. O (Ilustre Deputado
não esta ao facto de que as ilhas de Cabo Verde
estão separada» de toda a navegação ; e que ali
só se vai (por assim dizer) por escala ; e que de-

mais a ...ais este indivíduo requereu muitas vez*-
ao Governo Portuguez a sua diinisssío, dizendo
que -Mão era Portuguez, mas sim Brasileiro, e
que sc lhe mandasse tomar contas ; pois que era
Olficial de Fazenda; o Governo Portuguez não 0
atte.ideti , e devia elle neste caso abandonar o seu
emprego ? Sr. Presidente, eu sou muito inimigo da-
quelle» Porluguezes, que nos escandalisarão em 0
negocio da nossa Independência; e muito mais ini.
migo sou daquelle» que nascidos em o Brasil se
declararão nossos inimigos; ma» cem este indivíduo
que pelo contrario mostrou constante adh«são j
Independência do seu Paia, posto que ciicunstan-
cias urgentes o tenhão assim obrigado a perniaue.
cer en. bum Paiz estranhe depois da nossa eman-
cipaçáo ! Como he desta maneira que o devenies
expulsar do nosso seio? Quererá então o Illustre
Deputado que naturalisem esses miseráveis Lhz».
ronis, que vem chegando da Irlanda ? Sr. Picsi-
dente, o Brasileiro que nuncu leve iiiimisade a cau-
ga do Bra-il , e que se achar em idênticas cir-
cnnstancias, deve ser declarado Cidadão Brasileiro.
Nem se diga qne elle recebeu, e continuou a re.
ceber emprego de hum Governo estrangeiro ; por-
que elle prova que iniinediutanieiite requereu ao
Governo essa demissão c escusa ; e que lendo de-
mais a mais huma numerosa familia, não pôde sa.
hir de Cubo Verde ? Com negócios de finanças po-
dia elle assim abandonar o seu emprego «em ficar
com o labéo de ladrão? Não fez elle o que pedia
a honra , não abandonando o seu melindroso lugar
sem dar as suas contas? Por toda» estas razões ap-
provo o Parecer da Commissão.

Mais alguns Srs. Deputados expenderão as
suas opiniões , e pondo-se a Resolução da Comuna-
são á votação foi approvada.

2.» Parte da ordem do dia. Parecer da Com.
missão de Guerra sobre a isenção do Recriitamen.
Io na Provincia do Ceará , em que a Comniissão
he de Parecer, que se não deve exceptuar aquella
Provincia, pois era hir carregar o pezo em outra
Provincia do Nortp.

O Sr. Castro Silva em hum longo enérgico dis-
curso combateu o Parecei- dn Commissão, e susteii"
tou que a Província do Ceará devia ser isenta de
recrutamento, olhaudo-se ao estado, a que »e actu
reduzida, lanto pelos pezados recrutamentos que tem
sofrido, como pela pe,ste e fome que a tem desso-
lado.

O Sr. May pedio que se mandasse imprimir o
Parecer.

O Sr. Lino Cnniinho foi da mesma opinião,
pedindo o adiamento.

Poz-se em discussão o adifunento, houve hiun
pequeno debate, e pondo-se a votação veuceu--e
pela negativa.

Continuou a discussão.
O Sr. Cunha Muitos (daremos a integra deste

discurso.)
O Sr. Queiroz Carreira (daremos a integra do

seu discurso)
O Sr. Lino Coutinho (daremos a integra do

seu discurso , que pela sua extenção não foi pos-
sive) nprontal-o.)

O Sr. Ilollanria Cavalcanti sustentou a opi-
nião do Sr. Lino Coutinho, de que o Parecer se
mandasse imprimir, ma» que se continuasse a fallar
na matéria para se esclarecer a Câmara , e. se to*
mar huma resolução, e combateu o Sr. Castro Sü*
va do seu Projecto.

Continuou a discussão filiando os Srs. Almei*
da Albuquerque , Hollanda Cavalcante , Albuquer*
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r«e Lino Cõutinho , José Custodio , Cunha Mat-
•!h combatendo a opinião do Sr. Lino Cõutinho , e
sustentando o Parecer da Commissão.

Fatiarão mais os Srs. Lino Cõutinho , \ruu-
io Basto , que mandou huma Emenda á .ueza , e
l.e a seguinte: Que continue a excepção acerca do
Ceará.

Julgando-se a matéria discutida, foi posto a vo-
toa o Parecer da Com.nissão, e foi rejeitado, bem
como a Emenda do Sr. Araújo Basto , e Projecto
<lo Sr. Castro e Silva.

3.a Parle da Ordem do dia.

Pareaer da Commissão de Justiça sobre a In-
?licação do Sr. Lino Cõutinho, a respeito do Pri-
vilcio dos Moedeiros, Srs. de Engenho, e Co...
servatoria Ingleza, e.n que a Cou.missão diz que
ii está prevenido por Lei &c.

Eoi iiiterio.iipida » riiscussão para se fazer a

leitura de h.nn Odiei, do Senado , participando qj.e
npprovava o adiamento da reunião das Commissões
de Fazenda.

Continuou a discussão.
O Sr. Lino Cõutinho mostrou que a Con«ti-

noção já tinha extinguido todos estes foros pes-
soaes , e que não havia motivo para que se con-
servasse.n laes privilégios em huma Província (ha-
vendo algum rumor na salla pe lio a attenção),

quando nas mais Constitucionaes já estavão exlin-
tos. Mostrou qne na Bahia em menoscabo da Cons»
tttuição , taes abusos persistia., pelo animo incons-
titucional das suas authoridad«s.

lnvectivou contra os p ivilegios dos Moedei-
tos , e mostrou como indigna e vilmente se con.
seguia o grande privilegio , que tem esta grande Ir-
màndade das Casas da» Moedas f e por fim con-
cluio mandando á meza huma Emenda para que se
dissesse a» Governo que taes privilégios pessoaes
estavão acabado* pela simpl«'s letra da Constitui-

ção, e que nesta conformidade as authoridades re-

guiassem a saa conducta.
O Sr. Miranda Ribeiro disse que era define-

cessaria tal medida, pois que já estava dada pro-
¦ridencia pela Lei que estava no Senado.

Da mesma opinião foi o Sr, \hneida Albuq-ier-

que, dizendo que como a Lr*i estava no Senado,
era melhor esperar pela sua ultimação.

Depois de mais algumas reflexões poz-se á vo-
tação o Parecer da Commissão, e foi approvado.

Entrou em discussão o Parecer da Commissão
de Marinha , sobre o ORicio do Ministro da Ma.

linha, relativo ao requerimento de José Joaquim
do Cento, Marechal Graduado, para pas-ar para
o Exercito, e acerca da Lei de 15 de Novembro
de 1826. A Commissão he de Parecer que se re-
eotnmenda ao Governo que passe para o Exercito
os Oltieiaes. que ficarão de fora do Corpo da Bri-

gada da Mariuha. .
O Sr. Cunha Mattos, (daremos a integra do

seu discurso, com que se fexou a Sessão).

Picou adiada a discussão por dar a hora.
O Sr. Presidente deu para ordem do dia C:

l.i Parte: Sí.a Discussão do Projecto da organisa»
ção do Thesouro ; 2." segunda discussão acerca da
creação rias Villas e Cidades: 3.» Resolução pela
qual fica abolida a taxa que a titulo de Matricula
pagão os aluninos do Curso Jurídico ; 4.» Discussão
da Resolução que franqueia os Periódicos Nacio»
naes de porte : 5,i Discussão da Resolução que
derroga as Leis da amortisação em favor do Hos-
pitai de Santa Catharina : 6,« Discussão da mesma
Resolução que derroga as mesmas Leis a favor do
Hospital da Capitania de S. Pedro do Sul : 7.«
Pareceres de Commissões.

Levantou.te a Sessão ás 2 horas.

¦¦¦"BC3 fr-g^sg^*! OM»"

Nicrologia.

No dia 28 de Maio do corrente anno, pelas
(i horas ria manhã , passou desta para melhor exis-
t ncia • Desembargador Caetano Xavier Peieira
de Brito, Deputado á Assembléa Geral Legislati-
va il.i l.nperio. Este benemérito Cidadão tendo nas.
cido na Cidade do Recife de Pernambuco , e ahi
versado <>s seus primeiros estudos , foi ao depoia
continua-los na Universidade de Coimbra , onde to-
mou gráo de Bacharel Formado em Direito Civil;
foi despachado Juiz de Fora da Cidade de Porto
Alegre, em cujo lugar ficou reconduzido a pedido
dos Povos , e servio interinamente o de Ouvidor
e Juiz d'Alfandega cem tanta dignidade e inteire,
za, que mereceu pelos bons e ateis serviços entSo

prestados á Causa da Independência do Brasil ,
em tempos da maior perturbação politica naqueila
Provineia , que S. M. o Imperador o condecorasse
com as Mercês das Ordens de Christo e da Impe-
rial do Cruzeiro , Nomeando-o logo para Desem-
bargador Ordinário da Relação de Pernambuco ,
em cujo exercício desempenhou cabalmente e cotn
honra da toga o importante lugar de Procurador
da Coroa Soberania e Fazenda Nacional; alé que
sendo eleito Deputado pelas Provincias do Rio
Grande do Sul, e de Pernambuco veio tomar as-
sento na presente Legislatura ; começando desd»
então a soffrer tão repetidos e violentos attaq- es
espasmodicori nos intestinos, que em breve lhe ter»
minarão os dias na idade de 35 annos. Assim aca-
bou este honrado Brasileiro , - ck-i xarKtt» huma es-

posa desolaria, que idolatrava; trez tenros filhos,

que nelle perderão hum pai carinhoso , e toda a
sua futura felicidade e arrin.o ; e finalmente os
seus amigos e.n a maior consternação , e eterna
saudade : seu nome e sua memória sobreviverão
sempre para aquelles que conhecião suas virtudes
domesticas e sociaes , e sua alma innocente gozará
na eternidade da recompensa reservada ao justo.
Jaz na Capella da Ordem Terceira no Convento de
Santo Antônio desta Corte.

NOTICIAS MARÍTIMAS.

ENTRADAS.

Dia 7 de Junho. — Mangnratiba ; 4 dias ; L.

Felh Victoria, M.João Rodiigites equipagem 6 ,
carga caffé. a Antônio Dias Corrêa -Ilha Grande;

3 dias ; L. Gloria , M. Francisco José Caldeira, equi-

pagem 4, carga caffé, e agoardente, cAntomo Jo.

te do Amaral. — Dito , dito , L. S. Francisco de

Paula, M. Antônio de Azevedo, eauipagem 4, car-
ga caffé, a Antônio .l.<sé Camarinho — Dito, dito,
L. Conceição Feliz , M. Antônio Machado de Faria ,
equipagem 5, carga caffé, a vários. — Parati; 8
dias ; L. Pensamento Feliz, M. José Ferreira dos
Santos, equipagem 5, carga agoardente, caffé, e
fumo, a vario. — Glasgow ; 60 dias ; B. lng. Cor.
delia, M. John Milkr, equipagem 9, carga vários
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(¦¦«•netos, a Watstm Speneer , e C. — Filadélfia ; 60 rinha, 19 Marinheiros, Anastácia Joaquim Lopei
dias; B. Am.tr. Lousiana, M Robert Drinkwather da França com hum filho, Joaquim Gomes eie«|uipagem 9, carga farinha, a Samuel Clctp. — Brest; aíscra^vos.— New York; òl dias; G. Amer, Rebeca
47 dia»; F. Franc. La N^mphe, Com. Moisson 3V1, TC Dawes , equipagem II, carga farinha ba.
nn.inmm.ifn I fiV-»!»/'»*.  l/A<a /2/».«.«//* . O rtiua • Min. cu IFB41 G <>titi'Ot> SenerOH. fiO IV!.  \9„>,*,.*., ê:J _
te Beleza Liberal, M. Pedro José Figueira, equi- 3 dias; L. S. Domingos, M, Joaquim Jimí do's
fagiíiii 

4, carg-.i cafTa; , no aM. — Cabo Frio; 2 dias; Santos, equipagem 5, carga calfé , e arroz a va.i. S. Francisco Voador, M. Manoel Ferriira dos rios.
Santos, equipagem 6, carga nssucar, e agoardeute, S A II I D A S.
a vaiioss passageiros Joaquim José Lopes, eJono
José Lopes.— Benevente ; S dias; L. Santa Izabil, Dia 7 de Junho.— Monte Video ; P. 7W»-, 7f(j
3V1. Sebastião Corrêa, equipagem G, carga milho, pool, Com. John Bullork : passaiieiros João Pieliarlaboado, a JoSi Duarte Galvão. — Santa Catharina; Hamburguez , Bento Morell, José Millans , Joãl12 dias; C. Ing. La Feltpa, Com. Dona/d. — Mon- quim Tio, Christobal Soler , e Joaquim Bargns
te Video , por Santos, e Santa Catharina; 19 dias; Hespanhoes, com Passaportes da Secretaria d'Es*F. ln<r. Forte , Com. Coghtam. tado dos Negócios Estrangeiros. — Inglaterra • P

Dia 8 de Junho. — Porto, por Pernambuco; Ing. Kingficher, Com. W. Poore : passageiros o Dr*90 dias; B. Port Resolução, M.José Comes da Ro- Gillies , Min», Le Blance, Ms. Ea.son , e humaza , equipagem 38, caiga vários gêneros, a José. criança, com Portaria da Secretaria d'Eslado dosda Silva Lemos Júnior; foi roubado por 2 Corsa- Negócios Estrangeiros.— Grupurim; L. S. Benedi-rios na altura de Cubo Verde, e lhe puzerão to , M. Domingas Francisco de Gusmão, equipageia
bordo a ttipulac.no da Galera Sacramento , que vi- 4, em lastro. — Rio de S. João; L. Espirito Santonha de I isboa para Pernambuco, e foi tomada pe- Feliz , M. José de Azevedo , equipagem .5 , em las-los ditos Corsários; passageiro José da Silva Fra- tro.— Dito, L. Santa Micaela, M Manoel Rodri-
gozo. — Monte. Video; 34 dias; Pataxo Sol Doura- gues de Moura, equipagem 5, em lastro. — Ditodo, M.José Gonçalves Camacho, quipagem 12, car- L. Conceição, M. Antônio Rodrigues, equipagem",'--.. - .... . v «,,,_, a^aaiiuiiiii. vil"."" 'IO f Ulliun^vill ' " 1 VOl'

ga carne, e couros, a Domingos Alves d° Aztvtdo:
passageira Margarida Sa.icl.es.—S. Matheus,- (idias;
L. Nova Pastara, M. Francisco de Jesus Sihtres,
equipagem 8, carga farinha, a Manoel Bernardo
Couto : passageiros o dito Couto . com 1 escravo ,1,.t.. IM.... l:_„ ir:_:._.. r- . ' «»• ¦ •

cm lastro. — Santos; B. Ing Venture, M. Thomag
C/mpmttn, equipagem 12, carga vários gêneros:
passageiros Pedro Taqiies de Almeida e Alvim,
eom Passapo.te da Secretaria d'Estado dos Nego'
cios da Guerra, Francisco Alves e Alvim, com 1. r«^<:.,c,r u auao ijuuiii , com j entravo, ciou ua vjuerra, Francisco Alves e Alvim com IJosé Marcelino Vieira, re 1 escravo, e Dionisio criado, com Passaporte da dos Negócios da Mari-Marques de Souza — Ilha Grande; 3 dias; lL. S. nha. — Monte Video; B. Ing. Palías , M. GeoreeLuiz, M. Guilherme Pedroso, equipagem 5, ca.fa Mil/er, equipagem 9, em lastro. —Jérsei/ • B Ji/ircsfté, e aguardente, a vários. - Dito , 2 dias; L. Nanei/, M. llilary Matquand, equipagem 10 ca riraSanto Antônio Brilhante, M. Manoel Francisco, equi. cada, e assucar. °

pagem 4 , carga catle, a José Gonçalves de Garro- Dia 8 de Junho — Jersey s E. In" Anlev Mlho.—Cabo Frio; 3 dias; L. Senhora da Guia, M. John Falher , equipagem ti, carga assucar , e caffé'Srmao José Frtnco equipagem 5 , carga milho, ao - Havre de Grace ,- G. Franc. Malabar, M. Brouck,M -Macahe; 2 dias; L. Alleluia , M. Francisco equipagem 23, carga caflé , tapíocu, e outros ge-Martins .equipagem 4, carga caffé, » Bernardino neros : passageiros Apoliana Troion , Emile Man-José de Lemos : passageiros José Francisco Perei. Ias, e Francisco Maulás , Suissos , Luiz Jaquesra, Antônio Rodrigues de Janeiro , e I escravo. Desmace, Victor Augusto Dutel, Gustavo Yacte
7oCJT^'P!? ^'•^TrÍ"^\ChÍC0 Ve'h0^- HÍPoM,° Deshordes,%om 1 criado, France sJosé. Mara Ferreira, equipagem 5, carga arroz , Francisco Antônio Xavier, e João Pereira de Anmilho i, Joaquim Fernandes Pereira Portugal: pausa- drade , Brasileiros , com Passaportes da Sectáriageuo A nton.o Pedro da Fonseca Portugal, e 1 escavo. d'Es.ado dos Negócios Estrangeiros IfíTdeS-Cruzar; Fr Imperatriz, Com. o Cap. de Mar João ; S. Bom Fim, M. Sd Pereira dl Arauio'Guerra João Carlos Pereira Pritz. - Monte Vidéo; equipagem 0 , em las.ro. - Z0 ,_ S Sebáüão
PJ2V í*í*?' 

C°m- ° h' Ten' Camilh M- J°*° ^nçalves dos Santos 1Í„7T«
£ n co USTSTT de° T° 

CaP' 
.^o >• !?Str0i,-,?,,0> P-»R»-i»- J«usV%ém 

*\.Z

Jore Co.Íu oaTa' %^l 
' 
\' KIT {*"* 

B^6aJ eV»W™ 7 , en, las.ro. _ Pernam-
o Volunta , GuWhermr^^t'.,L . I ^""Sfi.,d: b"C0; ?• Pa*tora' M* Mano'1 de Medeiros, equi-
Anton r? a Fra, ca^ô 2 0^1'j Tp J°-é P'*?".S •/¦'*• «•«•. « «"'ro. g.ne.os , pàssugei.
Avelbo Joaanin1Antônio r_A^ T^^0 o 

J°SOa Bap,Í8,a Corrêa ' SM*a° «'Attilheria^eAvelino, Jojqnim Anton o Gadre , José Francisco Pernambuco a reunir-se ao seu coroo nor ordemde Pinho, Manoel Fonteboa com sna mulher do Quartel General - Macah". IP riSZ .1ri
ta°"8 F „n0c8is'cAnÍ°fj0^,' ^"'-Al'- Bolo. JfJ?. M. SS <*£££ eqmpagem 4 em

AVISOS.
da MiseSctdfl8 vtdí' fíoio^HaV 

dÍ" P8" ;end»1d-Bilhetes da Loteria da Santa Casa

Baptista Vt..ad8Rea^Ld?PraiaG?:„fidt '"" "í",*" 
l*'^8 

* * *°* ^ C.H., e S. João
achio-se á venda na. caza, dos Srs ttlV q"í l,aJ e »nd.r "«> P^ximo mez de Julho; os Bilhetes
N. 169; de Jotó Anton" d Ma tos ruTal í pÂ*. 

A™S°'' 
7" J?'^',8 

e8^ina da d<;8 Pe''c'"l«,re,
pes da Silva Couto, ru. da M7se ioíd a N 77 ' qUI,,a "" C«**"n* "¦*<>> * * •»<>*» ^

K10 de JANEIRO na IMPRENSA IMPERIAL i NACIONAL,
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Artigos de Officio.

Repartição dos Negócios da Marinha.

P Ela Secretaria de Estado dos Negócios da

Marinha se faz publico, para conhecimento do

interessados, que" os Navios de Ço.nmercioJ*»
tinado* á Costa d'Afnca , que se H«^"l
aproveitar de comboj. até certa altura, deverão

fica do poço íarTuia 15 do corrente , para

ahirem impíeterivelmente no dia seguinte, deveu-

do ós respectivos Capitães receber as convenientes

instrucções do Commandante da Nao Pedro I

Secretaria de Estado em 10 de Junho de 18s-S.

— Joaquim Francisco Leal.

RIO DE JANEIRO.

EDITAL.

Havendo-se de celebrar na Imperial Capella

A» Nossa Senhora do Monte do Carmo desta Cor-

J em o dia 13 do corrente me., » Fest.v.dade

do Santíssimo Coração de Jesus . He Sua Mages-

Jade o Imperador Se. vido De.erm.nar , que todos

o. Grão Cruzes, e Couimendadores das trez Or-

den. Militares concorrão no dito dia pelas dez ho-

Ías da manhã á dita Imperial Capella com os seus

para assistirem aquella Fest.v-dade
ara que assim conste mandou o lrih.nalmantos,

E paru uu. «"'». ._..--
da Meza da Consciência e Ordens 

^8ljot
tal. Rio de Janeiro 9 de Junho de lb-8. - Juao

Pedro Carvalho de Moraes, ,

Artigos nXo Officiaes.

Câmara elos Deputados.

Extracto da Sessão do dia 6 dc Junho de 18S8.

Presidência do Sr. Cosia Ca,valho.

Feita n chamada ás 10 horas , ach_r_o.se pre-

sentes 79 Sr*. Deputados faltando sem mot,.o «

Srs. Vicente da Fonseca, Pereira de Mello, l.al

vão, Adolfo Aguilar, Araújo V.anna, Odor.co

Herrera, Lhambi, França, Madure., o, c com

causa motivada os Sr*. Vergueiro , Martins 
£«.'

ra, Mendes Ribeiro, Mello e Sou», Tc.xe.ra de

Gouvêa, Corrêa, Costa e Silva. „«,:,__.
O Sr. Presidente abr.o a Sessão, e to. ap.

provada a Acta da antecedente.

O Sr. Secretario Maia possou a dar conta do
seguinte

Expediente.
Hum Officio do Ministro da Fazenda, remei-

tendo o balanço dos diamantes brutos e lapidados
existentes a cargo ria respectiva Directoria Geral,
alé o fim do mez próximo passado: á Comniissão
de Fazenda.

Officio do mesmo Ministro, participando a no-
meação de huma Comniissão Especial , para exa-
minar o actual estado do Banco do Brasil , a fim
de informar com exactidão é""segurança ; e respon-
der aos quesi.os que a tal respeito lhe forão pre-
sentes da parte da Câmara : ficou a Câmara intei-
rada.

Oflicio rio mesmo Ministro remetlendo por co-

pia as Provisões, e Ofücios , qne pela sua Repar-
tiç.o e Secretaria d'Estado dos Negócios do Impe-
rio se expedirão , em cumprimento da Lei de 11

de Setembto próximo passado, sobre c;s meios ile

oceorrer á fome na Província do Ceará ; e igual-
mente as respostas, quo a tal respeito devão 

çs
Presidentes 

'da Bahia e Ceará cum a Junta da

Fazenda desta ultima : mandou se á Secretaria pa.
ra os Srs. que quisessem hirem examinar.

Oílicio do Ministro daGuerta, remettendo por
copia a Portaria de 24 de Outubro do 1824, so-.

bte a escolha dos Officiaes para os Corpos de Mi-

licias sendo este o único documento com que tem.

a satisfazer a requisição da Câmara : á Commissao
de Guerra. . , „ , m..

Requerimento de Francisco da Costa lhibau,

em que pede o deferimento da snpplica feita na

Sessão passada: á Commissao de Justiça Criminal.
O Sr. Lino Coutinho appresentou os seguintes

requerimentos de Joaquim Bernardino de Moura,

de Mi-uel José de Araújo, e do Major José An-

tonio do Silva Castro, de que se não tez leitura;

á Commissao de Petições.

Ordem do dia , segunda discussão do Projecto, que
organisa o Thesouro Nacional.

Discussão do 1.° Artigo.
O Sr Xavier de Carvalho fez o seguinte re-

ouerinientô , que preliminarmente se propozesse se

convinh. approvar primeiro a idea do Sr. Verguei-

ro, ou a doutrina do Projecto.
O Sr. Hollanda Cavalcante disse qne nao via

no Projecto senão huma nova organisação para o

Thesouro, e que não julgava tão necessária como

se diaia, que havia negócios de maior considera-

ção apresentados pelos Ministres de Estado, e que

porisso pedia o adiamento.
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"Entrando 

em discussão o adiamento, disse o
Sr. Souza França que era já o terceiro anno de
Seip-ã.i, e que poi isso se devia tratar deste objecto,
pois que era muito necessária a organisação do Th •
gouro , que o adiamento hia atrasar o andamento
deste P ojpcto , e votou contra o adiamento.

O Sr. Baptista Pereira foi de opinião que fos.
se o Projecto adiado para ir á Commissão de Fa*
zeiida , e que até seria bom que fosse ouvido o Mi-
nistro da Fazenda para dar alguns esclarecimentos,
(foi apoiado), e votou pelo adiamento.

Julgou-se discutido, e fui approvado o adia-
mento paru ir á Couiuiissão de Fazenda.

S.a Parte da Ordem do dia, segunda discussão da
Lei acerca da criação de Villas e Cidades.

Entrou em discussão o 1.* artigo, e he o se*
guÍHte :

Art. I.° Toda a povoação (qualquer que se-
ja o seu nome), que tiver mais de dous mil habi.
tantes dentro do seu terreno , será erigida en, Villa.

O Sr. Vasconcellos oppoz-se ao artigo, tnostran*
do que quem sabia se huma qualquer povoação de
dous mil habitantes podia ter a maioria de escra-
vos? Razão esta por que se devia atender ás po-
voações que tivessem pessoas de capacidade, para
exercerem os empregos das Villas e Cidades , e que
muiins lugares havião, en. que se não achavão estas
pessoas capazes: e perguntou se se faria cumprir
a Lei de 20 de Outubro de 1823 , que emprega &c.,
e quanto maie que era preciso ver que fosse lugar
Publico, porque muitos lugares havião que não ti-
nhão hum palmo de renda livre : razão porque es-
ta criação devia «er feita pelas propostas da Junta
do Governo da Provincia.

O Sr. Cruz Ferreira referiu-Be á sua opinião,
que já outro dia tinha emitido, e que votava con-
tra o 1. ° , 2. *> 

, e 3. ° artigos , e que só appro-
vava o 4. ° exigindo a supressão do 3, °

Foi intert-mpida a Ordem do dia, a pedido do
Sr. Baptista Pereira, para dár conta da resolução
da Commissão mixta : e fez a leitura de hum Pro-
jsrto eu, que as duas Commissões assentarão pararemediar ao ágio do cobre. — Art. l.° Authorisan-
do o Banco para emitlir notaa de hum e dous mil
réis. — Art. 2. *> Authoriza o Banco a fazer distri-
buir em differentes bairros da Cidade, a quantia de
cobre que diariamente for cunhada &c.

O Sr. Cruz Ferreira disse que o Publico jáestava até o pescoço , e que agora o querião me-
ter em o fundo, e reprovou a providencia.O Sr. Presidente disse que a questão era se
sim ou não se devia mandar imprimir.

O Sr Vasconcellos respondeu ao Illustre De-
puta Jo dizendo , que elle Deputado não tinha to-
mado em consideração o Parecer da Commissão ,e tinha entendido que hiáo augnientar o numero
das notas, quando o que se perteudeii fazer heh.r supprir com estas notas pequenas a outras gran-des ; f. não he assim por este modo que se vai
afogar a Nação com essa abundância de notas, queo Illustre Deputado tem tanlo medo qt.e haja.

O Sr Costa Aguiar sustentou que era deopi.
mão que nem mais huma palavra se desse sobreesie objecto; e pedio que se mandasse imprimir,
e que a Câmara não podia votar sobre esta mate-ria por em quanto.

O Sr. C. Dia» pedio o adiamento , e que seimprimisse, e que quando se discutisse annre-sentaria as sua* idéas, e razões.
appre-

O Sr. Lino Coutinho mandou á meza o se.
ruinte artigo adoptivo — que se tome por base a
fartura de huma moeda Provincial ; foi apoiado
Julgando-se discutido o Projecto, mandou-se iraI
primir para entrar na ordem dos trabalhos.

Continuou a discussão do Projecto da criação
das Villas pie. ,

O Sr. Paula e Souza pedio que se Imprimisse
o 1.9 art. bem como o 2. s que lie o seguinte:-.
Toda Villa, cuja população exceder a 10^ habi-
tantes , será erigida em Cidade. „ Sendo posto á
votação o requerimento io Sr. Deputado, foi ap.
provado.

Discussão do 3. ° art.: - Todas as Villas , 8
Cidades que se erigirem , terão todas as Authori.
dades designadas pelas Leis , e gozarão das atri.
buições que por ellas lhes compelem.

O Sr. Hollai.ila Cavalcanti orou hum enérgico
discurso, em oue mostrou que a Constituição quan.
do falia dos Conselhos Provinciaes diz (leu o art.
da Constituição), e que o Projecto que estava ei»
discussão era da natureza daquelle», que pertencem
aos Conselhos o tratar, eque a Câmara não podia
dar base alguma , e antes sim conceder todas as
atribuições que lhes pertencem; e se pelo contrario
a Câmara tomasse alguma medida a este respeito
os Conselhos poderião então dispensar-se de cumprir
com o seu dever.

Passou a mostrar que em outro art. da Cons*
tituição se determina que as resoluções dos Conse.
Ibos serão remeltiJas ao Poder Executivo , e este
as enviará ao Corpo Legislativo, para então serem
propostas como Pr.jecio de Lei , e que não «•
achando reunida a Assembléa' (leu o art ) ( o Sr.
Presidente disse ao Illustre Deputado que não es-
tava na ordem) o Illustre Deputado continuou di-
zendo, que os Conselhos Provinciaes propozesspmessas medidas, e que a Câmara não fizesse o que
não era da suar competência, e concluio votando
Contra o Projecto.

O Sr. Cunha Mattos expendeu que em o 2. *
nnno da Sessão teve a honra de ser Membro da
Commissão de Estatística , e arranjau então todos
os papeis em ordem ; e olTereueu á consideração da
Câmara 18 Projectos de Lei , que huns se havião
mandado imprimir, e outros entrado em discussão:
tendo sido feitos em conseqüência de Consultas do
Deseinburgo do Paço , e representações de Conse-
Ihus, e sobre lndicções de alguns Illustre» Depa-
tados ; e que a Commissão cumprira com o queestava da sua parte , appresentniido bu.n Projecto
de criaçã* de Villas e huma Cidade; mas que in-
felizmente a Câmara se não dignou aporovar o
Projecto. tV

Passou a combater o Projícto dizendo , que o
Illustre Deputado o Sr. PuuL e Souza devera to*
mar muito em consideração o beneficio dns povos;e que não estava ao facto das diversas Províncias,
e que approvando se este Projecto do Illustre De-
pulado , não vinha a haver huma sõ Villa nu Pro-
viocia de Goyaz; porque (Jissa o Illustre orador)
não havia hinmi só povoação qualquer que tivesse
dentro do se„ termo ;2J almas, quanto mais quehavia julgados que tinhâo 700 almas , e que existia
huma Villa que montava só 40) e tantas almas; e
que por conseqüência ficava Goyaz e Matto «rrvsso
privados desta criação ; porém que como u Câmara
havia retirado o I.3 e 2 *» art.; o 3. •* com o 4. *
devião ser tomados em consideração pari, que se
fizesse o mesmo quo fez o Con.elho de Minas Ge-
raes; e então depois se f>.- perciso virá ú Assem-
bica Geral , e que so trabalhasse por outra manej-
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i „«. de se favorecerem os povos, se hia ficando os outros ramo» de industria, *rtw *c
.. bem longe de se uvorec . ptivados de braços porque de ordinário todos se

' t
Btra«a-tos. _ ^ ^^ mandou huma Emenda

"o ° 
4.» art., o 4. ¦» art. não teve discussão

80 Lda e he o seguinte: - A erecção destas Vil:
*ep" fídades em suas demarcações fica a cargo dos

giíhí&S. 
••«'" falta aos Conselhos Pro-

,ÍdenLeu8se a Emenda ao 3. = e 4. ° art.-a erec
-„ das Villas e Cidades fica a cargo dos Conse-

f, „ fieraes dc Provincia e suas deinarcaçoas , e
lH - ,,s Authoridades, que a C.nstituição prescreve.
tefa 

O Sf Ferreira d. Mello votou pela Emenda
.. j \,,,e iá se havião expendido tanlus razoes*rímPôrn&d.Pd.cri,çtod.V,.^

5 ou ê perava com outro Sr. Deputado pela ms-

úffio SÓ. Conselhos; ponderou que todos e.pe-

a,ão Q«e o primeiro passo da Assembléa logo de-

_oUdaq sua nstalação fosse o da criação dos Co,.»

Erihos e que quem diria se o máo fado, que eu»

¦ èxH.ia ainda continuará; por isso votou pe-

Emenda e que licasie a cargo dos Conselhos

Presidência, s o tomar as medidas necessária.

O Sr Casuo Silva pedio que esta medida se

rendesse á,fr.guezias, porque havia algumas mu,-

» V'lo"c»i.. --».->*¦¦. ss-sJÜ:

ficando os outros ramo» «« inuusirm, ."«» •*»•

privados de braços porque de ordinário todos se
incliuavão ás letras, quando a Nação precizava mui-
to de homens industriosos; votou pela diminui,

quanlia de 50 mil rs. e não pela instituição.
Continuarão fallando no mesmo sentido o br.

Almeida Albuquerque, e a favor do art. o Sr. Cru*
Feneira e Vasconcellos.

O Sr. llollanda Cavalcanti oílereceu a seguin.

te Emenda ..
Que as taxas que pagão os Alumnos sejao re-

diluídas a 2(1$ rs. : não foi apoiada.
Entrou em discussão o 2. => art. , e lo, appto-

vado salva a Redação.
Julgou se linda a discussão, e foi approvado e

remetti Io á Commissão de Radacçao.
Entrou em discussão a Resolução qae tranque,,

de po.te aos periódicos Nacionaes.
Discussão do 1.° art.; f..i approvado.
En.r >u em di-cussá,, o 2. ° art.
O Sr. Almeida Albuquerque disse que nao es-

tava certo se os periódicos e.trangeiros pagavao

P° 
O Sr. Cunha Alattos respondeu ao Illustre De»

pulado dizendo que pagavão, eq*..e_so quando B.O

llião ao Correio he que não pagavao.j IIP lltlll UU^s."»"-

to exlenças. lllostre De- ÕSrT Lino Coutinho foi de opinião que O
O Sr. Cunha Mattos satisfez ao 1 Ilustre ue u 

^ Peiiodicoj, e9trange,ro»

pU,ado dizendo que se estava fazendo hum 1 rojec art. 
Je 

p PI 
^^ ^^ 

. _„e co

to oura a orgunisação das I? reguezias. '"*". _„.:_.,;„„ tm,w.í,»„u1 d, via oasar. e oue se"/-» o. »'..,¦„=,/» Xavier disse qu

ne ,-riiviLu. ..«...- /,'.",-,,.,;,¦¦;,, üiithorisa jmgou-su uim-.ih.ui» .» ~.  - —- PP
lhe não conferia, porque a Constituição •»»«{" ufis 

adiada a discussão.
Jo. Conselhos de Província para f™arPt"j;2 O 

Sr. Presidente deu para ordem do dia l."
?_.-.:_- *.„„ P,*nvi„c,a. mas nunca para os por u» 

Pareceres e Indicações: 2.» continua,

çáo da matéria adiada: 3 « discussão da Resolu-

rão que despensa da Lei da A«o,»isaç.o ao Ho -

mui da Caridade de N. S. da Victoria do Rio

Ga,,!e de S. Pedro do Sul: 4." da mesma acer-

ca do Hospital da Ilha de Santa Cathanna: 5

_ontin,...<-.õ do Parecer da Commissáo de Marinha

aobre oO.ficii. do Ministro: 6.° Pareceres de Com-

missó.*-. adiLdas. que vierem á meza.
Livantou.se a Sas*ão ás 2 horas

aos Conselhos de rrov ....« H*'° ¦ -¦• ¦- 
; 

- - .
relativos á sua Provincia, mas nunca para os por

en execução, e que se devia ponderar os meonve-

dentes que podião resultar além de se atacar a

Con titu?çâo : concluiu votando cinira tudo pelo

IWcto não ter lugar, pois que a Assembléa he

oue competia tal organisaçao.
^ 

O Sr Paula e Souza combateu o Illustre De-

outado sustentando que a Constituição se nao devia

entende como o honrado Deputado a entendia,

Jo que o a.t. da Constituição se d-- entende

mui diverso do que o havia expendido o lustre

Deputado porque o criar Villas não era dos Ne»

Sol mal. «e.ies da sua Provincia; e que se os

5 mento, com a Constituição_valesse*; nao •• 
JJ-

deri» então dar hutua atribuição a qualquer autuo

Íi.í de rque a Constituição não marcava alr.hu -

5e! paltodas as authoridades , . qu. P« «•

principio lhe parecia que a doutr.ua da Emenda

Discurso do Sr. U. 1. -ie Albuquerque na Sessão

de 1 do corrente quando se discutia a resolução so-

Ire a isenção do recrutamento para o Ceara por

3 annos.

O Sr. M J. Albuquerque: —O Sr. Lino Cou-
... .,:„!,.. iitún. p deoois de terrões pare Iodas as «iiuitii.uiu =, - n- r Q M j. Albuquerque: —w o.. .-...--"-

p incipio lhe parecia que a doutr.ua da Emepda ( 
^ ^.^ m&i „ depol4 de Ut

devia passar quanto antes para que ¦• eg«sem .. ' ^tUlaloriiunente 
quasi me parecia des-

?,:,,... o „„» .eanindo se a opinião do Illustre Us- tuna " * 
»i9nma couza . porém a nn-

tinho preveniu as minnas iirc»» , " -~v-- — ¦ —

f,Ilido tão sa,tis.l'aloriaju.ente quasi me parecia des-

necessário dizer mais alguma couza porém a ..p.

purtancia .d» matéria, e a .necessidade d. respo».

Se aos argumentos de alguns honrados Membros

devia passar quanto ame» ,»«.- -i— - r,_°T. De
Villas- e que seguindo se a opinião do Illustre Ui

em o tempo do absolutismo, em que inuitujs uover argumentos oe «Wu», .-...<¦— .».-..--

nos de Provincia tinhão aquelle direito, e mostiou uer w b a|guraaa palavras para funda-

nue t S Pa«>o üah. «antas Villas era porque fr. "» "««» 
J Q^f Q^roz Carreira , que.

ra"o Mia. pelo» Capitães Oener.es ; . por isso ^rd«.tinde. 
0 ^rec,_r d Commissão que subs-que subs-

rendo ueienuer u . «..«-«.»»• »--<-. i

creyeo principiou por a.muncar-nos a morle do Mi-
,.se a vui-v"  - r „;.,„,;,, do Conde de Lages, e desse famoso Com-
V» e approvada a E.aenda passan- mate^" ,^, do ^á, que o Governo boje

têm mandado processar 
*. e concirno avançando que

v-,| a mais para os actuaes Ministros huma recom-

meudação desta Gamara, do que huma Le. para

Z trausactos. Esta proposição he inteiramente_no-
Curso junaic--- p_„ ditei primeiramente que me lie estranna a

, Ji.-.raa natiefa d« siuiilhunte. mortes, e perguntarei ap Sr^

O Sr. Holland. Cavalcant fez l.«o .d.tsp.r^ nal ca 
^ ^ b

en, le sustentou huma opinião M»«*™ » 
nãu levanUrá-Utoa voz que mandando m* ai-

'nos 'devião 
continuar a V^^'^^Z U * W ^PM ü6 *^ &^te,:ei el" '""* ^

hum meio de evitar o grande uum.ro «« #â

artigos 3
do para 3.a discussão.

Discussão du Resolução sobre a quantia 
ju.* 

título

de. taxa de matricula rmgro os A-umnos do

Curso Jurídico.
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pefindo os mesmos acle?, que por lautas vezes temsido escândalo desta Câmara? Agora direi que o=>r. Deputado apoiou a sna proposição na boa von-tade, que tem mostrado os actuaes Ministros de mar-char conformes com as idéas desta Câmara, maselle nos pôde igualmente assegurar que o actual'
Ministério seja muito duradoiro .' Não pó.le serdiniitido ? E ainda mais não poderão oa Ministros
mudar de s-uas opiniões, o que de certo não espe-
ro, mas que pôde sueceder:

Logo nenhuma medida pôde ser mais eficaz do
que a Resolução proposta pelo Sr. Castro e Sil*va , ella he que pórie acautelar os dous inconve-
nientes que acabei de ponderar , pois só as Leis
ou Resoluções da Assembléa Geral podem ligar asmãos dos Ministros; e nunca passe a idéa de quevale mais para os actuaes Ministros huma recom*
luendação do que huma Lei para os transados,
porque ainda quando a-sin. seja, nós não legisla*
mos para indivíduos. °

Disse o Sr. Holtanda Cavalcante — qne, porissomesmo qoe esta Câmara não tinha decretado o re*crutamento, era extemporânea a resolução , e quedecr.liir.se a isenção de reciutamento pr.ra humaProvíncia, podia importar a idéa de que o Gover-no pôde reoutar em todas ns outras. Muito folgode ouvir agora ao nobre Deputado tão bellas ideais,
mas não posso deixar de notar lhe huma contraiu*
ção manifesta. Foi o nobre Deputado o mesmo quena Ses.-ão de 1826 propoz hum Projecto deLeipa.
ara isentar do recrutamento o Ceará , foi o mes*mo que ainda em Outubro ou Novembro do anno
passado votou para que o Ceará fosse is-nto •
e hoje reprova a resolução proposta pelo Sr. Cas-tro e Silva , e combate com toda a força o idé-ide isenção : PU não desejaria ter esta oceasiãode mostrar a fac.luh.de, com que o nobre Deputa-tio mudou de sentimentos.

Disse mais que já aborrecião estas o similhan-tes choradeiras, q„e fagião o s Deputados do Cea-ra por essa provinciazinha , que isso lhe chei-arava antes a quererem inculcarse para o Cearáe que seria melhor que aquelle povo cuidasse dè

fozer melhores eleições; isto nào tem resno,)- -e por mim digo — qui potest cnpere roLv.7 '
quanto porém ás choradeiras, como súmeiít» Hduo o cheiro de se indicarem, perdoe me' o „ 

'a
tmiffo dizer-lhe que o seu olp|1H,o esta , , 

'
• o pouco delicado , e que será conveniente 

'
dar delle com mu,to di-velo. Por conseqU„lcilSr. Presidente, votarei pela resolução. He VJ, '
de que aqui j» do huma ve,, se figurou huma erai"graçuo das Províncias vizinhas para o Cai a rViug.ar-se do recrutamento : ora não he possivel' a„lalgum queira procurar a fome, e a miséria, a*ainda quando tal sucedesse seria em parte Lm,bem para aquella Provincia, u sua população Zaugmentar,a,ellaflorece,ia, e mais depressa che!gara ao estado de fornecer recrutas ao Exercito do I11Jperio na proporção que lhe couber"Calculemos ainda o numero de recrutas nl 

"
tem dado o Ceará , e veremos q„e e*,á* $*de toda a proporção com a sua população 2ser.a bastante parr, o isentarmos do recrutamento
por huns poucos de annos, ainda quando não ti-vessemoi attenção ao infeliz destino dos que ten,morrido a mingua , e á miséria nos Navios e nosiiospitaes. '

. O Sr. Cunha .Mattos expendeu os mais 
'helln,

princípios do philantropia , mas conclui,, diu-ndóque o Ceará dev.a dar o numero de recrutas aque fosse cotizado, visto que as mais P,ovinc 
"

também davao, e que se f09se j-en_0 0 Ceará d9

Sr Presidente eu concordaria com o nobreDeputado, senão fossem verdadeiros todos os mo ti-vos que expuz, e de mais lembrarei que se asmats Províncias ten, sofrido como o Ceará o mado recrutamento, este mal se aggrava nesta P™.vinca pelo mal da fome, pelo ll da J se emfim como bem disse o mesmo Sr. Cunha Ma tospe as pragas da natureza, e desses mandos quèa tem governado. ' H

..«i5--P ^i 
CÍ^S raz5fS concluo ví>--ndo pelasolução do Sr. Castro e Silva. Vre

NOTICIAS MARÍTIMA S.

ENTRADAS.

¦ -m\9, à% Jrh"—ru'"> Frio,- % dias; L. Con-eeiçao, M José Antônio da Costa, equipagem 4,carga nuiho e farieha , a vários , passageiro Frrmeo Leoc.,1,0 de Mello.- Mangaratiba",¦ \ d H.I, Senhora da Pena, M. Antônio"Gonçalves RoTal
6oTfnf''//"Tn!<K' " ^^—Hamburgo-60 dias; G, Hamb. Olean, M. F, A. Fokkes, eoui*
pagem 15., carga trigo, genebra, e outros gene.
Z*ireSenMTr: P»^"<>» José MarcondesdeToleuo, D.Joana rio Valle Rademaker , comdua. filhas, e huma criada, todos Brasileiros -

Cabo da Boa Esperança,- 35 dias; B. Ing. Hebe:M Thomaz Sutton Forevian, equipagem li ca 
"a

tngo, arroz, e vinho, a W. 
' 
Piai : pa s'a4ios

SesíeC°eSra \"T Mad"«i ¦ ¦¦"»-&*-ues.re, e huma cunhada.

S A II 1 D A S.

7o- 
DÍm9 

,de Junho- ~ R'° de S. João • L S-João, M. Anlonio José do Couto, equiparem 6 emlastro: passageiros José Manoel Pena Cm 1 IZ
7*-^,MC°n,I>,?P0',e da Policia.-Dit L SJosé, M. José Antônio, equipagem 5, em ías7r*o

AVISO.
Segunda feira SO do cnrrpnin ».. : . • .

nal Theatro de S. Pedro de Alcente.a. O resto de bilhete '" 'SUal ao das Lo,»i»« do Impe*co, e na loja de livros de João Pedro d Veigae Como q exlst« c°n,in"a a vend*-" no B -ve.ga e Comp., rua da Quitanda canto da de S. Pedro.

WO » JANEIRO NA 1mFrEN8A IMPERIAL , NACIONAL?
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Artigos de Officio.

Repartição dos Negócios da Justiça.

\y Onstando na Augusta Presença de S. M. o
Jmperador , que muitos réus sentenciados nessa
Província aos trabalhos dei obras publicas , ape-
«ar de lerem concluído o tempo , a que forão con-
«lemnados, são conservados ainda nus mesmos tra-
balhos , soílréndo injustamente huma maior pena
do que aquella , que lhes foi imposta pelos seus
delictos : Ha o Mesmo Senhor por bem Ordenar ,
que V. S. , procedendo ás necessárias indagações
sobre este objeeto , faça logo pôr eu. plena liber-
dsde a todos' aquelles ,. que tiverem effecti vãmente
expiado o tempo de suas sentenças , praticando
assim para o futuro, debaixo da sua maior res-

ponsabilidade ; a fim de que já mais se possão re-
novar queixumes de similhunte natureza, paia cu-

jo fim se expede também ordem ao Presidente des-
sa Provincia para fazer pôr á disposição de V. S.
todos aquelles , que em laes circunstancias se acha-
rem empregados , e para o futuro o furem nas di-
versos Estações.

Deos Guarde a V. S. Palácio do Rio de Ja.
neiro em 9 de Junho de 1828 — Lucto Soares Tei-
xeira de Gouvca. — Sr. Euzebio de Queiroz Cou.
tinho.

Illustriesimo e Excellentissimo Sr. — Sua Ain-

gestade o Imperador Ha por bem , que V. Ex.

passe as ordens que forem convenientes para que,
em todas as Estações, aonde actualmente estiverem,
e para o futuro possão ser , empregados réos cou-
demnados aos trabalhos públicos, as Authondades
respectivas, logo que os mesmos tiverem concluído
o tempo de suas sentenças , os facão repor nas
cadeias á ordem do Chaneeller da Relação , a que.ni
se fará aviso, a fim de os mandar pôr em liber-
dade, e não soff.eiein , por f-lta desta p.ompta
medida , huma pina maior do que i.quella que
lhes tiver sido imposta , como Uni presentemente
constado na Augusta Presença do Mesmo Senhor.

Deos Guarde u V. Ex. Palácio do Rio de Ja-
neiro em 9 de Junho de 1S2S. — Luc.o Soares
Teixeira de Gouvca. — Sr. José Egidio Gordilho
de Barbuda.

AtiTiGos nam Officiaes.

RIO DE JANEIRO.

Câmara dos Senadores.

26.". Sessão cm li de Junho.

Presidência do Sr. Bispo Capellão Mór.
Abrio-se, a Sessão com y9 Srs. Senadores , e

8ppromu-se a Acta da antecedente.
O Sr. I.° Stcrelario leu hum Officio do da

Cauara dos Sis. Deputados participando a eleição
fla M.za: ficou o Senado inteirado.

Enceiüi,ao-se a oídem do dia pela ultima dis-
cnssão dos Pareceies da Commissão de Constitui-
ção sobre os Srs. Senadores ausentes; foi appro-
vaiio o ulalivo no Sr. Moiriok na conformidade
da Emendii suppressiva do Sr. Carneiro de Campos.

A's I0J subindo cs Srs. Conselheiros , e não
restando numero biifiiciente, propoz o Sr. Presi-
dente que cs Membros das Comniistões se empre-

gtíssem em Sv"us trabalhos ; e assim se decidio.
A's ll| havendo numero suficiente, sc-guio-se

a discussão do Parecer acerca do Sr. Cunha eMe-
luzes, que foi approvado; o do Sr. Carneiro da
Cunha foi approvado alé a palavra de sua presen-
ça, supprimindo o mais; e inteiramente o do Sr.™
Visconde de Pedra Branca.

Piissiiniio.se á 2.a parte da ordem do dia, en-
trou em discussão o *. 2.° do r.it. 2 do P.ojecto
de Lei relativo á extinção das Alezas do Desem-
bargo do Paço e da Consciência e Ordens , ao qual
o Sr. Visconde de Alcântara, cffereceu huma Emenda

que foi rejeitada, ficando approvado o-". 2.°;^as-
sim como suecessivamente os 3. ° , 4. ° , e 5 c O
(i - porém supprimio se, a proposta do Sr. Carnei-
ro de Campos.

Fotão adoptados sem contradicção os sj".. 7. °,

8.°, 9.°, e 10.°
Dada a hora , o Sr. Presidente assignou para

ordem ilo dia; 1. ° a Indicação do Sr. Carneiro de
Campos sobre as Certidões pedidas pelas partes :
2. ° a Lei adiada : 3. c os foros privilegiados: e
4. ° Projecto sobre a liberdade da imprensa.

Levantou-se a Sessão ás 2 horas.

27 a Sessão em 7 de Junho.

Presidência do Sr. Bispo Capellão Mór.
Estando presentes 30 Srs. Senadores, foi ap»

provada a Acta da antecedente, satisfeita huma
breve reflexão.
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O Sr. l.° Secretatio leu hum Ollicios da Ca-
mara dos Srs. Deputados , accompouliondo duas
Resoluções : 1.» declarando no gozo do Cidadão
Brasileiro a Joaquim José de Araújo: 2.» sobre as
buscas por coi.lralM.ndo. Lidas pelo Sr. 2. ° Se*
cr.tario, mandarão-se imprimir.

O Sr. Rodrigues de Carvalho propnz que se
reforme o Regimento, restringindo se a fallar trez
vezes u liberdade illi.nitada de o fazer e.n seguir-
da discussão. E quando a mateiia por sua impor-
tancia pareci, exigir ser tratada e.n Commissão
geral, podeiú qualquer Senador propo-la, e sendo
apoiada por trez Membros, será a proposição pos-
U á votação sem preceder discussão. Foi apoiada.

O Sr. Borges requerei, que se pedisse ao Mi-
nistro du Guerra o relatório da sua Repartição,
pelo ter já appresentado na Câmara dos Srs. De-
pulados.

Começando a ordem do dia, di.cutio-se a In-
dicíiçãó do Sr. Carneiro de Campos sobre as Cer-
tidões , que passou á ultima discussão.

Seguiu se o§ ll do Art 2. = do Projecto pa-
ra extineção das Mezas do Des embargo do Paço ,
e Consciência e Ordens, que foi approvado, en-
jeitada a addição proposta pelo Sr. Marque/, de
Cttravellas.

O <j 1*. passou, com a Emenda do Sr. Marquez
de Santo Amaro, que substitue ás palavras — A'
Assembléa Legislativa , a seguinte — Ao Governo.

O Sr. Marques de luliambupe—ao ..'13 não hou*
ve opposição.

Entrando em debate o Art. 3. ° propoz hum
additamento depois da palavra aposentados, d» se.
guinto — com o tratamento, ordenado e prerogati-
vas, que são concedidas ao Supremo Tribunal de
Justiça; e o Sr. Oliveira huma subemenda — Com
o ordenado dos Tribunaes, em que deixão de ser-
vir, as quaea forão approvadas com o Artigo

Forão opprnvados snecessivomente os artigos
', 6. 7. o. e 8

Finda a discussão da Lei, foi approvada com
as suas Emendas para passar «3a discussão.

Seguio se (por 3" parte da ordem do dia) a
I.» discussão do Art. Ia do Projecto de Lei so-
bre os Foros Privilegiados , que treou adiado pela
hora.

<9 O Sr. Presidente deu para ordem do dia : I.°
o Parecer da Coiumissão de Petições sobre o re-
querimento de José Bernardino Ribeiro Diniz :
2.° a Lei adiada: 3.a sobre us estrados .- 4.» o
Lei da linnrensa.

O Sr. I. ° Secretario leu hum Oílicio do Mi-
nistro de listado dos Negócios Estrangeiros , eu.
que participa ao Senado ter.sido pcesente a S. M.
I. o Oílicio relativo ao Decreto da Assembléa Ge-
ral aee.Cri da navegação dos Navios de proprieda-
de Bra-ileira , sem serem obrigados a levarem Ca-
pellães e Ci,'»rgiõi.s. Ficou inteirado.

Levantou-se a Sessão ás 2 huras.

Câmara dos Deputados. >

Exi ruela tia Sessão do dia 7 de Junho de 182S.

Presidência do Sr. Costa, Carvalho,
A's 10 horas fazendo-se a chamada , acharão-

ae na Salla 81 Srs. Deputados; faltando com cau-
.a notória os Srs. Vergueiro, e Corrêa; e sen. ei-
Ia os Srs. Vicente da Fonseca. Teixeira de Gon-
vò.i, Araújo Vianna, Mello e Souza, Pereira Mel.
lu, Costa Silva, A-guilur, Paula Cavalcanti, OJo-
rico, Heneira, Lliaiubi, Mudureira.

O Sr. Presidente declarou aberta a Sessão-
e ^.lida a Acta da antecedente foi approvada.

Expediente.
Leu-se hum Oílicio do .Sr. Marquez de Aracutv

participai lição dadas todas as necessárias
providencias paru se examinarem todos os Ollicios
&c. (icou o (.amara inteirada.

Officio do Sr. Ministro da Fazenda remettendo a
conto da Coiumissão estrangeira : á Coiumissão de
Colonisação.

Declaração de voto , declaro que na Sessão de
hontem votei contra a resolução : do Sr. Xavier de
Carvalho.

A Coiumissão de Redacção appresenlou redigi.
dn a Resolução sobre as Eleições , e foi approva.
da a redacção.

O Sr. Ferreira de Mello pedio que se clli-
ciasse ao Senado paru que se dignasse designar o dia.
e hora pura a reunião das Co,omissões do Código
Criminai e que a Coiumissão da Câmara dos Sts.
Deputados tomasse em consideração o Projecto do
Sr. Vasconcellos.

O Sr. Araújo Basto disso que não podia ter
lugar, pois não constava que as ComuiissõeB tives.
. em visto o Projecto, e qu.. assim u Commissão na.
da podia dizer sobre, e que era necessário que a
Commissão tomasse ide conhecimento, e votou con-
tra o requerimento.

O Sr. Ferreira de M-.Uo respondeu ao Illu.-
Ire Deputado dizendo que julgava que a Commis-
são já o tivesse visto; o que se o não tinha feito
tinha mostrado pouco Patriotismo, e que jutouva o
seu Projecto de urgência.

O Sr. Maia cooio Membro da Commissão res-
pondeu queniaviu hum anno que a Coiumissão ti.'
nha appresentadu o seu Parecer ; o que a mesma
Commissão do anno passado tinha sido este anno
nomeada, e que dois dos Membros se achavão doen»
tes <S_c.

Pondo-se á votação o requerimento do Sr. Fer-
reira de Mello, foi approvado.

O Sr. Araújo Ba.to requereu a nomeação de
huma Coiumissão especial para oppresentor a re-
forma do Poder Judiciário nas primeiras instâncias,
de Juizes de Direito; e nas ultimas das relações.-
f..i approvado, bem como que fosse composta de ò
Membros.

O Sr. Lino Conlinbo mostrou que o anno pas.sob. se havia trabalhado para remediar o mal do
cobre falso em a Bahia , e que se havia feito Iiu-
ma Lei, e que em virtude delia o Governo mandou
201) contos em cobre e 300 em cédulas, mus queinfelizmente se huviã.i seguido graves males áquel-
Ia Província, sendo hum o estar o cobre a 40 porcento &c. , e requerei, que se pedissem esclareci*
mentos ao Governo : foi approvado.

Ordtmt do dia, 2." leituras.

Leu-se huma Resolução sobre que os proprie-tarios das ucções tenhão direito &c. ; (icou paru 2.*
leitura.

Resolução pan» que fiquem empregados c.c.;
paro 2." leitura.

Resolução para o criação do lugar de Juiz de
Fora na Villa de lí.iape nu Província de S. Pau-
lo; passou á 2.a leitura.

Proposição para que se dispensem de imprea-
s:To us actas da presente sessão, e das que se
seguem &c. ; fo. apoiada , e passou pura 2.» lei-
tura.
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Indicação para que se recommende ao G,*er-
., cemessa dos Diários da Câmara para todas

"° 
Províncias ; foi approvada.

Fizeráo-se mais algumas leituras de que nos
.. f0i' possível colher as idéas &c.

O Sr. Dormond mandou o seguinte requer.-
..,,, à ineza : que se pergunte ao Governo se

I M de Freitas envia Colonos por suu conta ,'00. 
conta do Governo pata a Bahia, Santos,

"s 
Salvador, e que occupação se lhes mania dar.

Fi.etão-se algumas tetlexões , eo Sr. Secreta-

tio Mai» satisfez que já se tinhão exigido.

2.-» Parte da Ordem do dia.

Discussão dn Projecto sobre a franquia dos por-
__ dos Periódicos Nacionaes. .

O Sr Avellino Barboza mandou o seguinte

..,i_„ ad.íitivo. Que a resolução de 15 de Novem-

i le IS'7 qua franqueia u entrada dos livros

r.,,.Pre._o. pu.a a Biblioteca seja extensiva pa-
- com os periódicos &c., lo. a Comiu.s..- doJus-

•ira Criminal pára dar o seu parecer.*' 
Indicação do Sr. Vasconcellos - que o Gover-

no de as providencias que lhe parecer para obv.a-

0° abusos des» poderem introduzir cartas entre os

PeíÍ0 Sr." Queiroz Carreira: - Ea tenho de mau-

dar á meza hum artigo additivo que me parece de

um.ua necessidade, e consentaneo com as nossas

c tancias, e com o objecto desta Lei que esla-

.oa fazendo e vem a ser que sejão considerado

orno cartas seguras nos Correios, os Periódicos

Bo elles conduzidos , sem que por.sso os part.c .-

tares, ou as pessoas interessadas paguem o duo

^Artigo additivo. - Que sejão considerados os

Periódicos nos Correios como cartas seguradas sem

oue paguem seguro.
O Sr Aratijo Basto mostrou quo era desne-

cessario , porque havia huma resolução, eu. que se

remediavão estes abusos &c.
ü Sr Queiroz Carreira : - Eu so oiferec. a

considerarão da Cumaru esta idéa: a pratica me

tem feito'conhecer que sendo Periódicos, que se

enviem pelos l_Wdus, muitas vezes tem d-sappa-

,. cirio , e muito principalmente nao p-gand» agora

o norte- eu quero que o pagamento do seguro no

.caso de'extravio, o pague a Repartição ou empre-

.rados dariuell* aonde os Periódicos se desencan.l-

nt,i,Tão. O trabalho não he muito, e pode sem de-
".mento 

ou demora preencher-.* esta obrigação, que
ae de moita vantagem, e esta Augusta Câmara

Tem me entende : voto pois pelo artigo , e contra

do discutido sendo approvado o artigo add.t.vo: e

foi : Co,omissão de Justiça C.v.l o artigo, e o

Projec.o :, Cmuiissão da Redacção por se julgar
iinda a discussão.

3.0 P«We da Ordem do dia.

Resolução sobre o requerimento da Irmandade do Se-

úor dos Passes dl hospital de NS. dei Victoria

d,, Cidade do Desterro da Ilha de Santa Catherma,

em nue pede dispensa da _>.' da amortisaçao para

pode'r adquirir 8 contos de réis em bens de rats , e

í Commissão he de parecer se llie conceda ò,e.

O Sr Cruz Ferreira ponderou que alrmanda-

de pedia di.pen.-a na Lei para 8 co.tu. , e que

como era que a Câmara lhe devia conceder a de
80 contos.

O Sr. Duarte Silva mandou á Meza a seguiu-
te Emenda : — No caso que não passe oa 80 con-
tos , que se coi.cedão 40. (Foi appoiada.)

Einendu do Sr. Cruz Ferreira : — Que se de-
lira a„ requerimento, que se lhe concede o poder
emittir 8 contos : não foi apoiaJa.

Depois de algum debito julgou-se discutido ,
pondose á votação o art. tal qual, n io ;, o,o

Não passou também a Emenda, que sub-.,tuia
40 em lugar de 80.

Sendo approvada a Emenda para que se con-
cediio 8 contos , do Sr. Cruz Parreira, e ficou
adoptada a Resolução.

O Sr. Presidente nomeou para Membros da
Commissão Especial aos seguintes .Sr..:—Telles,
Maia , e Durmond ; e paia a de Redacção ao Sr.
Basto. E deu para ordem do dia: l.° discussão
do Projecto que estabelece a publicidade nas ut-
timas instâncias dos Juizes Criminaes : «.» terceira
discussão do Projecto que prohib» os Morgados &c. •

3» discussão do Projecto sobre a fartura dos Co-
digos: 4.a discussão do Projecto que iguala todo.
os Comi.i-nriantea de Anuas : 5.» discussão do Pio-

jecto que iguala todas as Relações,
Lev.nfou-se a Sessão ás 2 horas

Discurso que recitou o Sr. Clemente Pereira na Ses*
são de 20 de Maio.

A 1." questão , que se offerece he se se deve
impor huma pena aos Eleitores , que faltarem ao

cumprimento dos seus deveres : 2.» qusl deve ser

esta pena ? Eu me encostarei á opinião dos ars.

que querem huma pena de 30$ á 60.^000.
Sr. Presidente : — A necessidade da pena nas.

ce da necessidade de obrigar os Eleitores a cnm-

prir os seus deveres, e se ella se não inipo-»:» ,
esta Lei ficará imperfeita, por falta de huma sane-

ção penal , sem o que nunca passará rie hum me-

ío conselho, como já se ponderou. Mas as pena.-
devem ser proporcionadas aos crimes: e que crime

commettem os Eleitores ? Nada mais que hum ac-

to deommissão: actos de ommissão não podem ser

castigados com penas graves ; e eis aqui , Sr. Pre-

sidente, porque hei «de votar cuiilra essa Emenda ,

quo propõe a pr-r,la de 4 annos dos seus direito,

políticos , aos Eleitores ommissos. Esta pena , lie

das mais graves, que se podem impor, e se ella

pas .ar , será inexequivel. Tal he a disposição do

coração do homem ; ninguém, a não ser algum

Juiz endurecido com as muitas imposições de pe-
nas , he capaz de querer que hum Cidadão soítra

penas, que em sua consciência julga desproporeio-
nadas com os delictos; esta está manifestamente to-

ra de toda a proporção , e conte-se que nunca ha

de ser imposta noa Collegios Eleito.aee, porque
estes compõe se na sua maioria da homens probos,
e de hum coração amiso de fazer bani, e não hao

de querer dar o seu voto para i,rogar hum ta*

crave mal aos seus visinhos. Ao menos estes .ao
os meus princípios em direito criminal : as pena.
devem «er moderadas pari. poderem ser exeqüíveis-
A tudo uecre-ce a consideração da injustiça noto-
ria, com que muitos Cidadãos podião vir a sar con-
demnados em huma grave pena, sem primeiro se-

rem ouvidos , nem convencidos ; porque os Colle.

gioa E.eitoraes devem iuiper a pena aos Eleitores

que faltarem *em justa causa , isto he aos que não

poderão participar esta , porque os que poderem
fazer participa.ã", absolvidos hao de ser: e quem

»?
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nSo t* hi. Htllltol ilVíonvÉnientes que os Eleitores
podem encontrar, estando já en, caminho , pe.as
noSSas más estradas, caudulosos rios, faltas de p-on-
tes &c. &c. &c. E poderá n Caíiiara dos Deputa-
«los fazer huma Lei, que aiiiEiitta o caso iiecessa-
lio, e indispensável de scifiii cotulenuiados Cuia-
dão» enl penas tão graves, sem serem ouvidos? Pa-
ra evitar este inconveniente furão á Meza as lítiien-
das do Sr. Maia , e Lino Coutiuho .- mas nenhu-
ma pode spv admissível. Quer o Sr. Maia , que as
partes possuo recorrer dns Collegios Eleitoraes,
para a Caiiiaia dos Deputados: se isto passasse,
que incoinmodo se não seguiria para a__ partes , e
que perda de tempo para esta Câmara ? Suppo.
iibamos 40 , .00 , GO , ou mais requerimentos
de recuisos siiiiilhautcs , elles devião tinir tempo
immenso á Câmara , porque ella devia olhar este
iregoeit, com muito pezo, e decidir com pleno co-
nhcciiiietito e impaicial , poique se fosse fácil em
absolver desgostaria o Collegio Eleitoral, e tirai ia
todo o valor á pena , e se fosse fácil em confiimar,
poderia confiimar muitas injustiças. E seria isto
por alguma fôrma querer que esta Câmara exerça
funeções Judiciarias. A Emenda rio Sr. Lino, of-
ferece igualmente muitos inconvenientes; quer queo Collegio se remia pari, conhecer dos embargos
dos Eleitores conti-ninaelos: isto seria o mesmo
que impor huma pena aos Eleitores que cumpri-
íSõ os petis dfeveres, obrigando-os a reunlreni-se
por isso mesmo mais vezes , para julgarem os
que lá fultiirão, e ainda podem faltar, porque po»dem mandar a sua defesa por escrito, e por p,o-curador : p setia buma oceasião que se daria a
Aiuitos de faltarem nestas reuniões secundarias , e
sbft-etem entíio u pena, que de iacto não podemmerecer sem injustiça , poique esti verão ao actd
das Rleições, verdadeiro fim para que a Nação os
Chama. Poderá dizer-se que a pena pecuniária sof-
fre igualmente, que a da perda dos direitos poli-ticos por 4 sinnos. O inconveniente de poder ser
imposta, sem audiência cio réo, he verdade, mas
Como ella be de pequena consideração em si náo
pôde causar grandes males a ninguém : e por i.-so,
que o mal he leve, deve considerar-se como lium
sacrifício necessário que o Cidadão está obrigado
a fazer pelo bem geral da sua Pátria , deve" ser
considerado , e assim o considerâo os publicistascomo hum mal physico, huma sêcca , huma desgra-
ça que vem a todos os homens. Portanto, eu hei
de votar contra todas as Emendas que quizeremoutras penas , que não for a de multa.

—«sioi®l®l®|^.|^®|»l«ia______

COHRESPONDENCIA.

Sr. Redactor.

Para bem se calcular o peso da reputação, eopinião publica acerca do Senado^ seria preciso,como diz o profundo Bacon, que apparecesse alista nominal dos detroctores delle , e dos seus apo-

logisíns. Eiilío muitos daquelles, corrido de
gonha, deseitnriiio tle taes eonluiiidores pnri, |,"denrem com a gente sensata, bem intencionada
devota da estabilidade do Império, e «Ungida nJa razão, e virtude. Desta di.So todos- O Sei,,'he o antemural do Throno, guarda avançada d»Constituição, Pabio prudente da Legislação ,|êfensoraa roíanos du conservação, ordem , e pios"
pendade geral, em fim ancora sagrada na violência
dos tufoens, que, quando menos esperados. nodem
tempesteur. ' '

Esta posição, e a natureza essencial «]a Constituição, que de três vontades distinetas anna _vontade Legislativa, não pôde consentir na coadunação das duas Cumarus , ao que justamente se on.
poe no artigo 61, o qual, entendido de outra for.mu , trastrocuria a essência , reduzindo á duas uni.cas vontades as três essencialmente exigidas. E queresulta desta opposição? Alguma retardação , masinfuílivel ordem , e conservação.

A segunda pecha, com que se julga menosca.
batia a reputação do Senado, prova quanto dito
fica. Imputa se ae. Senado a fiiltn da instalação dosConselhos Provinciais , por fie-ar impecido o Re»i.mento dos referidos C nselhos. Que impntação maisdesaproposilada , injusta , e falta ? O Senado ini.ciou, e aguisou o Regimento, que foi alterado naCâmara qatnennal com a Emenda da iuviolabilida.
de, a que o Senado não pôde annuit , pois comoconviria contra o espirito da Constituição, naqual
he somente inviolável a tiiade do Corpo Legisla-tivo, que se attribuisse o mesmo predicado a humConselho, a que só compete lembrar, propor, erequerer? Se as duas Câmaras por esta oceasião serefundissem em huma, como pertende a intelligen-
cia sinistra du ort. 61, ficaria suplantado o Sena-do, e passaria hum absurdo, cujas conseqüências .
quem tiver os olhos estendidos, pôde de longe pre.ver. Nao nos limitemos ao actual , qUe bem vai
pela manifesta sabedoria , e predominante virtudeda presente Legislatura : provejamos ao possívelno futuro.

Se a França, quando a primeira vez se cons-tituio, estremasse o Corpo Legislativo emriunsCa-
minas, nao fiuctuaria em Constituições, e formosde Governo , nem terião decorrido nella raudaesde sangue. Este exemplo ruinoso, e o conservador
da Inglaterra , bastão a verificar, e aguaidar-se autilidade do estabelecimento do Senado, a re.ula-ridade de sua prudência , a madureza de suai de-liberações, e entre os homens de bem a reputação,e confiança de sua sabedoria, e religioso cumpri!mento de seus deveres.

Centúria: seniorum agitant experlia frusis.
Que prodígios 8e nos referem ! O Visconde deCayru Jacobimssimo !!! Brevemente se nos contaráde buma mai criada , apenas nascida , aos peitosde buma filha ; da existência do circulo quadrado,do oceano em ehammas, do Sol presidindo á noite &c.
Quodcumque oslendis mi/ti, sic incredulus vdi.Sou, Sr. Redactor. — O Amigo da Ordem.

bricas de Pape Estfmparia do !ti de rTetrhM , T°\ **' Loteria " h™*«° *• *"-
rial Theatro de S. Pedro 

Pde 
Alcantâ a O ,í? n^l \ST P'an° he i8ual ao da8 Loterias °° •»•?<"

e na loja d.livros de João PaL d V°" n 
" ^ exjsV°ntÍnua * vender se no Ban-oe João Pedro da Veiga e Comp., rua da Quitanda canto da de S. Pedro.

co
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AnriGos náo Officiaes.

RIO DE JANEIRO.

Câmara dos Deputados.

Exlrscto da Sessão do dia 9 t/e Ja**/;*» rfc 1828.

Presidência do Sr. Cosia Carvalho.

_C_l hora determinada fazendo se a chamada ,
acliiirão-se na sallu 77 S*-?. Deputados , faltando
com participação os seguintes Srs, Vergueiro, Au-
gusto da Silva , Costa e Silva , Deos e Silva ,
Correia, e sem ella os Srs. Teixeira de Gouvêa,
Vicente da Fonseca, Getulio , Martins Pereira,
Araújo Vianna , Mello Souza, Pereira Mello, Agui-
lav , Paula Cavalcante , Odorico , Herreru , Lham-
bi, França , Madureira.

Abrio-se a Sessão , e leu-se a Acta da ante-
cedente , que foi approvada.

O Sr. Secretario Maia deu conta do seguinte
expediente.

Hum Officio do Ministro da Fazenda partici»
pando , que de Ordem de S. M. o Imperador re-
meltia á Câmara os Officios do Presidente da Pro-
vincia da Bahia &c. : forão á Commissão de Fa-
zenda com urgência.

O Sr. Maia disse que já por muitas vezes ti-
nha expendido o quanto sentia a filia de não ha.
Ver huma medida legislativa para obviar a manei-
ra, por que os Ministros de Estado tem appresen-
tario nesta Câmara algumas propostas : ponderou
que era necessário huma providencia legislativa.

Lembrou o Illustre Deputado , que o anno
passado fora este negocio remettido ú Conunissão
de Constituição, e que alé hoje lhe parecia que
se tinha deliberado a este respeito, mus que, co-
mo se continuava a fazer propostas de tal manei-
ia, ainda que agora ineulpaveliuente, por não com-
petir aos Ministros decidirem o que ja a Câmara
tinha tomado em consideração , era portanto pre-
ciso que a Câmara deliberasse sobre este objeeto;
Pois que era necessário haver, e conservar-se dif-
ferença entre o expediente , e as propostas envia-
das á Câmara , pois que o expediente era huma
cousa cuja leitura a Câmara podia dispensar, se ee
quizesse confiar na exposição , que faz o seu Se-
cretario dos Officios dos Ministros, e mandar res-
ponrier pelo Secretario como lhe convier; que as
propostas do Governo porém não erão assim, e a
Câmara não podia dispensar a sua leitura , pois

era huma iniciativa do Governo , e que te devia
responder pelas fôrmas estabelecidas cm a Consti.
tuição , e como a Câmara praticava ; que não pa-
recia justo porém que se deixasse restabelecer hu-
ma forma solemne, por que as propostas devião vir :
que embora o Ministro dicesse qne a Coustitui-
ção o não obrigava u vir pessoalmente trazer as
propostas; não venhão embora, mas s»« propostas
devisto vir como propostas, e não como Officios ite.

Indicação do Sr. Maia — Que so não arimitlão
propostas algumas sem que sejão appresentadas pe-
los Ministros de Estado etc.—foi apoiada, e man-
dou-se á Comniissão Central.

Ordem do dia. Discussão do Projecto que estabelece a
publicidade nas primeiras instâncias dos Juizes

Criminaes.

Foi approvado sem discussão, e passou para
2.» di.-cussão.

2." Parle da Ordem do dia. St* discussão do Projecto
que prohibe os morgados «Sc.

O Sr. Bispo do Maranhão: — Sr. Presidente,
Não me proponho a defender os morgados , que
são alguma cousa nocivos ao commercio , sí agri-
cultura, á industria, e povonção. Basta ler o pream-
bulo da Lei de 3 de Agosto de 1770 para ficar
convencido dos inconvenientes, que restiltão de taes
intituições. Porém a mesma citada Lei determina,
que se não estabeleção morsiidos sem licença Re-
gia, ou sem acto dojCorpo Legislativo, segundo o
systema ora adoptado. Quando alguém appresentar
a esta Augusta Câmara o seu requerimento para
instituir vinculo, á mesma Câmara pertence exa-
minar o seu pedido, e pôde denegar a licença re-
querida, ainda que o pertendente mostie ter fei.
Io serviços na carteira das armas , ou das letras.
Pelo que julgo ocioso, redundante, e supérfluo o
primeiro artigo deste Projecto , porque já existe
legislação a esse respeito , e em todo o vigor.
Protesto pela palavra, para fallar a respeito do se-
gundo em tempo.

O Sr. Cruz Ferreira combateu a opinião do
Illustre Deputado , e mostrou que a Lei, que o
Illustre Preopinante citou, não era mais que hum
voto de mera graça do Soberano.

O Sr. Bispo do Maranhão: — Sr. Presidente,
sendo determinado neste segundo artigo , que fi.
quem extinetos todos os morgados com a vid« dos
actuaes administradores , he evidente ser aiitinomi-
co o primeiro artigo , porque abolidos os vínculos
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existentes, he manifesto que não podem ser outros os tempos nos ensina ; a» tentativas dos Senadores

de novo instituídos. Tratando porém d. doutrina em Roma sobre os Tribunos; m dosLphoros 
_e_

deste segundo artigo náo a posso admitir em toda

ja generalidade, porque parece-me cou.prehender os

encapei lados, os quaes tem encargos de obras pia».
()» uiesinos morgados estabelecidos cuusn nobilitatis
_ío muitas vezes onerados na centésima parle do
seu rendimento , como por exemplo a dar hum
(Ue, ou afizer huma festa animal , ou qualquer
outra obra de beneficência. Os eiicapellado» porém
pela maior parte estão sujeitos a encargos da.de-
cima parle dos seus reti limentos, segundo a L«-i «le

20 de Maio de 1796. Pelo que, sendo institui loi
estes vinculo» causa pietalis , e em soecorro de
donzellas pobres, pessoas miseráveis, e conserva,

do ctillo religioso, não admitt.o, que sejão abo-
ÇilO em detrimento da Religião ,lidos, porque seria
e da humanidade. Existem também alguns encapei-
lidos em administração do» hospiti.es, confrarias,
e outras corporações de mão moita , e seus reli-
tos são despendidos em o Culto Divino, Missas,
e esmola-. Estas Capella» administradas por estes
corpos moraes deveu ser também conservado», ai-
leu,lido o lin», por que forão instituídos , e n ap.

plieação de suas ren.las. Porque com a extinção
seaião privadas muitas donzellas de dotes, e outras

pessoas miseráveis de soecorros necessaiios por» a
vida. Pelo que a Religião, e humanidade reelamSo
n conservação dos encapellado. , que ora exi-tem.

O Sr. Lino Coutinho mandou a seguinte Eu» -n-

dai que se conservem a-, C. pei Ias que pertencerei,,
aos Hospitaes iíc. ; foi ap iada.

O Sr. Costa Aguiar : — Coou» apni» i a Euie-ridi
do Sr. Lino Coiili.,|, , I .ç.-.-o h que eu - nun-
cie a minha opinião s bre a matéria em q>.<*,ião ,
p„rnlle e a le ,, < .i.aior tran.ceiolencia , e nos de-
v merecer tola n alterna»», e muito de propósito
ap i i a referi Ia Emenda . porque qu-ria que hon-
v,...f l.o ¦, .. -1|-.-o sào c, •,,» cumpre, até para lif^r
as esoer.in, ,- , em q..- alguém se p-issa fali lar, de
tir.iiai- ..i.e ii-i. s,u,i!h-,nles vincul.»». Ei não can-
far«'-i i--i ¦» A,».'.,--', (Jau,ir.» Com a historia dos mor-
gados, »' dos inales que elles tem cau_aio: asou.,
rui dos bem q.ie se ,ii>-,*,., prod .«idos , comparada
co,ii o- males que elle-, tem cauzado , f.«7. penler
in ui , ,1 bal.iuça pira o I.» Io dos males : ne em fim
hiiiiia instituição para utilidade de muito poucos,
e paia o prejuízo e incommod». do maior numero,
(-.«.-dados.) ii i<» não p i ie quadrar ao Brasil, re-
pugna inteiramente com a? idéas do temno, e ape-
nas poderia servir para plantar entre nós u Aris.
tocracia , e com ella o. males inseparáveis de sinii-
Jhante ordem de cousas. Me pois isto o qu- repu-
gna ás luzes do século e ás i íéas actuaes. Desem*
ganeinn nos, Srs , a Aristocracia he obra do tempo, e
a hereditária não convém ao Brasil , nã > só por
que a herança de e,«pregos não quadra com a na-
tuaeza, que não transmite senpre por geração a
éiitilão e talento» (apoiados) , e ainda menos com
a razã-i e a justiça, que não conhece, nem cou-
s»nte designai tade sen. motivo justificado (apoia;! ,):
C»nio lambem pela IMt. de elementos históricos,
que pit.|i'«s<><ii consoli-lar a instituição pelo respeito
de prejuízos-, que felizmente não existem.

Deixemos pois para a velha Europa siuilhan*
tes institui. ,«•¦», já se passarão esses tempos, em que
Montesqiii,.,, dizia, que a moderação era o princi.
pio, p o eiemento da Aristocracia; melhor julgou
Voliaire , - i it> ao contrario avançou que a Aris-

t », r-a, ' i nã'> era fundada sobre a moderação, e só
si-, sobre o orgulho, ambição, e dezeju d;» doini-
liar, (Apoiado-), ile isto o qjio a historia de todos

Sparta , e dos Archontes em Athenas; as facções
de llannoii, e de Barca e,.a Cartl.ago : e moderna,
menle a» de Veneza, e Gênova, provão bem o

rincipio de que a Aristocracia he só fundada no
¦ >ul;io , no egoísmo, e na sede de dominar. Eu

t.. « faltarei nos tempos mais proxim. a da nossa
idade . quem tem conhecimento da historia moder.
na , não pórie ignorar simiihanles fados.

Não convém portanto ao Brasil similhante ins*
tituiçáo hereditária: a q,»e lhe convém he certa... ¦».

te a Aristocracia, nâo de cLs-es , mas sim a de
gradaçõ-s, iiiteiesses, e merecimento, contra a qual
não se liinitái» as razões expendidas , porqueaqu.il.
q.i.r esla franca a porta pari a obter, sem o risco
de iuiii.igis, e tendo em si mesmo os necessários
elementos. Eis pois as razoe-', por que voto pei i dou*
tiina do artigo 1. ' , o qual deve piusar, e de tua-
neira alguma deve ser suprimi Io, como ponderou
hum honrado Membro.

Não ponham-»» em duvida o negocio, porque
para o futuro pile enteuder-se que ia Governo

póle conceder esta instituição ; e ;» e«te respeita
refiro-me ao que ji se <l.ss,: : quinto mais qne he
sempre mais difícil revogar lauma L»i ; pois cnlão
he Je crer que a Câmara dus Deputados sej-i tam.
bem formada de elementos capazes de se oppôr i
e-U e onlras instituições. Nem he crivei que dei*
x-.ui de haver homens , que saiba«> defender aí ga-
raniiis i<» l.vi-lnaes, e as liberdades Nacionaes,
( Apoiado ). l-to porém que eu deixo enunciado

quinto á iinl,lu'ç*ao dos morgados, não he possível
x-aplicar ás Capeli-is na sentido da Emenda do Sr.
Lino Coutinho, isto he ás Capella» instituiria» em
f.\or da-Hospitaes, Ca»a. de Órfãos, e outros es*
tah-leeiuientos de Caridade e beneficência. Estas ins-
liiinções não podem deixar de existir, atte.it s tão

pios lios
O Brasil car-ce destes e outros estab»'lecimon-

tos, e a Nação não pôde por <»ia concorrer para
elles : os Capitães não supeiabundão certamente.
Elles nâo pulem encher ainda os diversos cun.e-,
e necessidades da circulação ; i-l_ he conhecido de
tolo», porque visivelmente vemos que as uecessi-
dades do trabalho, qu» as eoiprezas da industria,
e que as especulaçõ-s do comm'reio não tem che*
gado aquelle ponto do prosperidade, a que he pos-
sivel eleva-las,

Eis pois a razão por q«ie eu digo, que devemos
fizer a excepção desenvolvi Ia nu Etnend,, do 8r.
Lino Coutinho , que co >i muita galantaria cbomoi,
ii estes vínculos, estabeleciine ;Iob de piedade de-te.
tinindo ; e com razão, porque rlies tendeu, a bene-
ficiar as pessoas ri deste num In, e ntn as oI...»»
rio outro , para as quaes rezo quem quizer, e enan-
de dizer ns missas que lhe parecer. Simiihanles
vínculos e Cmiellas no se.ll.dnem q»ie tenho t.ri-
lado, não» po leu, d ixar de continuar, cmboiu se
lhes d3 linaia nova forma.

Tal he esse de Minas , n-lmini«trado por ha*
ma junta , e cujo iins pie-l .-os nniit»» convém con-
servar ; tal he eniie outias Capella» >a instituía,
nu Pará para o estabelecimento do» lázaros cuja
administração sendo uo principio feita pelos sr*..
B.spos, lhes foi tirada pela -na má gestão , e foi
d,da á caz» da Mi_. ricordia daquella Cidade, q"i>
então administrava, como convinha, similhante» bens,

possuiu Io o Pará hiiii, estabelecimento que lhe fr*
honra, e de que carecem outras Províncias _c-
Resumindo pois minhas idéas, voto contra a in»'1'
tuiçio dos morgados, e dos vínculos em geral, »«¦•
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«a a excepção no sentido em que me tenho oxpres-
sado. Eis pois o que eu tinha a dizer para fazer
appurecer o meu modo de pensar á este respeito ,
e o meu voto o favor do Projecto.

O Sr. Lino Coutinho tendo feito huma Euten-
da de supressão ao primeiro art. pedio paru a.re*
tirar, e lhe foi concedido.

Art. additivo do Sr. Hollanda Cavalcanti — que
o» bens de Capellas e vinculo» &c. não foi ap-

poiado.
O Sr. Clemente Pereira foi de opinião que se

approvasse o Projecto tal e qual estava, e que a
Commissão fizesse hum art. additivo, que dccla*
rasse a quem havião de passar os bens por f.ilen-
cia do projectario &c. e que se imprimisse para
entrar em discussão.

O Sr. Paula e Souza sustentou que se acabas-
se a Lei, e que depois fosse á Commissão para
propor á parte o que entender a respeita do re-

queriinento do Sr. Clemente Pereira , mu» que se
o requeritnent.]» fosse para retardar a determinação
da Lei , votaria contra elle.

Passou a mostrar que a legislação era confti-
sa emquanto á successão dus vínculos, mas qne
terminados elles cessava a confusão, e que então
restauro os meios ordinários da» heranças , que :;

questão era clara , e que portanto fosse o reqtie-
rimento á Commissão, se a Câmara quizesse, para
que appresente huma nova Lei, que regule a sue-
cessão das heranças,

O Sr. Vasconcellos sustentou que não era pre-
ciso hir á Commissão, principalmente »e se adoptas-
se huma redacção , que desejava que tivesse o 2.*
art., que os vinculos • acabassem com os actuaes

possuidores, quando estes em sua vida não dispo-
zessem desses bens vinculados , e que deste modo
rse mostra que o actual possuidor desses bens vi-
nha assim a declarar-se proprietário desses bens
oi a vinculados. Sendo pois declarados proprietários
de bens livres, estava marcada na Lei a forma de
Miccessãn de laes hens, e por isso era desneces-
snr ;i mais outra declaração. Foi de opinião que
não foss<- o Projecto á Commissão , pois não ha-
via neoessidade de Legislação; e que a remessa
do Projecto á Commissão bia produzir huma de-

' 
more prejudicial.

O Sr. Miranda Ribeiro fez numa Emenda —

une s" acerescente &c. : foi apoiada.
Poz-se á votação a Emenda do Sr. Lino Cou*

(,n!,o — que se conseiveni as capellas e vínculos,

que pertencerem aos hospitaes &c, : não foi appro*
vada.

Outra Emenda do mesmo Sr. — qne o 2.® art.
seja redigido com melhor doutrina e clareza : foi
appiovado.

Requerimento dn Sr Clemente Pereira —que

vá á Comniissãn paia f.izec os artigos additivos
que julgar necessários : foi apoiado para a Com-
missão tomar em consideração.

A Emenda do Sr. Miranda Ribeiro foi appro-
vada e mandou se á Commissão com o mesmo des-
tino da antecedente.

Julgou se finda a 3.ü discussão, sendo approva-
do o Projecto : mandou-se á Commissão de Re-
•facção.

2.a Discussão do Programma do Código Civil.

Discussão do 1,° Art.

O Sr. Secretario Maia interrompeu a dispnssão
..para dar conta de hum Oíiicio do Ministro da Fa*

zenda, em que pedia o dia e hora para appresen*
tar o seu relatório.

Sendo consultada a Câmara, foi-lhe designado
o dia 10 pelas 11 \ horas.

Continuou a discussão sobre o 1.° art.
O Sr. Maia, dizendo que tinha sido !:um dos

que intentou que a Commissão de Legislação hou-
vesse de propor os meios de se obterem com fa-
cilidade os Códigos do Império, não se conformou
com o plano da Illustre Commissão , entendendo
que o plano não satisfazia peifeitamente ao que
a Constituição promete , pois jamais seria da in-
tenção de quem fez a Constituição o fazer depen-
dente huma promessa tão clara por similhante m"')o.

(Leu a Constituição) , e continuou a mostrar
que segundo o artigo não era da intenção de quem
fez » Constituição o fazer dependente os Código»
de contingências de tal plano, mas sim que per-
tencesse á Assembléa o trabalhar nesses.

Sustentou que se se encarregasse a qualquer
estrangeiro a tarefa dos Códigos , elle não seria
capaz de satisfazer , não existindo eai o paiz , e
não tendo os conhecimentos dos co-tutnes e locaes
e usos da Nação , e que emquanto pelos naeionaes
se não devia esperar , segundo o Projecto, que
viessem offerecer Códigos. Coneluio dizendo, que
seria huma espécie de injuria feita á Nação se se
deixasse de conhecer que na Assembléa Geral não dei-
xava de haver algum desses sábios capazes de
compor estes códigos : appresentou a seguinte emen»
da. — Que huma Commissão Mixta de 6 Membro»
de cada huma das Câmara» &c. Foi apoiada.

O Sr. Lino Coutinho approvando a doutrina
do art., e reprovando a Emenda do Sr. Maia pas-
sou a combater a opinião do mesmo Illustre De-
putado , dizendo que nenhuma deshonra podia vir
á Câmara de que os Códigos fossem feitos, ou por
Cidadãos Naeionaes fora da Câmara , ou por es-
trangeiros , quanto mai» que qualquer sábio que
não fosse da Câmara o podia fazer com muito mais
descanso; e que nada influía o ser estrangeiro,
porque com a Constituição, com a razão, e os prin-
cipios de huma justiça universal se podia fazer
Inim código filosófico e razoável , eque talvez hum
homem estranho a toda a complicação das Leis e
chicanas do paiz appresentaria foim código mais
ligado, redigido segundo os ditos princípios da razão
e da justiça , podendo muito bem sueceder que
nos venha algum dos sábios Portnguezes, que tem
a mesma legislação, e quasi os mesmo» costumes e
inclinações que os Brasileiros.

Disse mais o Illustre Deputado que as Cortes
de Portugal não tiveião o caprixo que se queria
inculcar , pois lá fizerSo o programma para ;todo»
os sábios que quizessem appresentar hum código ;
e assim sustentou que o L° art. devia passar.

Paliarão mais alguns Srs,, e julgando-se discuti-
do o l.o art., foi posto á votação, e foi appro-
vado, salvas a» emendas.

A Emenda do Sr. Paula Souza — sábios e es-
trangeiros : foi approvada.

Emenda do Sr. Maia—huma Commissão mix-
ta composta de 6 Membro» de cada huma das,Ca-
maras &c : foi approvada,

Emenda — que fique livre o organisar em hutn
só código &c. -. foi approvada.

Art. 2. ° em discussão.
O Sr. Paula e Souza mandou a seguinte Emen*

da--em lugar de dous annos diga se 3 . e em Iu*
gar de código civil , diga-se o seu Projecto ; foi
approvada.

*• 9



( 532 )

IE pnsson o 2. ° nrt. appvovado salva a emenda.
Osart. 3. °, el. ° forão suprimidos, por serem

contra o vencido ; es art. 5. °, 0. °, 7. ° 8. c, e 9. °,
forão approvados sem discussão.

Entrou em discussão o art. 10.°
O Sr. Paula e Souza fez huma reflexão, e mos-

trou que o art. devia passar.
O Sr. Araújo Basto pediu que fosse á Commis-

são &c., e dando a hora ficou a discussão adiada.

'a 7ív-
ír3:

O Si'. Piesidenfc dct. para ordem do dia : l.o
Resolução N.° 20, que aulhorisa o Banco a emitir
notas de hum e dous mil réis : -J - continuarão ,',;>
matéria adiaria : 3. ° terceira discussão do Projeeto
de Lei quo extingue a Intendeiicia : 4.° terceira
difeussão do Projeeto de Lei, que prohilw a ad.nis-
vk.' de ordens religiosas: 5.= segunda discussão do
Prcjeeto de Lei sobre os Coiiimnndantes de Armas.

Levantou-se a Sessão ás 2 botas.

NOTICIAS MARÍTIMAS.

ENTRADAS.

Dia 10 de Junho, — Londres ,- 70 dias ; B. lng.
Feiih , M. llcnry Wilh-l , equipagem 8 , carga co-
bre, e massame , ao M. — Mangaratiba ; 4 dias;
L. S. José Augusto , M. José Francisco do Nasci-
tne/ilo, equipagem 5, carga caffé , a José da Silva
Curvallio : passageiro Bernardino Soares. — Ilha
Grande ; 7 dias ; Canoa Conceição dc Maria , M.
David Rodrigues, equipagem 3, carga caffé, a Jo-
sé da Silva Carneiro. — Parati ; fí dias ; Canoa Aro-
<vn Aurora , M. Manoel dos Santos , equipagem 4 ,
carga caffé, ao M. — Liverpool; 58 dias; G. lng.
Atheluntic < M. John Johnson, equipagem 19, carga
louça, fazendas, e outros gencios, a Bourdon, e
Fry; segue para a França: passageiros 3 Ingle-
ses. — Dito , dito, B. lng. Eioen , M. Robcrt Ha-
mil Um, equipagem 13, carga cobre, fazendas, e
outros gêneros, ao M. — Monte Vid.eo ,- II dias;
B. Sartlo , Sultão, M. Jeronijmo Cassingene , equi-
pagem 14, carga couros, e tabaco, a José da Sil-
¦ca Ltmos.

Dia 11 de Junho. — Santa Catharina,- 14 dias;
Náo lng. Ganhes , Com. Ing/esfield : traz a bordo
o Contra Almirante Sir R- bert Octway. — Cabo
Frio ; 4 dias ; L. União Feliz , M. Thomaz José
da Siha Braga, equipagem 5, carga milho, assu-
car , e agoarJente , a José Ferreira da Rocha Arau-

jo: passageiroo Victorino da Cosia , Francisco Tarna-
cio das Chagas , Manoel Coutinho de Bra"ança
Miguel Soares Moreno, e Miguel Pereira Chaves.
— Cabo da Boa Esperança ,¦ 4ü dias; E. lng, Conch
M. Thomaz Cobem, equipagem S, carga vinho, tri-
go , e manteiga, ao M — Rio d"Ostras ,- Li dias;
S. S. Francisco Boa Fi; M. Joaquim J,i,é '/'< i.r, ira
equipagem 5, carga madeiro, a Fui:: de Moura Teltcs.
llliu Grande,- 2 dias ; \Jt Hom fim Santa Anna, Í.I.
Manoel Antônio de Barbclas , equipagem (i, canra
caffé , a José da Silva Cai valho: passageiros. Aui-
ceto da Costa, e Soaquim José.

S A H I D A S.

<*-Dia 10 de Junho. — Nova Hollanda; G. In-,
Nemiode, M. Henry Beilliay , equipagem 10, car-
ga tabaco. — S. Malheus ,- ,'L, S. José dos Mares ,M. José Cardoso Lopes, equitlagem 6', em lastro 
Rio de S. João ,- L. Sonftora d'Ajuda , M. Antônio
Teixeira da Motta, equipagem 4 , em lastro. — Ca-
bo Frio ; L. S. João Btiplista , M. José aV Oliveira
Marques , equipagem 4, earga carne.

Dia 11 de Junho. — Em Commissão 1LJE. de
guerra lsmeiia, Commandante o .1.°- Ti ii Duar-
te Martins da Silva. — Guaraliba ; L. Santa Roza ,M. Jacinto Pereira, equipagem 3, carga carne, e
roscas.

AVISOS.

Manoel Ferreira de Araújo Guimarães havendo-se despedido da Redacção do Diário Fluminen-se, agradece ao Respe.tayel Publico a indulgência, com que tem relevado suas faltas, e declara ouedeste N.o em diante nenhuma ingerência tem neste Periódico. Rio de Janeiro 12 de Junho de 1828.

,Se?,unda feira 30 do corrente anda impreterivelmente a roda da 3.» Loteria a beneficio das Fa-
SFáw 5 « r?St.an,P.ar,a..do ,s,t,° A6 

Anda,;al,y.» ™Í° plano he igual ao das Loterias do Impe-nal Theatro de S.Pedro de Alcanta,a. O resto de bilhetes que existe continua a vender se no Ban-
ço, e na loja de livros de João Pedro da Vc.ga e Comp., rua da Quitanda canto da de S. Pedro.
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Aiitioos de Officio.

PROVÍNCIA CISPLATINA./ i

,1 Llust. e Excel. Sr. — A Divisão Volante trou-
xe-rue do Salado hum Brigue Inglez — Nestor 1—
qne tendo sido tomado por hum Corsário em 1G

-- do coirente , f.-i retomado por nós no dia 21 : em
/ huma das copias juntas veia V. Ex. as partícula-

ridades, e na nutra o que me escreveu o Cônsul
Inglez e a resposta que lhe dei. Trouxe lambeu,
huma Sumaca denominada — S João — que vinha
àe Pernambuco para o Rio Grande, e havia sido
tomada pelo Corsário — União Aigenlino — igual.
mente retomou o Bijgue Escuna , que foi correio
da Bahia, e se denominava—Pujbua. — E*te re-
«istio ao Lugar por meia hora'; poiém vendo-o a
tiro de espingarda arriou Bandeira. Está minado
com huma peça de 12 em rodízio, e duas peças de
6. —Nao o mando com a Jurojuba por falta rie gente,
para o guarnecer: irá com a Fragata Principe lm-
perial. — O Governo de Buenos Ayres já o tinha
comprado, e o mandava buscar o Conunandante, Of-
ficiaes , e marinharem da defunta Itaparica, como
V. Ex. verá do Oflicio do Bronw, unico papel que»e achou a bordo ; pois lendo lançado Iodos os ou-
tros ao mar, guardou esse pela promessa que con-
tinha de accesso de poslo. Bordo da Fragata Prin-
cipe Imperial 30 de Abril de 1828.— lllust. e Excel.
Sr. Diogo Jorge de Brito. — Barão do Rio da
..Prato. ^_.

Tust. e Excel. Sr. — He cnm a maior satisfa-y
ção que tenho a honra de coiiuiiunicar a V. Ex/
que no dia 23 de Abril próximo passado, depois
de hum combate de 5 quartos de hora, foi reto*
inada a nossa Canhoneira , escapando por casuali-
dade os dous Hiates únicos que restão ao iniini*
go, além de hum Lanchão, consistindo a força dos1
primeiros em liunia peça de calibre 9 em cada hum.
Entre o N. ° de pii.-ioneiros achão-se dous Officiaes,
bum dos quaes consta ser o Coniniandante das for.
Ças inimigas da Lagoa Merini. Esta acção foi di-1
rígida pelo 2. ° Tenente de Commissão Manoel/
Joaquim de Souza Junqueira , Conimaiidante da>
-Esquadrilha, que estando defendendo oSangradoi-,
To, e sabendo que o inimigo tinha e Fahido rio Sa-i
.boyaty , largou a Canhoneira do seu Conimando ,1
*- outra que não podia passar o baixio, sahio com'
trez pequenas a encontrado, únicas que filtrarão
no combate, em que «penas tivemos trez feridos,
sendo bum gravemente, Forão cs Comuiandantes

de cada huma destas embarcações o 2.c Ten. da
Imperial Brigada d'Artillieria da Marinha Antônio,
Pedro Gonçalves, e os Pilotos José Moreira Guer/
ra , e Luiz Alves dos Santos Marques. Por está
oceasião levo ao conhecimento de V. Ex. que o
2. a Ten. Antônio Vclloso , rie que f„z menção o
Oflicio de V. Ex. de 23 de Fevereiro, e recebido/
cm 30 de Abril deste anno, ainda se me não V
apresentou, nem me consta que o tenha feito ao
Presidente da Província.

Deos Guarde a V. Ex. Quartel na Povoação '
do Norte 3 de Maio de 1828. — lllust. e Excel. \
Sr. Diogo Jorge de Brito. — Antônio Joaquim do
Couto. (Va.**!*»*. ao

HRIO 'T)Kevi.'
RIO DE JANEIRO.

Sentença do Conselho de Guerra , relativa ao Capitão
]/ de Fragata Jorge Munson.

C"

Vendo-se neste Conselho de Guerra o Preces-
so verbal do réo Jorge Manson, Capitão de Fra.
gata da Armada Nacionul e Imperial, auto de cor-
po de delicio, testemunhas sobre elle perguntadas,interrogatórios feitos ao réo tobre a culpa , queresultará do mesmo auto , &c. Decidiose por uni-
forniidíide de votos não te achar provada a refe-
lida culpa, como por direito cumpria, para sobie
ella assentar alguma pena pilo mesmo direito es-
tatuida ; por quanto, se por huma parte ne não
possa duvidar do farto da perda do Bri"ue Caci-.
que do seu Conluiando, por outra parle se provacom toda a evidencia , que similhante perda fora
devida somente ao fado eventual, inaudito, e im-
pr^jMo_da_rebel]ião dos estrangeiros , que fazião

.parte da guaniição íõ referido Brigue, e que sen-
Ido considerados como voluntários no serviço Nacio»
nal, jamais se deveriáo reputar capazes'de hum
procedimento similhante : além de que, mostrando-
se , como se mostra, que o réo praticara tudo

.quanto ficara ao seu alcance para sustentar a hon-Ira Nacional, e salvar o navio do seu Commando,
na acção do combate, e ainda depois de se verifi-
car por factos hóstia internos a sobredita rebelliâo
de que resultará a perda nos termos ponderados ;he visto , e conforme o direito não resta contra
o réo a menor sombra de criminalidade i po,tanlo,ve o mais rios autos , e o ponderado n-^ tenções
absolvem o sobredito réo por falia de criiiiinalida'
de. Rio em Conselho de 23 de Maio de 1828. —-
José Francisco Leal — iFrancieco Rodrigues de Li-
ma Pinlo, Capitão de Fragata — José Thofctsz Ro-
drigues, Capitão de Fragata—Pedro Borges Cur»

) V
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rfia de SA , Capitão de Mor e Guerra Reformado
-João Taylor; Chefe de Divisão e Vogai -João

Bernardino" Gonzaga, Chefe de Divisão e Vogai-
D.vid Jew.lt, Chefe de Divisão e Presidente.-
Declaro, «ue as tenções não levâo sello por nao

usarem delle os que as lavrarão; de que fis>
termo; e eu José Francisco Leal, Aud.lor Geral

da Marinha o escrevi.

Sentença do Conselho Supremo Militar.
Coiiliiuiãó a Sentença de absolvição, por se pro-

var oelos autos a innocencia do réo , e a honrada
condueta, que tivera; motivo porque .o julgao in-
nurenle e digno de continuar no exercício do seu
"""o. 

Rio II de Junho de 1828.-Conde de Sou-

zel -Oliveira Pinto — Coutto - Souza - Veiga -

Está conforme — Joaquim Francisco Leal.

Pela Secretaria d'Estado doa Negócios da Ma-

linha, se previu, ao publico, que o comboi da

Costa d'Africa , que por annuncio de JO do cor-
rente, se promettera para o dia 16, nao pode ve-

rificar-se por circunstancias extraordinárias que oc

correrão. Secretaria d'Estado em 15 de Junho de
1828, _ Joaquim Francisco Leal.

Artigos . am Officiae..

Câmara dos Deputados.

Fxtrsclo da Sessão do dia 10 de Junho de 1828."V'
Presidência do Sr. Costa Carvalho. ¦•«

besse emolumentos em todas as outras Secretarias;
foi apoiada.

Ordem do dia, discussão do Projecto N. 20 que aw
tliorisa o Banco a emittir notas de hum e

dous mil réis.

O Sr. Lino Coulinho disse que este negocio
era bum negocio de Fazenda muito melindrozo ,
e que lhe parecia ser prudência da Câmara o con-
vidar o Ministro da Fazenda para assistir á dis-
cussão, e que, como o Ministro vinha á Câmara a
appresentar o Relatório, se lhe podia propor o
assistir elle á discussão, ou vu amanhã, por se-
rem muito necessário» esclarecimentos, e para que
elle depois não diga que não pôde pôr a Lei em
execução; epedio o adiamento até elle chegar, ou
para o dia de amanhã.

O Sr. Presidente poz a votação o adiamento
até qae o Ministro viesse, e venceu-se pela affir-
inativa.

Ordem de dia. Continuação da discussão do Art. 10,°
do Programma do Código Civil.

Depois de bieves reflexões foi approvado, indo
á Commissão, e não passou hum artigo additivo.

Julgou-se finda a 2.» discussão, e passou pa-
ra 3.»

3.a Parle da Ordem do dia, S.» discussão do Projec-
to de Lei que extingue a lnlendencia Geral

da Policia.

A's 10 horas fez-se a chamada , e acharão-se
presentes 78 Srs. Deputados; faltando com parti-.
cipacão os Srs. Vergueiro, Martins Pereira, Mon-
genhor Pizarro, Costa Silva, e Corrêa; e sem ei-
Ia os Srs. Chagas Santos , Vicente da Fonseca ,
Araújo Vianna, Mello Souza, Pereira de Mello,
Adolfo Aguilar, Odorico, Paula Cavalcante , Deos
e Silva, Herrera. Lhambi, França, Madureira.

Aberta a Sessão leu-se a Acta, que foi appiovada.

Expediente.
Leu se hum Officio do Ministro da Justiça,

remettendo o requerimento de vários moradores do
teimo e freguezia da Villa de Mngiinirini da Pro-
vincia de S. Paulo, em que pedem a divisão da
mesma Freguezia, e a criação de huma nova na
Capella de N. S. da Penha da Boa Vista: a Com-
mJKsão de Estatística , e Ecclesiastica.

Leu-se huma repiesentação de BaJ.thazar Pinto
dos Reis, contra o Ministro da Guerra, pela dis-;'
sipação das rendas Publicas por via do Commisaa-t
rio Geral do Esercito: á Commissão Central.

O Sr. José Custodio Dias ftz a seguiute In-
dicação:

Que p<do Ministro da Fazenda se pergunte ao
Banco: \.° Se existem ali os diamantes, que o'
Sr. D. João VI remettera, para bypnthfca da divi.
da que o Governo devia a esse estabelecimento.

g o ge |,ãn existem, qne destino lhes derão
— com fine .uthoridade o derão, e o Diploma com

^uiie » dérão : foi apoiada.
Do ni^smo Sr. — Requèiro que se peça ao Go-

verno por meio do Ministro do Império, informe
se com elieito existe o Decreto de 6 de Abril do
anno p. usado, denunciado pelo Periódico — A uro-
rn Fluminense —pelo qual se determinei! que hum
Official da-Secretaria daquella Repartição perce-

O Sr. Custodio Dias ofFeteceu o seguinte arti-
so additivo: Os empregados públicos desta repar-
tição serão empregados pelo Governo segundo os
seus méritos e conhecimentos; não foi apoiado.

O Sr. Presidente disse ao Illustre Deputado
que no Projecto já havia hum artigo que dizia is-
to mesmo. O Sr." Deputado pedio que se lhe ac-
erescentasse — conforme o seu merecimento.

Julgou se finda a 3." discussão, e foi approva-
do e adoptado, indo á Commissão de Redacção
pnra tomar em consideração huma Emenda do Sr.
Ferreira de Mello.

4.» Parte da Ordem do dia , 3.» discussão do Pro-
jecto de Lei que prohibe. a admissão das

Ordens Religiosas no Império.

Lerão se huns artigos que a Commissão redigio'
de novo. _

i O Sr. Arcebispo da Bahia : —Sr. Presidente:
as reflexões, que fiz no intervallo de huma a ou-
tra discussão , longe de alterarem os meus primei-
ros sentimentos acerca deste Projecto, ao contrario
confirmarão ainda mais as idéas, que eu havia emif-
lido, quando fallei sobie esta matéria: quanto mais
tenho meditado sobre ella, mais me decide» a votar
contra similhante Projecto , que me parece offensi-
vo da filantropia, e dignidade desta Augusta C>-
mara , e da mesma Constituição d» Império. Ve-
rei se o posso demonstrar por huma breve ária-
lise des artigos , que julgo absolutamente inndmis-
siveis. Diz o art. I.0' (leu): ora se a Constituição
política abre, e franqueia o seio do Brasil a_ toda
a qualidade de estrangeiros de qualquer Nação, e
de qualquer culto, <.u comniunhão , que sejáo, por
que motivo hão de ser excluídos os estrangeiros,
que são Frades , i. to he , que professai, hum ge.
uero de vidp approvado pela Igreja , e recebido em
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. ã„. os Estados Catbolicos. Nao porte ser «egu-
48 

ente nor ódio do Moiiachismo; não he presu-
"¦ ! hum oíio tão gratuito nos Representantes de

T . So eminentemente Catholica, e que res-
hUl 

essís amigas, e veneraveis instituições ; creio
Pois seguido tenho colligido dos diicursos de ai-
p0,s segunuc ^ Q motivo de ta„ estra-
Srm/di'dahè o receio, de que esses Religiosos
n,,BTinÍodúeir no In perio máximas , e pr.nc
P???esüitcÍs!e^bversivos das nossas liberdades.

Cs fi Sente, eu repito o que já disse em

,L oecasião, e parece me, que todos conco da-
"-LmZo 

que o Jesuitismo pôde vir tão bem

l Vrades como nas algibeiras das cazacas , das

%iZ o d imtra fórma de vestido, e por cot.,
fardas, ou |(ivcr ^ lU|m|.

Sos, e tanta restricção a respeito dos Frades,

Te 8Ó elles podessem importar o Jesuitismo.

Bem sei, ou" já - tem dito, qne os outros es-

SaTgeiros são pela maior parte artista- , qne vem

SS.S asüa «Áustria oseucne
„..,.,,« nara a prosperidade do Brasil ; i-to ne

ve a ,TmLPhe inneg.vel , que muitos de

ín .lies exerc.tão huma influencia ...imediata so-

^"a e aca^ da .«.cidade de hum e outro se-

Z.. vemos estabelecerem todos os dias Collegios

mZL^LTtZ «"«de os nossos jovens Patrícios cor-

rf„ com huma videz, e emulação digna dos maio-

2T elogios a beber a's lições das bellas artes li*
res elogios^a de fc o9 chanm0

r^te^iorTlàs ProPprias caza, nara lhe, con-

máxima do regicidio, proclamada, e seguida pelos
filósofos revolucionários da Inglaterra , e da («"¦

ça , quando condemnarão á morte os infelizes «^ar-

los 1. o e Luiz 1G. Mas que he o que se teme,

Sr. Presidente: O Jesuitismo no Brasil, e na Ame-

rica ! O Jesuitismo , planta exótica , e por ventu-

ra a única , que jamais pegam em o nosso solo .

O Jesuitismo, que debaixo de qualquer torma , e

com quaesquer vestes, que se 'appresente , lia ao

sempre encontrai huma força repulsiva , que o n

de affugentar para além dos mares ! Se , como C\%

Mr. de Voltaire, náo forão tanto as borr.bilidaues
da moral daquella sociedade, quanto o seu immen-

so credito , e poder , que a tornarão odiosa , e ar-

marão contra ella todos os Gabinetes da Europa,

que medo ha , ie que ella pos-a achar «cesso no

Brasil, á face do espirito Nacional , que a repet

le e da vigilância do Governo, e das Câmaras,

quA velão incessantemente sobre a guarda da 
Çons-

tit.iição, e os interesses rio povo Brasileiro: ne

seguramente hum demasiado temor, que não deve in-

fluir para hum acto legislativo de tanta conseqüência,

que abram-e na generalidade do seu anathema to-

dos os Regulares estrangeiros , de qualquer Or-

dem, ou Instituto, que sejão. A mesma China,

eujr, exemplo se poderia invocar sobre este as-

siimpto, foi infinitamente mais generosa do que
nós • pois ciue hum dos seus Imperadores ( creio

que' se chamava Cham-hi ) não só adiiuttio no

Império Missionários Eoropeos , mas ate lhes

permittio outra as leis do paiz professar , e en-

sinar publicamente o Christianismo ; e quando
as divisões e contendas suscitadas entre elles por
oecasião dos ritos, e ceremonias Chinezas, o poze-- - -- •'•- ,'n".r at-

zessem

HO interior uo =»-- r"-"---- - -—- ¦ . ,, oecasião dos rilos, e cerenjoiims —¦¦ ¦>"¦»=, -;r -.

fia.em o «nsino de seus iilhos e ass ™ e»e9 le™ rfo 
em desconfiança , contentou se de banir ai

hoje na Capital quas, tanta parte na «^"-J^J" e impor certas condições aos qne qo.zessen
Jcidade, como tiverão outr ora os mesmosJ«Ui g n , i 

mei(os jndu, te . mi,IU|ou-o
tas Não'pertendo com isto reprovar.tão úteis es

abelecimentos; què ao contrario 
jnuit» 

desejo e

«ronaL-uem, e generalisem a todas as Províncias
rri"l. nem tão pouco he meu intento tur-

t&S. Medres estrangeiros, entre os

ônaeTconbeço muitos summamente illustrados, pro-

K Tciipectds; o que quero somente dizer

he oue se o habite fradesco não he o que deci-

de' do Jesuitismo de liam estrange.ro, tanta des-

p ™ n,„le recahir nos Seculares, como nos Re-

fflí? ou p a melhor dizer, aqnel.es podem

ò"nar.sè ni«daPmais perigosos do que estes, por

,so rue introduziudo-se nas cazas P-.Micjd.re., e

formando o espirito de huma moc.dade d^c.l, e tte-

SveT elles têm muito mais oppo.tu.iid.des de im-

li ram seus tenros ânimos idéas e opm.oes con-

Es ao sv ema político do Brasil, do que es,

rrK;=^rbrrB^
Sr t:XK- íasar^

e Santo Ministério Foi menos
m-

nos con-

ficar Seu suecessor menos indulgente , mandou-os

sahir do Impe.io em virtude de huma sentença «to

Supremo Tribunal dos Ritos ; mas apezar disso

conservou alguns, e nunca manifestou a mais pe-
ouena indisposição contra os Milionários estran-

IJeiros em geral, punindo unicamente aquelles. que
erão convencidos de perturbar a tranquillidade pu-
blica. Aqui temos pois a China, que pelas snas

leis não admitte estrangeiros alguns, recebendo e ac-

colhendo Erades, que hião ensinar huma d.It rui.

te Religião, e o B.asit , que pela sua Constitui-

cão admitte toda a sorte de estrangeiros, fechando

a norta o Religiosos , que profes.-ão , e e.isii.ao

a mesma Religião do Estado ! Logo parece que
tive razão em dizer, que similhanle morim he

offensiva dos filantrópicos sentimentos desta Angos-

tn Câmara , e da mesma Constituição do Império.

Passando ao 2. *¦ artigo (leu) eu votaria por elle

até ás palavras— Noviços estrangeiros — , mas mio

Bo8so por ivodo algum approvar o resto do artigo

Lias razões, que já largamente expend. na segun-

da discussão. Se esta Câmara declarasse tranca-

mente que ficavão abolidas as O.dens Regulares ,
eu me oppo.ia com todas as minhas forças a nu-

ma tão in.|)»lilica mediria , mas ao menos e Ia nao

nareceria indecorosa, e acharia muitos apologistas

entre aquelles . qne ainda hoje applaude.n a sup-

nressão dus Regulares decretaria pela Assembléa

Constituinte da França, e dezejio que se laça ?
mesmo entre nós; mas ex.g.r a .dade de 50 annos

nara professar a vida religiosa he de certo huma

esoecie de irrisão, que se não compadece com. a

magestosa gravidade do Legislador Seria mais ra.

Mave\ huma lei , qne prohibisse aquella profissão
da idade de 50 annos por diante , visto que csrBiJ^^^T^ ^ "S^ wr«™ *--
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,'• . "' '¦'¦" r'"-c"cniiu as necessária», a;l.genc.as , e que supponho ser essa Au.ho L|lde que truta o artigo 5.° , ,,ã„ I*B?„ V de»
mais que a da privado do 

'seuímPZ„*Ttí.T

duvida huma pena mui desigual além de duri 
"

severa. A resneiln ri»  %..... . °e dura» «

 "__ "l"1" vou.o o mínimo da irfude
para entrar na Religião, |le cousa, que pelo meuvoto nunca passará «esta Câmara. Entretanto não
posso deixar de responder aqui a huill argumentooo &r. li.ijo, que não entendi bem na oecasião, uuviua numa nena .„.,i d..i i ,'¦ c"-»em que elle propôs*, c he que o mesmo S Paulo severa A P •? desigual além de dura ,na l.a cana a Timolheo deLminou 

""ue 
afv „ I enio FK t T 

Ei",Dfi™. 
q» mva. escolhida, para o serviço do Templo não ti. m0,mu,dade rêliJ Is^ 

'.i" p,ofess,,'se «"• ku»
vessen, menos de sessenta annos de idade; mas e competente t» . d' 

ellanee",a 
.«•«! análoga,

quando se attende ao motivo, que dá o mesmo 1 P„ P JU"' Br!,s,lei"° amante dÒApóstolo, que era evitar, que as viuvas moça Mo o iülo^rf' 
*P™', df ter deÍXad° „ sedo

não sendo obrigadas á clausura, andassem d, cor- mb.aímais ddeSa-Je«a1do 
d.08 «ft^'»" ^rrenos , q „erendo de caza en, caza, entregues á ociosidade, Io da Pat a m"' 

" )^,!rao de ,od°", qual he ô«expostas aos perigos da incontinencia, quem nãò o jugo neio nJe .„ 
P h8Ver •""''^ Pena *' -*-**ve que nao existe a mesma razão a respeito dos que T eu tivesse a K 7\"T 

mesmo > P™»r^:-?',eJ-??..'6 .--"' -».5.'««™, eas. Ldo, ei U^aaíilílí^t^.^JBr., -. ¦  * •¦¦ ™»«u,»| e as.suluo exercício de hum laborioso Ministério, maslambem podem mais facilmente resistir a similhantes
tentaçooB.ncm eslão sujeitos a suspeitas tão infauiantes-
nao ha portanto paridade alguma entre hum, eou.iro cazo. O artigo 3. *> pôde passar; e nuaiito ao

,.„i ,,—-— «n» piuiuriua, e indele.ve , e com os olhos sempre fitos na Pátria ena<e pediria, como Temistocle. , quê »eu Oss0.fossem transportado! para a .teria onde vi a luzdo dia. Isto mesmo he o que ha de acconlécer aostri,lrA^^l.-p-l-.q«ern^p;r:::4.o pusto que elle esteja^ em Safo iiJaí." cm o moüTacerba iZ.' ta*. * Pür 
T"-^ 

 —espirito dos outros artigos, com tudo sempre di- âbraç, Iuru ZZl rf T Pel° sin,Plos &««o de
re, que a Sanrção , ou a pena nelle imposta não tes 4. 

™ S. 1'°. 
d.eV'da San!° e ,ouvavel , an

e está persuadido, que lem 50 annos, não tendo ?a I 7T', 
"i?" eU 

í°rn° a lenibra" á ¦
mais quo 47 ou 48 (pois ha muita gene, quenão nãò deixe í"^ 

S°bre eS,a ma*f rif> . « quesabe a sua idade) nesta intelligencia Le* admUi" que não se S d* 
^ 

?" 
aCt°8' 0U ^olüçõe..

do a professar em hum Convento , não será huma Jfo q"„" Xsentfmo, ' 
" ^ generü8a Na'

crueldade, que este pobre homem , victima da sua S 
representamos.

ENTRA DNA°ST 
ICIAS M * R 1 T 1 M A S. (Conlh™^^-)

iu J?'aJ-4»e 
J,11ln!,*>-- S--«Wn ; B. Amer. Nereus,

SU. B. n. Brooklwus, equigagemll, carga farinha,sabão, e outros gêneros, ao M. - Angolla • 35dias; B. Port. Camões, M. José Joaquim da SilvaFeijo, eqmpagen, 21 , carga cera, e esteiras, aJoão Baptuta Moreira: passageiros o Cônsul Bra-sile.ro Ruy Germack Pussollo , com 13 pessoas deMia famil.a, Antônio de Gouvêa Mendes, MariaEugenia com huma filha , 2 ne.tos , e 6 escravos.-Arribada; S. Boa Viagem , M. Antônio Luiz daSilva , salno para o Rio de S. João em 10 dotorrente.

n* ,, J 
SABIDA S.

*,„.*, ii* L e Junho- — Londres; G. Ine Elisa.bethM. Thomaz Collins, equipagem 27 cWÍfe outros gêneros : passageiros Ms Co I n« , 
'

Sr è%&4' *?¦¦ ,&-• w--'*.v "i
^^fes^,:^„,£wivlxh'TM.¦

, .... , ¦ *om 13 pessoas de hes W LorfJn.li m ™ 
Bra»Sl,ans, W. H,-a família, Antônio de Gouvêa Mendes, Maria AvVnell lnJei!' 

M"* Teunarens, Roberts,
>s , e 6 escravos, de" Estado rf!'v8'.:?.n,^a888P-.rte- da S«retade Estarfn „„ v ' • V d8,'BP«r"e" da Secretar a

2.1 ri l°CT E8,-a"Reiro,._7Ma Gran.

^UjntoL MaÍdo -i?,&a^tSrrot
carga sai, e roscas. ^ r"&c"" ** *

"» ^uiranua canto da de S Pedronos Srs. credores á mesma caza, «iíeíS^TueT.oVm0 ^ 
'T™ Soares de Andr.de, que*

y, ' Tn;0 ra,<>i0' a 1ue pe »a de proceder dÕ liou dnT'^0 8S SUa8 exe™<>™ Por esta-cemes ao dtto fall.do havia de ser feito por e Ic Adminis ,.„1,° 
°S ben9 ' e dividas «bradas, per-

-ttscnvao Moledo , aonde corre a causa com n <-'r r„ • ¦"—,"¦""' a!f levassem ao E'eslá tratando de preferencia, e p„r cujo J izo t hÍTt 
^ J°S? Tbv8'*8 França , com o qual seultima vez , salvando assim a sua' respoisabild.de e li" l 

"1"° > n°Vame,'te "-o p«"cipj, pSSrs. credores, nao possâo allegar ignorância, ou omissão da lart. H 
tf1mP0Jn?"h-»-n 

qualquer dosmUmos

Z d^Ss' 
qUy8Sim 

? 
n-a0Dfizer' fica ««loido Jô rateio 

PQU 
ndr!^ 

Adn.ii.irstrador; e" certificando-lhe.
nho de 1828. — Romao José Pedrow. ° > 1"™™ se fizer. Rio de Janeiro 10 de Ju-
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Presidência do Sr. Costa Carvalho.

I Nterrompeo-se a discussão, por ser .anunciada
a chegada do Sr. Ministro da Fazenda , que foi
introduzido pelos Srs. Secretários com as etiquetas
do estilo ; e tomando o seu destinado assento fez
a leitura d. parte do seu relato.io, finda a qual
o Sr. Presidente o convidou para assistir á discas-
são do Projecto adiado, segundo a indicação dfl Sr.
Deputado Lino Coutinho. _ ¦

O Sr. Ministro respondeu , que lhe nao era

possivel, por ter de assistir a huma conferência,
mas que em outro qualquer dia viria.

OSr. Presidente interrogou de novo oSr.iVIi*
nistro se poderia vir amanhã. O Sr. Ministro res.
Dondeu, que se podesse mandaria participar.

È tomando a palavra o Sr. Lino Coutinho ,
disse, que o negocio era de grande urgência, e

que mo Si. Ministro não podia vir amanha, en-
tão a Câmara tomava conta do negocio. _

O Sr. Paula e Souza disse, que a resolução,

que a Câmara tomasse', participaria ao Sr. Mi-

DÍstro. • ¦
Em conseqüência da Câmara assim o approvar,

-retirou-se o Sr..Ministro com as mesma, fotmali-

O Sr. Lino Coutinho pedio a urgência da im-

pressão do relatório. ¦-,-.'._- c 7 -
O Sr. Vasconcellos foi de opinião que fosse a

toma Comoiiasão para o examinar, porque parecia
não ,er muito Constitucional, o Mimstio impor tri*
butos. quando i*so era da exclusiva approvaçao da
Câmara, e que nesta parte senão podia approvar
o relatório. .

O Sr. Paula e Sousa propoz. que, a Comuns*
são de Fazenda tivesse duas Secçoes,. buma occu-

pada das despezas futoras,... outra das contas pas-
"*'*0 

Sr. Lino CootÍO>ioVponderou, que era bem
necessário que houvesse . outia Commissão , pois
que a actuul tinha muito trabalho. .

O Sr. Presidente poz A votação, se,se devia
mandar imprimir\ ou ir á.Cortiniissão primeno, e
tenceu-ae pela segunda ,proposiçaov . __ .

Venceu*se igualmente que se nomeasse outr.
Commissão.

A Câmara decidio que ee officiasse já ao MU
nistro, para se saber sesim, ou não, vinha amanhã.

Continuou a discussão sobre o Projecto, que
prohihe a admissão de Ordens Religiosas.

O Sr. Vasconcellos : — (Daremos a integra do
seu discurso, em que combateu o Sr. Arcebispo.)

OSr. Vice-Presidente tomou a cadeira por con-
vite do Sr. Presidente.

O Sr. Arcebispo: —(Daremos o seu discurso.)
O Sr. Bispo do Ma.ai.hao : — Sr. Presidente.

Quando pela segunda vez foi posto em discussão
este Pr«ij.ecto , eu disse, que não podia entender
a exclusiva ir.hospita dos regalares estrangeiro, ,
quando e.ão admitljdos a esle Império os Cidadão,
de diversos estado,, sendo-lhes permittido exercitar
sua, seitas religiosas. Dispe mais, que me parecia,
serem reproduzidas as idéa, do philosnfisroo do Im«-
peiador José 2a, que supprimindo alguns mostei-
ros do, Puize, baixo, Austríaco, , cau.ou muita,
comtiçõe, em aquellas Províncias , comoções,, que
muito o inquietarão , elevarão ao leito da motte,:
onde acabou seu, dia, consumido de. amargura,,
e afflições. Accresceutei mais, que a d. utrina do
Pr.jecto era quasi a mesma da Assemblea Cons-
tituiiiite de França, quando em Fevereiro de 1790
extinguio todas as corporações regulares, annullan-
do todos os votos religiosos. Porem hoje, Sc. Pre-
sidente, seguirei por outra vereda, e me servirei
de outra» aima, pata combater e»te monstro Ho-
raciano. Fallo com o devido respeito ao» Illustrea
Menihtos desta Augusta Câmara, que podem iinpu.
gnar minhas opiniões. Sustentarei , que este pri-
meiro artigo do projecto, que probibe a admissão
de quaesquer regulares, ou congregados estrangei-
ros, he contrario ao -Direito Natural. O Creador
ten. gravado em o coração de todos os homens
sentimentos de benevolência , sentimento, necessa*
rjos para conservação da sociedade. Por i„o os ho-;
men, ,e prestão reciprocamente officio» de benevo-
lencia. Este, mesmos.princípios de Direito Natural
regem as diversas nações : humas devem prestar á
outra, mútuos officios, recebendo em seu seio. to.
dos o. Cidadãos estrangeiros, e concedendo lhe*
hospitalidade. O gênero humano deve ser conside-,
rado,.como huma Republica, em aqu.l o. estado»
independentes ,ão como outras tsntas famílias, que
se devem amar mutuamente, sendo acolhido. ,eus
membros em qualquer território estranho. Ora o
artigo em questão he contrario a,este principio da
Lei Natural; logo be injusto. He igualmente cer.
to, e incontestável, «pie toda lei positi?» deve ser.
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derivada da para fonte da Lei Natural, como dia
O Orador, e pl.ilosofo Romano no seu L.° de Le-
gibus. —Júris vero constilitrildi, ub ilia su.nma lege
Cnpianius txordiuni, i/uoe scecutis omitibus ante nata
e.«i , quaiii scripla lex aliei , aut quani umninó chitas
constituía. — A» leis positiva» nau portanto as uies*
mas leis natümea applicadas ns i.ecessld.iáes , cir-
cuiist.iiicius, e vistas da sociedade. Esla mesma,
doutrina do philosufo , e orador Romano he dentei.-
«olvida por Grocio , Walel, Moiis de Real, e
outros celebres publicistas, que reconhecem a obri-
gaçâo, que tem liou. Estado de abrigar, e dar
ho-pilaliilude aos subditos de qualquer outra Nação.
O mesmo Grocio, e Watel relerem o exemplo dos
Scytas, que sac.ificnvão seus hospedes a Diana. Ora
o Brasil negar ii hospitalidade aos religiosos de ou*
tra nação , que procurào abiigar-se debaixo da
p.oiecção de suas leis ? O mesmo artigo se acha eu.
opposição ao Direito das gente* positivo, e con.
veiicional. Para prova desta verdade appresentarei
hum (tos artigos do Tratado, que o Império do
Brasil tem celebrado com a Grã Bietsnha. No
primeiro a.tigo do Tratado de 17 de Agosto de
1827 se acha estipulado. Haverá puz , e amizade.,.,
entie seus subditos, estados, e territórios sem ex-
cepção tle pessoa , e lugar. Por conseqüência he
bem claro, que os subditos Ingleses, ainda os re*
g-llrties Irlandeses, não podem ser excluídos do
terii-orio do Brasil, sem otfensa da convenção, e
ajuste co>3 a Inglaterra, e porisso he conseqüente
s-r o artigo em questão contrai io ao Direito das
j,enten.

Nem se póJe argumentar com as de-confian-
ça», e sup.itus, que os regulares esirangi iros ve*
nhão disseminar máximas deslructivas das nossas
instituições liberaes. Este argumento, que foi pro*
dusido por bum lllu-tre 0"out,,Ji>, he tambem oo-
poslio "»o Direito natural. Nenhum homem de qual-
quer Nação, que seja, pólo »tr considerado cri-'.ninoso , sen, que lenha praticado actos iilegaes, e
sem que seja provado juri licamente o seu crime.
Logo he futil esle argumento, euiqiiMito apresen-
ta conto réos , e inimigos do syst. ma representa*
tivo, os que não tem sido convencidos de algum
crime.

Muitos argumentos tem sido expendidos em
apoio do 2.c a,t- do projecto; art,, que tambem
impugno, emquanto propõem , que somente sejão
recebidos em as ordens regulares noviços de cin-
coenta annos de idade. Já hum Illustre Deputado,
cujos talentos, e luzes eu reconheço , e a quemconsagro particular a (feição por tão estimavei* qua-
lidndts, conheceu ser irrisória, e indigna do Cor-
po Legislativo essa doutrina, e por isso offereceo
huma Emenda, a qual pertende, que as ordens
m.-nastican não possão receber noviços sem faculda»
de da Assembléa Legislativa. Porém esta Emenda
senão oóle sustentar,' pnrque he da competência do
P.-der Ex'ci'.tivo regular o ingresso dos noviços ten-
rio consi.ieração no inmie o de religiosos que póleKii-teiiiii, o Mostei.o com ku;is rendas, ou esmolas.
J* existem criudos estes estabelecimentos, e azilos
d» virtude, e por isso no Governo incumbe dar
toda- hs providencias, e inspecionar, qne nâo sejão
recebido» tantos alumnos, que resulte detrimento
ao Estado. L"go não he necessária para esse fim
medida Legislativa.

Muito »e lem trabalha-lo para provar ser a
idade de cincoenta annos a mais conveniente parao estado, e prolissá:» religiosa. Sr. Presidente. He
preciso iiIIpii ler aos princípios de economia politi.
<*».- Na- flor da. mocidade he • tempo próprio de

abraçar qualquer estado, be que se podem aprea*
der as sciencias necessárias paru o desempeiiiio de
suas obrigações. Quanta, iucoherente seiia o dizer-
seque sónienle de cincoenta annos podei ião seguir
a proli-sâo militar? Que defensores do Esiudq
en» ião avaaçailu i laiie.' Que ministros da re.
ligiao »flrião esses velhos , r-ea. educação lutera.
rM, e sem forças para cumprir seus deveres?
Disse-se mais, que os moços de 16 annos náo li.
iil.àu a madure/.a requerida para deliberar sobre
duma vida de tão grande pezo. Hum mancebo na
idade de 11 annos póJe contiahir matriiuniiio, o
sujeitar-se a viver por toda a vida com sua mu.
lher , porque o matrimônio be hum vinculo inditso*
luvel, pòje encarregar-se da e lucaçáo de filhos ,e não será apto para deliberar sobre o estado re.
ligioso ? Terá sufficiencia para ser p»i de famílias,
e não terá capacidade paia escolher o estado nu,,
nastico, em que não são tão grandes, e pezadas
as obrigações ?• Em hun Governo livre, em que he
garantida a liberdade individual, onde he permito io
a todo o Cidadão sahir do E-tado, quando lhe
aprouver, e seguir a profissão, que lhe convier,
será c.iaictud.i a liberdade de abraçar a profissão
monasticu nu idade, «pie melhor lhe parecer? Nem
se diga, que os moços muitas vezes íizein sacrili-
cios involuntários, e professa,, constrangi los pocseus pais. O mesmo Secro-anto Concilio de Treu-
to tem dado tolas a-, providencias relativas a as-
segurar a liberdade dos qje emittem os votos dé
religião. Decreta , que os que corretamente prof-g.são, tem direito a reclamar a nulli.li.de da protU*
sã» em cinco annos; qüinqüênio, que be contado
desde o dia, em que cessa a coacçio, e violência
dos pais, aos quaes são impostas graves peuas portão injusto procedimento.

Disse mais hum nobre Deputado , qne o Oò-
verno civil deveria estender suas vistas sobre o»
mosteiros, e assistir ás profissões em os claustros.
He principio de direito publico , que ao lmperan-
te pertence a inspecção, e direito de vigiar não'
somente sobre os indivíduos consagra los ans Minis*
terios espirituaes, como lambem sobre os mesmos
corpos moraes, e sociedades clau-traes, e por isso
lhe compele dar Iodas aa providencias, que f-treiq
necessárias para tranquillidade das cazas regulares,
e bom regimen de seus Membros,

Concluirei o meu dijcurj.) sustentando que o
Excel. Sr. Arcebispo (aliou com muito acerto, a
conhecimento de jurispru lencio canonica, quandodi-se, que os Bispos procedia,» a respeito dos Re.
gulares, como delegados da Sé Apostólica. Não se
pôde contestar , que os Prelados da Igreja tem a*
mesma jurisdição, que receberão os alposlplos do
Divino Mestre, porém para boa ordem da socieda.
de Chrislá, para ser conservada toda harmonia con»
a Sé Apostólica, que he o centro da uniJa le ca«.
tholica , todos os Bispos tem concordado sobre a
disciplina ora recebida em toda a Igreja a respei»
lo das corporações regulares, e por isso o» mes«
.nos Bispos procedem contra os Membros de laes
corpos , não in em conformidade da sua jurisdiçãoinherente, e essencial ao Epi-mpadn, mas lambem
como delegados dn Sé Apostólica, á qual são im*
¦nedialamente sugeitas todas n« ordrns religiosas,
como se exprime o Sagrado Concilio Tridentino.

Portanto resumindo minhas idéas sustentarei,
qne he inadmissível o Projeclo en. Iodos os seus
artigos , e ainda a respeito dos últimos, que esta-
belecem penas, porque sendo inconsistentes, e ab-
surdos ns dois primeiros, ficão de nenhum effeito
os últimos, como conseqüências daquelles.



( ( S43 )

Voto pois que seja inteiramente íegeitado o
Projecto ora em discussão.'O 

Sr. Cosia Aguiar t — Sr. Presidente. He cer-
tamente bem árdua a tarefa dos dous IIlustres De-
•pulados, que pertendem defender a admissão e re-
aideucia de frades estrangeiros!.' Dige árdua , por-
-que sendo esta pertençáo contraria ás luzes do se*
•euIo, e ás idéas dos povos , he ...oito de crer que
o seu resultado seja o èies.no que de iguaes cau*
sas, quando defendidas contra as idéas do tempo
e interesses dos povos. Eu certamente me não le-
vanturia hoje para responder aos mesmos dous II-
lustres Membros, se não fosse em certo modo cha-
roado por elles á barra , e se não visse aqui pro-
duzidos os mesmos argumentos, ainda que revesti-
-dos com outras vestes , talvez pura persuadir os
.incautos: cumpre pois que eu diga algum, cousa,
e que uccrescente mais algumas reflexões ás que já
'fiz em a'-?•*¦ discussão deste Projecto: e poslo que
une preze de ter alguma mentor.a, não he todavia
possível que eu retivesse ua memória todos qi.nu-
'tos argumentos se fizerão; f.rei portanto todo o
.possível para responder a maior parte delles , ou
¦aquelles em que mais se instou. Começarei por di*
•zer mui claramente, que não tenho a menor in*
disposição cou. os fia les, só porque são frades, ao

'Contrai 10 reconheço «|Ui* ha entre elles muitos ho-
•n.ens honrados, de saber, e de merecimento ; e
direi que se elles são dignos, e possuem todas es-

.tas qualidades, então ninguém mais do que eu os

.preza : se pelo cniilturio exi-tem outros sem estes

.aiiiibutos, e inteiramente desregrados da linha de
conduta que devem ter , neste caso o sentimento
que nutro a seu respeito he o de lastima los ; e
.......to mais os lastimo , quando reconheço nelles
sigm.es de arrependimento dos seus votos , e pro-
vas de constrangimento com que forão para os claus-
4108. Disse o Sr. Arcebispo que se o perigo, que
•havia a recear da introdução dos frades estrangei.
•ros, era de poderem trazer debaixo dos seus capei»
fios ou roupetas essas máximas do Jesuitis.no, que
esse mesmo perigo havia a respeito de todos os Ou-
tios estrangeiros , que podião trazer essas mesmas
«naxima. nas algibeiras das casacas &c.: ora , Sr.
-Presidente, parece incrível que o Illustre Deputa*
•do o Sr. Arcebispo, cujas luzes eu muito respei*
to J «se servisse de tão trivolo argumento!! Poderá
por ventura entrar na mesma linha de conta o
perigo, que pôde occorrer -da introdução de-simi-
lhi.ii.es frades ou padres , como da introdução dos
mais estiangeiros, que procuráq o In.pe.rio só com
* fi... do commercio, ou por q-uuli-fuer outro moti.
vo de conveniência? Podem estes causar-nos os
•roalés que ¦ eqú't-1les. Ou t^n. os e-trangeios em ge«
•rol es u.esino-i meio* de que *e podem servir simi-
Ih-nHes fraib-s, coin particularidade os que [vierem
rlesses paizes, onde reina o mais cruel e temível
'atisoliilismo ? (Apt.i idos.) Eu quero mesmo admittir
*aue alguns esutòigeiro*, v-nhão iscados deste mes.
mo u.ai, ou com idéas ii>t.''r»tu?nte oppostas ás
;**o«isas instituiçfieí. eSystema Representativo; poderão
*eh«>» fazer-nos o niesmo mal qu'! os frades, que se
destinão á educação da incauta m-ncidade, ao Mi*
•nisterio do púlpito , ei) terrível Tribunal da Pe*
nitencia ? Com verdade eu pasmo como se pertende
rtièiter ria ...es ma -linha de conta pprigostão diver-
•sos', e receios de te,» diversa Origem, e de tão di.
-Versos meios I! (Apoiados.) Continuou o Sr. Are.-
¦bispo-dizemlo,-que o receio d» conlissionario não
era de temer , porque o sigillo era só para o con*
IVssor , enSt» para o penitente, qun podia bem quei-
iar*se , ou dizer qaaes ei s*geft"5e5'-'qtre se lhe* fr-

zessem: eu não entrarei agora na possibilidade dá
quebra desse «igillo, e oxalá que nunca tal se pra-ticasse ! Responderei ao Sr. Arcebispo , que se to-
dos os confessados tivessem as suas luzes, e'co-
nhecessem perfeitamente os seus deveres, e os ver-
dadeiros interesses do seu paiz , então nada have-
ria a temer por este lado ; como porém as luzes
ainda por ora se não achão tão derramadas, como
nos convém, quantos incautos ou fanáticos não po-dein ser seduzidos por tão terríveis frade*!! (Apoia-
dos.) Oxalá que eu me não enganasse, e que esta
minha proposição não po lesse verificar.se ! ! Sim ,
similhantes frades podi/m lançar mão do confíssio*
nario, e tanto basta p-ra serem temidos, (apoia-
do.) Argumentou o Sr. Bispo do Maranhão com a
ostentação doi princípios do direito das gentes, e
do direito natural , e que seria ir de encontro a
similhantes princípios o negarmos a admissão des-
tes frades estrangeiros, e que isto seria proceder-mos o mais inhospítamenle possível &c. Eu direi
ao honrado Membro, que elle confunde a adrois-ã»
de estrangeiros em geral com a de frades , emquan-
to fiades, e propondo se a usar do seu officio na
qualidade de frades missionários &c. Quem nega ,
Sr. Presidente , a hospitalidade aos estrangei• o« ?
Venhão quantos quize.ein , (apoiados) e oxalá im-
portem suas luzes, capitães, e diversos ramos de
industria! Ninguém se oppõe a isto: ao que nó»
nos oppomos he á introdução dos frades estrangei-
ros , como Padres, e com o fim que pe.tendem d»
se erigirem mestres da incauta mocidade, em mis.
sionarios &c. ( Apoiado ) Para longe de nós simi-
lhante praga ; eu já na 2.» discussão disse, que elles
erão desnecessários, perigosos , e inju.iosog até ao
nosso Clero Brasileiro: (apoiados) agora sustento o
mesmo ; não precisamos delles, porque o nos-o Clero
póJe fazer o mesmo que elles fazem, e muilo nHhorj
são perigosos pela importação de suas máximas
Jesuiticas (Apoiados) principalmente os que viessem
da Hespanha, e Itália, e dessa parte d. Allemã*.
nhã, onde reinão os princípios d»«se Príncipe, O
maior Apóstolo do ab-olutismo!! (Apoiados) Inju-
riosos ao nosso Clero, porque parece que elle não
he apto para similhante ministério &c. Eis o que
eu respondo ao Sr. Bi.po , que deve pennittir-uie
acerescentar que ninguém nega os princípios dé
que tez tanta ostentação, o que se nega he a ap-
plicação desses princípios.

Ninguém prohibe que os estrangeiros em ge.
ral pratiquem esses actos, e officios de humanida-
de , como se explicou, o Sr. Bispo: o que não
queremos he que elles, e com particularidade os
Frades, pratiquem á «ua moda similhantes officios,
ou por huma maneira contraria aos nossos uzos,
ao nosso systema , e ás nossas instituiçõe*

Fatiou o Sr. Arcebispo nessas máximas doi
Jesuítas! Mas para que vem aqui agora essas n.axi-
mas? Quem de enlre nós que ignore quaes ellas
são, e os males que fizerão? Deixemos no esque-
cimento do tempo, e envoltos no pó todos esses
livros e.calhamaços volumosos onde se ellas. con-
tém ! ! Se ò argumento alguma cousa prova he
Contra o Sr. Arcebispo, porque he mais hum ar-
gj.niei.to contra a introdticção de similhantes Fia-
des, e das cautelas que devemos ter para não ad-
mittilos, nem o que com elles se possa parecer.

Fnllou.se outra vos na idade, e aqui forão
concordes os Srs. Arcebispo e Bispo do Maranhão?
Ainda outra vez, Sr. Presidente, se nos ...ete á
cara o Concilio Trideotino; e parece que a pedra
de escândalo he a idade dos 50 annos: pois bem,
diminua-se esta idade, e seja a de 48 ou mesmo
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45; o que porém eu não posso admitiu be o pa-
rallelo, que fez o Sr. Bispo da idode marcada
paro os Militares com » idade paro a admissão
dos Noviços ! Oro Sr. Presidente, que paridade
ha entre ollicios tão diversos ? Será o mesmo uíli-
cio o do Militar, que precisa de forças e de co*
jag.m para cffe.ei.er o peito ás bailas do inimigo?
Será este tão nobre officio o mesmo , que o dos
Frades, que podem bem servir na idade marcada?
(Apoiados) Permitia o honrado Membro que eu
lhe pondere , que misturou , para assim dizer, ob-

jectos temporaes com espirit.alidades. (Apoiado.)
Fallou no. inconvenientes da idade , e que a

de 50 aanos era pouco nu nada acommndada porá
,fficio3 de hum Frode. Este argumento he em ver*
dade muito futil , e se elle podesse ler lugar, en*
tão não sei o que se poderio dizer acerco d«>s Srs.
.Bispos, que tivessem mais de 50 annos, porque
não ha ninguém que possa comparar as delicadas
funeções de hum Bispo com as de hum simples
Frade. _

Eu não me demorarei mais na relutaçao deste
argumento, e hastn o que se leu. dito. (Apoiado)
DUse ...ais o Sr. Arcebispo que parecia esta deter-
niinaçãn do Crpo Legislativo mais huma espécie
de irrisão do que huma medida adequado &c. Quan-
to se engana ! ! He para proceder-mos em regro
que assim o determinamos ; porque não queremos
acabar, como de hum golpe, com esta instituição,
e quanto cm nós cabe procuramos poupar victima.
incautas o lão terríveis saciilicios , e a ceder ás
sinistras sugestões , de que tantos exemplos desgra-
çodos temos visto aqui mesmo no Rio de Janeiro.
(Apoiados) Sr. Presidente, se hoje se abrissem a.
portas dos Claustros , nós viríamos então quem lá
ficava; sim, apenas se deixarião estar alguns ve-
lhos quasi decrépitos inteiramente desenganadi.» do
Mundo! (Apoiados) Aecrescentarâo mais os honra-
dos Membros , que as penas marcadas no Projecto
«rão duras &c. Pois bem , minorem-se ; convirei
nisto, advirtindo porém os Srs. Arcebispo e Bis.
po , que os princípios marcado, na Constituição
são muito explícitos. Que he o Império do Brasil?
He a associação politica de todos os Cidadãos Bra*
sileiro» , isto he, huma sociedade de Brasileiros,
que querem e devem estar pelas nos.as leis , e que
_ó devem estar sujeito, ás nossas Aulhoridades
Brasileiras , ás nossas instituições, e aos nossos
ijzob : queiiiüpois quer estar (sujeito ás Aulhoridades
estrangeiras fora do Império , e não quer sujeitar*

ee á. noseas Leis, náo quer certamente ter a honi
ra de Cidadão Brasileiro; e quem não quer ser
Brasileiro náo nos foz falto, e póde-se l.ir embora
quando muito quizer.

Não podem portanto queixar.se o. violadores
desta Lei dn impozição de toes penes , porque a
si mesmos devem imputar taes incommodos. (Apoia-
do) Accrescentou.se mais que pertencia á Authori-
dade Espiritual o receber os votos dos professos,
quem porém nego esla proposição? E que tem isto
com os requisitos que devem ler os que quizerem
pruticor similhantes aclos ? (Apoiados) Não perten-
cera ao Poder Civil marcor quaes esses requisi-
tos, e qualidades ? Em que vai isto contra o po.
der da Igreja ? Eu já na outra discussão disse
claramente, que não reconhecia para com no.co
todos esses piincip.os , que região Portugal , de
quem nos separámos : tudo isto caducou para nós.
Desde o momento en, que fizemos a nossa glo-
riosa separação , assumimos o caracter e atitude
de huma Nação livre, independente, e Sobera-
na : a Constituição marcou qual a fôrma do nosso
pacto, e qual a divisão dos poderes políticos : ella
consagrou o grande principio, de que todos os po-
deres do Império eião delegaçõe. da Nação. (Apoia-
do. Podemos portanto fazer drntro da nossa caza
todas aquellas í-formas de que carecermos , que
são instadas pela nossa Constituição, e que senão
«ippõem ao Dogma, c com muito mais particularida-
de similhantes reformas que só tem por objeclo hum
ponto muito particular de disciplina especial , que
se oppõe á Constituição, e aos nossos usos &c.
(Apoiado) Eu muito poderia ainda dizer, mas a ho-
ra deu ho muito tempo, e eu não devo abusar da
complacência desta Augusta Câmara. Concluirei, Sr.
Piesidente, que o Projecto deve passar, (apoiado)
que noda de frades estrangeiros, qualquer que ee-
ja a sua denominação, ou roupetas de que usem;
(apoiados) e que o. argumento, aqui produsidos
para a sua admissão noda concluem , sendo que
por isso voto contra sin.ilbante modo de pensar, e
que quanto antes se adopte o presente Projecto.

Sendo passada a hora, ficou adiada a discus*
ção, e o Sr. Vice-Presidente deu para ordem do
dia l.° continuação da mesma discussão 2.° di..
cussão da Resolução N. *> 2. ° , 3. ° discussão da
Resolução N. ° 11, 4.» Leituras, Projectos e
indicações.

Levantou-se a Sessão.

NOTICIAS MARÍTIMAS.

ENTRADAS.

Dia 15 de Junho. — Ilha da Boa Vista,- 30
dia.; B. lng. Piaxe, M. Luck Bruce, equipagem
11 , carga sal, a TV. Harrison , e C.

S A II I D AS.

Dia 15 de Junho. — Ilha Grande; L. Despi,
que , M. Manoel dos Santos, equipagem 5 , carga

sal, e rosca.. — Hamburgo ; G. Prus. Frederico
Guilherme, M. J. C. Remtrock, equipagem 16, car*
ga assucar , caffé, e chifres. —Guernesey; B.ilng.
Three Sisters, M. Nicoláo Sarre , equipagem 11, car-
ga caffé , e assucar. — Parati; L. S. José Flor da
Verdade, M. José da Silva Moraes, equipagem 6-,
carga sal.— Cabo Frio; L. Conceição, M. José An-
tonio da Costa , equipagem 4 , em lastro. — Rio de
S. João ; S. Boa Viagem, M. Antônio Luiz da Sm-
va , equipagem 7 , em lastro.

AVISO.
Segunda feira 30 do corrente anda impreterivelmente a roda da 3.* Loteria a bene6cio das Fa*

bricas de Papel e Estamparia do sitio de Andarahy , cujo plano he igual ao da. Loterias do Impe*
rial Theatro de S. Pedro de Alcantaa. O resto de bilhete, que existe continua a vender se no Ban-
co, e na loja de livros de João Pedro da Veiga e Comp., rua da Quitanda canto da de S. Pedro.

RIO su JANEIRO x__ IMPRENSA IMPERIAL i NACIONAL.
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Artigos ue Officio.

Repartição dos Negócios da Império.

Ua Excellencia, o Ministro d'Es(ado dos Ne-
«jocios do Império, dá audiência iodou os Sabba-
dos, pelas oiiüe horas da manhã, na respectiva Se-
cretaria.

Repartirão dos Negócios da Fazenda.
Illustiissiuio e Excellentissimo Sr. — Havendo

S. M. o Imperador Otrieuado em Aviso expedido
pela Repartição de V. Ex. , datado da 23 de Abril
próximo passado , se toma-setn as contas ao Coro-
nel Guilherme Cntter , das despezas que tiverão
lusar no engajamento dos lrlanriezes para o ser-
viço do Império : participo a V. Es. , que lendo
determinado se examinem as referidas conta» na
Contadoria Geral da 1 » Repartição deste Tliesou-
ro , se faz preciso que V. Ex. expeça as suas or-
dons , a fim dt* que o mesmo Coronel se upresen-
te na referida 4.a Repartição, munido dos compe-
tentes documentos para o mencionudo effeito.

Deos Guarde a V Ex. Paço em 17 de Junho
dn 1828. —José Clemente Pereira. — Sr. Francisco
Cordeiro da Silva Torres.

Repartição dos Negócios da Guerra.
O Illustrissimo e Excellentissimo Sr. Francis-

«o Cordeiro da Silva Torres , Ministro e Secre-
tario de Estado dos Negócios datíuerra, dará Au-
diencia na respectiva Secretaria , to los os Sabbados
depois da audiência do S. M. o Imperador. Secre-
taria de Estado em 17 de Junho de 1Ü2S. — José
Ignacio da Silva.

Repartição dos Negócios da JMarinlia.
S. M. o Imperador Manda que Vm. faça aprom-

ptar sem perda de tempo tanto as Embarcações
destinada» a transportar para a ilha do Santa Ca.
tharina , os cascos dos Batalhões 2, e 3 de (ira-
narieiros Alemães , como as que devem transportar
directamente ao Porto do Rio Grande do Sul, o
Batalhão de Caçadures N. 28, e as Piaças de Es-
trangeiros que vão refinçar o Batalhão 27, c o
Corpo de Lanceiros , existentes naqualla Ptovincia
eu. actual Campaaha.

Deos Guarde a Vm. Paço em 17,de Junho de
1827. — Miguel de Souza Mello e Alviiu. — Sr.
Fernando José de Mello.

O Illust. e Excel. Sr. Miguel de Souza Mello
e Alviiu , Ministro c Secretario d'Estado dos Ne-

gocios da Marinha, dará Audiência na respectiva
Secretaria em tolos os dias da semana, que não
forem Santos, ou feriados. Secrelaiia d'Esiado em
16 de. Junho de 1878. —Joaquim Francisco Leal.

RIO DE JANEIRO.

E DITA L.
Pelo Tribunal riu Meza da Consciência e Or-

deus se põe a concurso em conformidade da Im.
perial Resolução cie 2 do conente mez, tomada
eu» Consulta do dito Tribunal , todas as Igrejas
que se achão vasa» no Bispado de Pernambuco.

Os Presbiteros, que si; quizeiem oppôr Aquellas
Igrejas, deverão requerer pelo mencionado Tribu-
nal no prazo de 30 tlia.3 seguintes á data deste
Edital exhibimio todos os papeis concernentes a
suas habilitações, e serviços. Rio de Janeiro 16 de
Junho de 1828. — João Pedro Carvalho de Moraes.

Abtigo» nam Officiaes.

Câmara dos Srs. Senadores.
29.» Sessão de 10 de Junho.

Presidência do Sr. Bispo Capellão Mór.
Declarada aberta a Sessão com 31 Srs. Sena-

dores, foi lida , e approvada a Acta da antecedente.
OSr. I.° Secretario deo conta de hum Officio

do Secretario da Câmara dos Srs. Deputados , em
que participa que, havendo o Senado annnido ao
convite daquella Câmara para a reunião das Com-
missões, que devem rever os Projectos de Codi-
go Criminal , que se siclião propostos , fora elle
encarregado de sabe» o dia, hora, e lusar, queo mesmo Senado haja de assignar para 

"se 
verifi-

car a indicada reunião.
Foi remettido á Conunissão da revisão dos Co-

digos.
Entrando.se na l.a parte da ordem do dia,

teve lugar a discussão da matéria do Officio, quêo Senado resolveu se fizesse , acerca da Resolução
tomada ua Sessão anterior , sobre o requerimento
de José Bernardino Ribeiro Diniu , que pede ser
ariiiiitlido a servir na Secretaria do Senado, como
Otlicial delia. O Sr. Marquez de Baependy reque-
reo o adiamento desta discussão , e que este (Jlli-
cio fosse remettido a huinu Comniissão ; o quosendo apoiado, foi a final approvado, e venceo-se
que sc reniettesse o Ollicio á Coiniiiisião de Cons-
tituição.

Seguindo-se a segunda parte da ordem do dia
continuou a segunda discussão do Art. 2.= rij
Projecto de Lei sobre o Fôio pessoal, qua ficáiar
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adiado na Sessão precedente , com huma Emenda
do Sr. Rodrigues de Carvalho, e depoi» de longo
debate , íulgada a matéria assaz discutida, foi pos-
ta á votação, e foi approvado o Artigo, e «ejei-
tada a Emende.

Ao a.° Art. o» Srs. Marquez de Paranaguá,
e Carneiro de Campos offerecerão cada hum a sua

Emenda, que sendo apoiada», entrarão em discu»-
são, que ficou adiada pela hora.

O Sr. Paesidenle deu para ordem do dia: 1.
continuação do Projecto adiado : 2.= o Projecto
sobre a Navegação 

' 
de rio», abertura de canaes ,

ou construcçáo de estrada», ponte», calçada», ou
aqueducto»; 3. ° o Projecto subre a liberdade da
Imprensa. ,

Levantou se a Sessão depois das 2 horas.

Câmara dos Srs. Deputados.

Exlracto da Sessão do dia 11 de Junho de 1828.

Presidência do Sr. Costa Carvalho.

A's horas do costume procedendo-se á chamada ,
acharílo-se presente» na salla da Câmara 78 dos
seus Membros ; faltando com participação os se-

gutntes Srs. Vergueiro, Cosia Silva, Cândido de
Deo» , Corrêa; e sem ella os Srs. Vicente da Fon*
seca , Teixeira de Gouvêa , Martins Pereira ,
Araújo Vianna , França, Mello e Souza, Pinto de
Almeida, Pereira de Mello, Aguilar, Paula Ca-
valcante, ÜJonco Meudes, Herrera, Lhambi, e
Madureira.

Abriu-se a Se»são, e leo-se a Acta da ante*
cedeme. que foi approvada.

O Sr. Secretario Maia deu conta do seguinte.

Expediente.

Io Officio do Ministro da Justiça, dando es-
c_.,r-cvoento8 relativamente a Estrangeiros emprega*
dos em a sue Repartição : foi á Commissão Central.

2. ° Oilicio do mesmo Ministro, remettendo in-
formações estatísticas : á Commissão de Estatística.

3.'s Officio do Ministro da Fazenda participan-
do ( não se pôde colher a matéria) ficou a Cama-
ra inteirada.

Ordem do dia. Continuação da matéria adiada, que
he a 3a discussão sobre o Projecto que proldbe a

introducção de Ordens Religiosas no Império.

Leu se a seguinte Emenda da Commissão Os
Frades que obedecerem as authoridades fora do Im*
perio serão expulsos &c.

Emenda : Os Frades que estiverem fora do
Convento as authoridades vigiarão a sua condueta.

O Sr. Lino Coutinho fez hum longo e ener-
gico discurso em que combateu os Srs. Arcebispo,
e Bispo do Maranhão, sustentado o projecto, e of*
fereceo para sua modificação o seguinte artigo ad*
rlitivo. Nenhum indivíduo poderá professar sem es-
lar presente o Juiz de Paz do respectivo destrito,
fui apoiado.

Emenda : Para qualquer indivíduo obter licença
para professar deverá ler a idade de 30 annos :
foi apoiada.

O Sr. Cunha Matto» pedindo a palavra , disse :
o Sr. Acebispo da Bahia levou a mal o dizer-ee
que S. Ex., ha poucos dias declarara que era dele-
gado do Papa nos negócios disciplinarei da» Or-
dens Religiosas. S. Ex. o disse naquelle mesmo

lugar em que agora se acha , e talvez estpja es*
quecido dessas palavra», por serem proferidas no
calor de huma viva discussão; ma» o certo he que
propondo-se o nobre Deputndo o Sr. Bispo do Ma-
ranhão a defender o seu Excellentissimo Metropo-
litano , aflirma aquillo mesmo que eu estranhei na
falia do Sr. Aicebispo. Srs., Eu tenho lido os qua.
tro Evangelhos , e outros livros Canonieos do Nu-
vo Testamento, tenho lido por curiusidade, ma»
com grande attenção , a» obra» de Santo Agostinho,
S. Jeronitno, S. Ambroziu, e as de S. Bernardo,
e confesso que nem nos Evangelhos de Jesus Chris-
to , nem na» obra» dos Santos Padre» , eu achei
hum só lugar em que se dissesse que o» Srs. Bis.
po» são delegado» do Papa! Eu não vi tal couza
nos Livro» do» bons Século» da Igreja , mas con-
fesso que tenho lido com o maior desgosto nas obrau
publicada» depois dos infelises tempos de Giegorio
7. o , e Bonifácio 8,° , que os Srs. Bispo» só são
aquillo que a Cúria Romana quer que elles aejão,
e não aquillo que Jesus Christo mandou que elle»
fossem! Disse o Sr. Bispo do Maranhão, que o»
Bispo» cederão seus direitos aos Papas por via de
concordata»! OI., Senhor! Os direito» Divino» ce-
dem-se por concordatas? A Autboridade Apostólica
inabdicavel , e inauferive! , abandona-se por conven-
ções. Ainda quando isso assim seja , eu considero
nullus essa» concordata» , e absurdas essas conven-
ções: se o» Bispo» não gozão da sua jurisdição
Apostólica em toda a plenitude, eu considero todas
as concordatas como as convenções que intentassem
fazer com o nosso Augusto Imperador, isto he,
ninguém faria caso delia», e todos se ririão de
taes propostas!

Não querem os Illustres Prelados , que a» áu*
thoridades civis tomem conhecimento do ingresso do»
Religiosos na clauzura, e eu entendo que isso he
indispensável, para que não aconteça entrarem me-
nit.os a fazer votos, constrangidos por seus pae» ,
e não sueceder o que na Hespanha, França, Por-
tugal , Itália, e outros lugares tem acontecido m.-
lhares de vezes , admittindo-se facinoroso» nos Clau-
tro», e convertendose a caza de Deo» em asylo
de vagabundos. Disse igualmente o Sr. Bispo do
Maranhão, que os Religiosos, e Congregações Es-
trangeiras podem entrar livremente no Brasil em
virtude do» Tratado». Sr. Presidente , os Tratado»
não podem destruir aquillo que he de direito Cons*
titucional, e porisso eu já por muitas vezes tenho
declarado que desapprovèi os Tratados pretéritos,
e de9approvo os que se e-tiverem fazendo ao pre-
sente, e desapprovarei todo» quantos se fizerem
para o futuro , pelo modo com que forão celebra-
dos aquelles, que se achão concluídos, e ratificado».

Sr. Presidente, pelos princípios do Sr. Bispo,
o Governo pôde admittir tropa» estrangeiras no Im-
perio por mero de tratados ! A resposta que eu
dou á S Ex. , são os accontecimento» de ante»
de hontem, hontem, e hoje: nisto digo tudo..--

O Sr. Arcebispo da Bahia (daremos a sua
falia em outro N. ° )

O Sr. Bispo do Maranhão disse, que o» ar-

gumento» dos Illustie» Deputado» o não tinhão con-
vencido; e que snbsigtião os fundamento», que no
dia antecedente tinha apresentado contra o Pro*

jecto, que exclue do território do Império os Be-

gulare» estrangeiro», que venhão para o mesmo-
Continuou dizendo o Illustre Deputado ; farei com
tudo poucas reflexões sobre algumas idéas eimt *

das pelo» Nobres Deputados. Disse hum, que
retardamento do sistema liberal do México era P'°*
veniente mai» das intrigas fradescas, de que
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rnrle de Madrid. Como he possível , que o Go

,"„0 do México consinla en. aeu temtono l.o

meus, que perturbão a tranqu.ll.dade publica ? II.

." lCizo considerar os Mexicanos muito negligentes

STie. tem permillido mais de 50 conventos, e gran

le luinieio de Religiosos, como annunc.ao muitos

iriiodieos. Disse mais outro Sr. Deputado , que

U discursos do Sr. Arcebispo, e nos meus , a

consciência estava em contradição com a razão. Co-
"„ 

póle conhecer o Sr. Deputado os segredos do
"ração 

humano, qne somente são patentes a üeo. ?

Além disso , e.tas opiniões do Ei.™ Sr. Arcebis-

„o e as minhas, tem sido sustentadas por gran-

rie.Vcipiores, os quaes tem mostrado com muila

Lbed-iia as vantagens resultantes a Religião, e ao

F.fid.. dis Ordens Regub.res. Nâo he bem cons-

,l,i.. que esta mesma dotilrioa lôra sustentada na

Asseml.léa Const.luinle da França, e que na mes-

Ilia 
'argumentara., 

dous grandes Campeões ? Can-

roíi.se o mesmo Sr. Deputado em citar leis dos

liioeraJores M-ximiano , Theodosio , e Just.-

n^au,, ., respeito da idade que deviao ter essas

d, votas que tomavão o vêo da virgindad^ lie v -

dade q.J esses Mmnrchas promulgarão Leis rela-

f,v, l taes objectos, porém as dit.as Les tem

prdido ioda a força, porque se achao revogada.

Q„e temera, ia opposição , argumentar com dispôs.-

Coes Le.isU.ivas sen, vigor? Também hum dos Sra.

L pulado* opinou , que devião acabar as Ordeiu

ReLla.es , e ao mesmo tempo profer.o que os

nJícm não devião professar sem assistência do Juiz

de Paz : que contradição ? Não me proponho a

impugnar outros argumentos que por si mesmos sedes-

troco. e por tanto subsistem as razoes , em as

quaes hontem fimei a minha °P'«'«°-..^Jf?' í"
artigos do Projecto se oppõen. ao Direito natural ,

aí) Direito das gentes . eá proüca das Nações mais
"iluminadas 

como a Inglaterra, a França , a Ale-

Unha, as quaes conservão copo, ações regu ar s

«m seus estados , e por conseguinte o F.oi.cto

deve ser rejeitado assim como as Emendas ap.e-

8""oaSr. 
Cunha Mattos :-Sr. Presidente., devo

explicar o que eu di -se a respeito do suicídio. Eu

lil falei eu! sniclio Religioso, mas sim em su -

cidio Monachal. Se isto he erro , acha-se por e

tes mesmos ident cos termos en, vanos escritos dos«rzi.ns.íitói; »_ ?.
?è*o nimigo está ás portas do Rio de Jane.ro

ou dent o da Cidade, não íb. a Assemblea Geral,

que p"ra cá o chamou, nem aqui o conserva!
q 

JuWou-se discutido, epoz-se a votação 1.°
je. o» Vasconcellos—que em lugar de

a Emenda do br. V.<sconceiios H ,, *, ¦

í;if ZemCrK&c/,,app:i
S ° Dita do mesmo Sr. ao au. ¦>• »w

í. palavras dentro de irez mezes &c f«« W££
da 4 » Do mesmo Sr. ao Art. 5.° - authondaae

^'oV^t 
do Sr. Lino Coutinho - nem

hum^duo&cfoi apoiado, e a Emenda re-

^""julírou-se finda a3.a discussão, e sendo o Pro-

,jecto adoptado? foi á Commissão de redacção, con-

'"""o °Br"EÍta 
e Sooza pedindo a urgência of-

ferec" 
SíúmP 

Projecto de U™*» •»££,*

Paz: foi á Commissão de Justiça C.vil e Crim.nal.

O Sr. Ledo por parte da Commissão de Fa-
zenda , pedindo a urgência offereceu hum Projecto
1.° sobre o accrescimo de 20 por | nos preços
dos gêneros estrangeires de importação , marcados
na pauta da Alfândega: 2.» sobre 2 por | dos
direitos de baldeação e reexportação nas mercadorias
da Azia : forão a imprimir.

O Sr. Secretario Maia deu conta de hum Of-
ficio do Ministro da Fazenda com o Relatório da
Repartição a seu cargo, de que se fiz leitura, fir -

da a qiial , a Câmara asientou que se mandasse
imprimir.

2.a Pai te. da Ordem do dia Resolução N.° '20 ap-

presenlada pela Commissão de Fazuida.

A Commissão de Fazenda , depois de haver
conferenciado com a da Cninara do» Srs. Senadores
sobre a Indicação do Sr. Lino Coutinho , relativa
ao Bgio do cobie , que tanto vex.. os habitantes
desta' Capital , mormente a classe indigente , eu-
tendeu que, entre outras cousas, qne inuilo tem
concorrido para desviar o cobre do seu verdadeiro
destino, e appresenlalo com esp nio no ágio de
2$ a 30 por cento, fenômeno bem raro na hislo.

ria monetária, se appresenta , tomando o priru, i.o
assento , a extraordinária emisáão das notas d<»

Banco sem proporção alguma com as necessidades
da circulação. Concordarão as Commis ões . que em

matéria de similhante transcendência , em que se

achão ligados Governo, Banco, e prosperi iade pu-
blica, nenhum espaço seiia longo pira b-m acer-

tar —em huma medida radical , que pro.ê»^e de

efficaz remédio o abismo, que se nos antolha; co-

mo porém a crise actual urge por inst .ntanea pro-
videncia, entenderão as Commissões, que, emquan-

to proseguem em concertar hum plano geral a tal

respeito\ muito conviria submeter á consideração

da Câmara a seguinte Resolução.
A Assembléa Geral resolve :
Art. I.° O Banco fica authorisado a emiltir

notas dó valor de 1 , e 2 mil réis, dentro porém
dos limites de sua aclual emissão. ,.,....

Art. 2.° Estas notas para maior facilidade de

sua emissão, serão assignadas por dois Directores ,
ou Deputados in 'istinetamente. .

Art. 3.° O Governo fará distribuir pelo Ban-

co e Estações , que mais convenientes julgar , me-

tade do cobre , que diariamente for cunhado.

Art. 4.° A Câmara dos Deputados poderá
instituir Commissões de exame , quando julgar ne-

cessario pata conhecer do estado geral da Admi-

nist.ação do Banco , e do cumprimento d_ presen-
te Resolução. .

Art. 5. ° Fica derrogada a Legislação em

contrario. , 1Q,C , „
Paço da Câmara o de Junho de 18'S — J. B.

Baptista Pereira.-J G. Ledo.-J. de Resende

Costa.-M. J. de Souza França -F. de Paula

Souza, com re.tricções. — J. J. da Silva Guima-

rães. —J- B. de Vasconcellos.

Emenda.

Que se tome por base da Resolução a factura

de huma moeda de cobre Provincial -J. Lino.

O mesmo Sr. Lino Coutinho offereceu por esta

oceasião o seguinte Projecto, para servir de 2.* ba-

se ao outro sobre o ag.o do cobre.
Art I ° Lavrar-se-hão moedas Prov.uc.aes

dos valores de 40 e 80 ra. para as Províncias do

Rio de Janeiro e Bahia.
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. 2. * As moedas Provinciacs do Rio de Ja-
reiro poric-lõ correr unicamente em Miuas Geraes ,"Goyaz 

, e Matto Grosso.
3. ° As moedas de cobre existentes do qual.

quer valor, que sejão, logo que entrarem nas Es-
tações Publicas serão reinettidas á Caza du Moeda
para serem marcadas com o carimbo provincial ,
que se houver de fazer.

4. ° As moedas provinciaes, que apparecerem
íóra das suas respectivas Províncias acima decla-
radas, serão consideradas falsas, e como taes appre-
tendidas.

Foi apoiaria.
O Sr. Presidente disse, que como este Projec

to era differente, que seria melhor discutir-se em
separado, e por isso propoz qual dos dous Projec.
tos se devia adoptar.

ü Si*. Vasconcellos fez a seguinte reflexão; que

era melhor que se propozesse, se se devia ad0n.
tar a moeda Provincial, ou as notas.

O Sr. May pedio a palavra , para apresentar
huma 3.» base que era hum Projecto relativo aomesmo objecto cm 16 artigos, que foi apoiado , eapprovado quo so mandasse imprimir sem prejuízoda presente discussão.

O Sr. Presidente poz em discussão a propôs,ta do Sr. Lino Coutinho u ria Commissão.
Dando a hora, prorogou-se a Sessão, conti-

nuando hum grande debate sobre a admissão dasresoluções ; e o Sr. Presidente adiou a discussão
dando paru ordem do dia : ].° a continuação da
mesma discussão : 2. ° 3.» discussão do Projecto
N. 3 19: 3.= discussão da Resolução N. <*- JS •
4.° Resolução N. = 1,5: 5.° Resolução N. ° 12.

Levantou-se a Sessão ás 3 horas.

NOTICIAS MARÍTIMAS.

E N T R A D A S.

Dia 16 de Junho.— Malaga ; 51 dias ; B. Ing.
Mercari/ , M. Thomaz Roy, equipugeio 9, cu.ga
vinho , agoardente , azeite , sabão , e outros gene-
ros, a William Mies. — Ballimore; 60 dias; B.
Amer. Hope , M. Martin , equipagem 12 , carga
farinha, e cera, ho Sobrecarga.— Mangaratiba ; 2
dias; L. Maria preta, 151. Josc Francisco d'Oliveira,
equipagem 5 , carga culto , ao M. — Parati ; 1
dias • L. Senhora do Carmo , M. Mamei Corrêa
Pinlo , pquiriugem 6, carga caffé, fumo, e agoar-
dente, a vários : passageiros Salvador José do Ama.
ral, Fio dano José Teixeira, Antônio Joaquim
Pereira da Cruz , e Antônio Ribeiro de Miranda.
— Dito , 10 dias ; L. Bom Jesus , M. Roque José
da Silva, equipagem 4, carga dito, ao M. —Ilha
Grande ; 2 dias ; L. Santo Anlonio Flor do Mar ,
M. João Baptista , equipagem 10 , carga caffé , a
Manoel Jo-é de Andrade : passageiro José Corrêa
Pinlo da Cruz— Dito, 3 dias; L. Grania, M.
Antônio Francisco da Silva, equipagem 3, cursa., di-
to, a José Cirrca Maia. -- De cruzar, IíSfíca^de
guerra Franc. Isis, Con de Frag^Ji/eiriit
deJJIwillyí sahio ém i> do corrente.— L-.v/.o.i,- 45

!• Po-t, Miranda, M.Joaquim Ftanrisco Xu-dias
vier F< neiro, equipagem 16, carga vinho, fazendas,
sul , &c. , a Lourenço Anlonio do Rego: passageiroso Capitão de Cavallaria de Minas Ge.aes , Paulo
Antônio de Fa.ia, e o Portuguez João Ventura
Rodrigues.— Bordeaux; 49 dias; 13. Franc. La Pe-
ti/e Louise, M. Dufaurq, equipagem 13, carga vi*
nho, agoardente, fazendas, &c. , a BourdeauxFry:
passageiros o Coronel Bellard , 1 Francez, duas
Francezas, e 2 criados. — Tagoahí; 3 dias; L.
Santa Anna e Almas , M. Antônio Soares dos Santos,
equipagem 4, carga caffé, a vários.— U'bainha ,- 7
dias; L. Aurora, M. Manoel do Nascimento Cardim,

equipagem 6, carga caffé, e fumo, a Luiz Mar.
tins. — 5'. Sebastião ; 7 dias ; L. Boa Viagem , M.
Manoel José Pinto , equipagem 8 , carga assucar ,caffé, e fumo, a vaiios: passageiros Joaquim Jo-
sé Moreira , com huma escrava , Manoel da Costa,
e Domingos Martins.

Dia 17 de Junho. — Ilha Grande; 2 dias; L.
Espirito Santo, M. José de Azeitdo , equipagem ti,
catga caffé, a vários.

S A II 1 D A S.

Dia 16 de Junho.— Valparaiso ; F. Franc. Sur-veillante, Com. o Cap. de Frag. Tretel, leva abor-do o Contra Almirante Le Marnnte.—. Molembo, por&. Tliomé; E. Arsenia, M. Francisco Pires Car.retra, equipagem 20 , carga fazendas, fumo, agoar.
dente, pólvora, e sal. — S. Petersburgo ; B. Din.
Concórdia, M. Pedro Ilassan, equipagem 10, car-
ga assucar, e ca ile. - Cabo Frio; L. Senhora daOrna, M. Simão José Franco, equipagem 5, emlasi.o. —Dito , L. S. Francisco Voador, M. Manoel
ferreira dos Santos, equipagem 6, em lastro.

Dia 17 de Junho. — A crusar , B. de guerraFrjm^aJ^eusc^Com. o Ten. de Navio Laioúe Clapernon. — Valpardilõ, pelo Rio Grande ; G.Irttnc. VEmilie , M. Uenry Gaspar Monet , equi.
pagem 13, carga sal. - Macahê; L. Alleluia , M.José Francisco Martins, equipagem 4, [em lastro.-
passageiro José Francisco da Roza , com Passapor-te da Policia. - Mangaratiba ; L. Senhora da Pena,M. Antônio Gonçalves da Roza , equipagem 6 car-
ga Ml, e roscas.- Ubatuba; L. Espirito Santo, M.João Corrêa do Prado, equipagera 6, carga sal,e vinho. — Parati; Canoa Nova Aurora, M. Ma-noel dos Santos , equipaqem 4, carga farinha detrigo , carne , e vinho.

AVISO.

brica»
rial TI

deXel ?ÍF:,fmpti:0rluioa1foÍAnF1efe,,ÍVel,,i;nte 1 """. ^ L°<"Ía ' *«*«• ^^
.eatio de S PedroP Al í rf ? 5 li. 

e"J° pla"° h" '^ a0 das Loterias d° ,mPe-
e na loja d Iivro de Joã PoL d.. V°* 

* ^n^ qUe eXÍSte conlinu* a ve"*let"« "° Ban-ja de João Pedro da Veiga e Comp., rua da Quitanda canto da de S. Pedro.
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Artigos ue Officio.

DECRETOS.

I Endo-Me pedido o sua demissão de Ministro

e Secretario d'Estado dos Negócios do Império o

Doutor Pedro de Araújo Lima , Hei por bem Con-

ceder-lha. Palácio rio Rio de Janeiro em quinze
de Junho de mil oitocentos e vinte oito, sétimo da

Independência e do Império. - Com a Rubrica de

Sua Magestade Imperial. - Marquez do Aracaty.

Tendo Me pedido a sua demissão de Ministro

e Secretario de Estado dos Negócios da Fazenda,

Mi-uel Calmon du Pin e Almeida , Hei por bem

conceder.lha. Palácio do R>o de Janeiro em qu.n-
ze de Junho de mil oitocentos e vinte oito, seti-

mo da Independência e do Império.— Com a Ru-

bríca de S. M. I. — Marquez do Aracaty.

Tendo-Me pedido a sua demissão de Ministro

e Secretario d'Estado dos Negócios da Justiça Lu.

cio Soares Teixeira de Gouvêa, Hei por bem Con-

cederdha. Palácio do Rio de Janeiro em quinze rie

Janeiro de mil oitocentos e vinte oito, sétimo ria

Independência e do Império.— Com a Rubrica de

Sua Magestade Imperial.—Marquez do Aracaty.

Hei por bem Demitir do Lugar de Ministro

e Secretario de Estado dos Negocio* da Guerra a

Bn.lo Bairozo Pereira.—Palácio do Rio de Ja-

neiro em quinze de Junho de mil oitocentos e vm-

te oito, sétimo da Independência e do Império.—

Com a Rubrica de S. M. 1. - Marquez do Ara-

caty.

Tendo-Me pedido a sua demissão de Ministro

e Secretario de Estado dos Negócios da Marinha

Diogo Jorge de Brito, Hei por bem Conceder-lha.
Palácio do Rio de Janeiro em quinze de Junho

de mil oitocentos e vinte oito, set.u.o da Indepen-

dencia e do Império. - Com a Rubrica de S. M.

I. —Marques do Aracaty.

Hei por bem Nomear Ministro e Secretario de

Estado dos Negocio, do Império ao Conse he.ro

José Clemente Pereira. Palácio do Rio de Jane -

ro em quinze de Junho de mil oitocentos e vinte

oito , sétimo da Independência e do Império. - Com

a Rubrica de S. M. o IMPERADOR. - Marque,
do Aracaty.

Hei pnr bem Nomear a José Bernardino Bap-
tista Pereira , Ministro e Secretario d'Estado do.
Negócios da Fazenda. Palácio do Rio de Janeiro
em dezoito de Junho de mil otocéntos e vinte oito,
setinió~"da Independência e do Império, — Com a
Rubrica de S. M. o IMPERADOR. — José Cie-
mente Pereira.

Hei por bem Nomear para servir inteiinamen-
te o lugar de Ministro e Secretaiio de Estado dos
Negócios Ecclesiasticos e da Justiça, o Ministro
<¦ Secretario de Estado dos Negócios do Império,
José Clemente Pereira. Palácio do Rio de Junri-
ro em dezoito de Junho de mil oitocentos e vinte
oito, sétimo da Independência e do Império.—
Com a Rubrica de S. M. o IMPERADOR. - Mar-

quez do Aracaty.

Hei por bem nomear Ministro e Secretario de
Estado dos Negócios da Guerra , ao Brigadeiro
Francisco Cordeiro da Silva Torres. Palueio do
Rio de Janeiro em quinze de Junho de mil oito
centos e vinte oito , sétimo da Independência e do
Império.— Com a Rubrica de S. M. o IMPE-
RADOR. — Marquez do Aracaty.

Hei porbem Nomear Ministro e Secretario de

Estado dos Negócios da Marinha ao Chef.* de Di-
vi-ão Miguel de Souza Mello e Alvini. Palácio do

Rio de Janeiro em quinze de Junho de mil oito-
centos e vinte oito , sétimo da Independência e

do Império. —Com a Rubiíca de S. M. o IMPE-
RADOR. — Marquez do Aracaty.

Repartição dos Negócios do Império.
Determina Sua Magestade o Imperador, que

V S. expeça ordem ao Oílicial da Repartição da

Provedoiia Mór da Saude, que competir, a fim

de que dê aos Capitães dos Navios . que vem a
este Porto , logo á sua entrada , documento de

ficar entregue da Carta de Saude, que devem exhi-
bic, para que por falta deste documento não se

demore a. Repartição da Alfândega na admissão

dos meBtiios Navios ao despacho respectivo , como
de próximo aconteceo no dia nove do corrente com

o Bergantini Inglez João , vindo de G.braltar ,
em virtude das ordens que tem a mesma Alfande-
o-a, para obstar a entrada de taes embarcações fal-

tando esse requisito. .
Deos Guarde a V. S. Paço em 17 de Junho

de 1828.—'José Clemente Pereira. —Sr. Francisco

Manoel de Paula.
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Repartição dos Negócios da Fasenda.
1.

O lllustrissi.no e Excellentissimo Snr. José
Beriiardiuo BupUi-ta Pereira, Ministro e Secre-
tati.i tfEslado o... Negócios da Fazenda , dará
audiência ás onze umas da manhã no Thesou-
ro Nacional todos os Sabbudos, e todos os dias
e.n sua caza. Rio tie Jan.-iio 19 de Junho Ue
1828, — Js.sé pis.cupio de ('astro.

Repartição dos Nigocios da Justiça.

O Excellentissimo Ministro e Secretario d'Es-
tado dos Negócios tia Justiça, continuará a dar
audiência no dia Sabbado ile Iodas as semanas , na
coza da mesma Repartição , depois que se tenha
concluído u Audiência de S. M. o Imperador.

V-~ PROVÍNCIA CISPLATINA.

IIlustríssimo e Excellentissimo Sr. — Acabo de'ter 
parlicip.tçâo do Capitão de Fragata Antônio

Joaquim do Couto , Commandante do Porto do
Rio Grande, que ali chegara hum Lanchão ar-
matlo do inimigo unicamente com a sua tripula.

te. Tendo ido em sen seguimento huma Divisão
nossa, commandada pelo Marechal Brown , com o'intento de retomar os gados, e emprehender algu.
ma tentativa sobre o Campo inimigo , como recla.
mava a vindicta tia boa fé ultrajada pela parte do
mesmo inimigo ; não se pôde haver nquella preza
porque iininediutun.ente qne fora levada , havia si!
dr» removida a toda a pri «-a para o interior da Cia.
platina; ptiré.n u nossa Divi-.ão arrojando se sobre
o Campo da Cavallaria inimiga , desalojou a com
firmeza, e a ob;igou a huma vergonhosa retirada
a pezar da sua superioridade numérica ; com perd» A
de cinco homens mortos, e vinte prisioneiros, in. r
clusive hum Official , e apprvliendetido dt.us'
cavallos; sem que da nossa jiatte houvesse
que dous Soldados feridos leicinenle.

Em conseqüência daquelle neto de má fé tira-
ficado pelo inimigo , tinha havido, antes de se co-
meçarem da nossa paitu os procedimentos hostis
que aci.ffa referimos, entre o Geneial ComnniniUn.
te em Chefe do Exereilo Imperial , e o do Exer-
cito Argentino, a seguinte correspondência, cuja i
authenticidade podemos afiançar aos nossos leitoie..

O General Commandante em Chefe do Exerci-

in-
mil

mais tio

ção, por haier-se evadulo da Esquadrilha inimiga to Imperial do Sul, abaixo assignado diri-e-se aoda Lags a-roerim , e apresentado ás nossas Barcas Ex.'"» Sr. General em Chefe do Exercito da Repu.Canhoneiras, estacionadas na boca do Sangradou- blica Argentina a sol licitar lhe huma declaração ca»ro, deixando a sua guar.nção em terra na margem thegonca ; se deixou de existir a suspensão deoccidental da mesma Lagoa, que pode achar-se já hostilidades, que teve lugar entre ambos os Exer-eprehendida por ha.ua escolta , qua i.nmediatainen- cilos , garantida p, Ias à.severanças de S Ex ote destacou sobre ella o Coronel Commandante Sr. General em Chefe do Exercito Argentino" edas forças postadas em Thai.rn , logo que soube expressada de viva voz pelo Tenente Coronel Òla.daque.e acontecimento Diz a gente do mencio- saval; pois que a conducta, que proximamente aca-nado Lanchão, que havião mais dous naquella bio de praticar algumas Partidas do Exercito Ar»Lagoa, e que se a nossa Frotilha estivesse fora,
ter-se lhe-hia apresentado outro Lanchão , porque
geralmente a Esquadrilha estava desgostosa pela
falta, que houve das condições pactuadas para si-
milhante e.mpreza , e porque se achava completa-
mente pivada de todos os recursos , e solfrendu
as maiores privações.

Já ordenei «o Capilão de Fragata Francisco
Clare, Commandante tia nossa Froíilha , que se-guisse se.a perda de tempo com Iodes os vasos <Je

que ella se fónna , para a Lagoa merim , a li.r.
de hir atacar a E-.piad ilha Inimiga , e destrui Ia
»e não fosse possível toma Ia ; e julgo quaesla empreza será coroada de bou. 

' 
suecesso ,

porque aquelle Coininaiidante lem á sua disposi.
,Çã° o"to_4^bjijrcrtçt"e8 atinadas, o poiqt.e as do ini-
ImigoYsão somente Irez, estando a sua guarníçãos|emf y?llimiis apuros.

peos Guarde a V. Ex. Quartel General do

.•., »*$!? *Illustrissimo e Excellentissimo Sr. Bento Bar.* •• " < fozV Pereira . .Ministro e Secretario de listado dos
T S", AÍ'SÜCÍÜS dü Guerra.—Visconde da Laguna.
fílil^ ———
% j-^jy Autuios náo Officiaes
^.fSs^.P»

* ti!

km
Exercito

illegal . como alheio
i'it ira e-u siiuilhanles pe»

ü* i?T
ir cartas fidedignas, vindas do Sul, consta,

existindo hiiuia suspensão de armas entre a
,jj ^ Exercito Imperial, e o da Republica Argentina

íjj" e mantendo-se em conseqüência entre os postos'U avançados de huta e outro Exercito toda a co,,..1 miinicação , e boa intelligencia; esta fora indio-.
namftnte perturbada por algumas partidas lia-eiras
do Inimigo, que, approveitando se das circonstan-
cias, conseguirão passar occultamenle para áquem
do Jaguarão, e roubando os gados qu» encontra-
rao desde o território da Barra do Telho alé ã
Freguezia do Serrito, tu retirarão precepitada

«ii.ixo assignado, antes mesmo de-T numa resposta clara, e decisiva sobre este ob-
jecto, reclama desde já lodo o ga Io. que depois
da expressada suspensão de hostilidades, tem sido
extüíiui.U, pelas Parti bis precedenteArgeniiii > , e de hum mojo tii
da boa fé , t|tis' d -ve ser
lindos; comenceiido se ,,.it. |,.r, a mesma reclama,
çao oVfTeito de.-eji¦!,>, '., ,r s r fundada s.bre bases
de justiça, e .-qui-lale, QiriJ.. porém taes rasões
liao sejao a l.uiiti Ias „r §. Ex. o Sr. General cm
Chele a quem „ General abaixo assignado faz jus,tiça de pensa. , que ignora lius proce 

'iii.e.itos 
, 

'cot.
a sua resposta ms.cará a linha de conducta, queconvirá ndoptar nH*.,-i ,nueut<- , em vista de huma
infracção sim.llui.il,..

He coiivenieiite recorJ.tr a S. Es o
neral etn Chefe . qne o Exercito Imperial
princípios que ieu. adoptado , e tendo só eu. vistas
o desempenho das ordens do se,. Governo, fião só
manterá com firmeza a conijucta oue tem-so con-
vencionado na nctu/Ii !,, le, quando tia parte do
Exercito Argentino haja hum ig.nl comportamento;
como mesmo se fixará nu intenção de sustentar a
in-lependauicia da Banda Oriental , da maneira qu.he altamente proclamada por S. M. o-Imperadec

sr. Ge-
1 nos

aiuen- do Brasil.

genti.io uo Território desta Província da barra do
Telho para baixo, levando violentamente os gadosdas Fazendas que ficão próximas ao Jaguarão, e
cujos proprietários teu. dirigido ao Geneial abaixo
assignado justas, e bem fundadas reclamações, in»
duz a crer que de facto não existe tal suspensão
de hostilidades , porque a ter ella vigor deverião
igualmente ter cessado similhantes extorções, qnenão podem ser abonadas por principio algum quecaracteriza as Nações cultas.

O General
ter huma'

ILEGÍVEL1
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O General abaixo assignado approveita esta oc*

casião para felicitar a S. Ex. o Sr. General em
Chefe rio Exercito Argentino, e dirigir-lhe os seus
votos de estima, e consideração. Visconde da
—Hguna.

Quartel General 11 dc Abril de 1828.

O General em Chefe do Exercito Republicano
leu com suipr»sa a nota de S. Ex. o Sr. General
em Chefe do Exercito Imperial ein que lhe exi^e
hnma Hesposla cithegorica , sobre se deixa de
exislir a suspensão de hostilidades, que segundo diz
S. Ex. o Sr. General em Chefe do" Exercito
Imperial teve lugar entre ambos os Exércitos por
liuioii insinuação verbal riu Commandante Olasaval :
o mencionado Cominandanle não teve outra Com*
missão ni,iis que a de receber, e acompanhar em
seu regresso até ás avançada* do Exércilo Impe-
liai , o Sr. Fraser ; e o General em Chefe abaixo
assignado não investiu de outras faculdades ao ci-
tado Commandante.

O abaixo a-signa lo fJeneral em Chefe sabe
mui bem as formalidades, que pelo direito das gen-
tes devem preceder á huma suspensão de hostiii-
dades; e esla firmemente persuadido de que quan*
do iMo chegue a ter effeito , se observará por par-
le do Exercito R publicaria a eonducta mais remi-
jar com a eslipulação, que sé houvesse feito. He
pois concludente destes princípios, (jue não li t ucm

I tem havido até o presente, similhante suspensão de
1 liostilidades , a não 6er naquelle curto periodo' em que o Sr. Fraser passou a pôr nas mãos do

j abaixo assignado as cominunicações, que conduzia.
O abaixo assignado General em Chefe do Ex-r-

' cito Republicano julga ter respondido ao Ex.1710 Sr.
General em Chefe do Exercito Imperial quanto ao pri.

I meiro artigo da sua nota, e quanto ao segundo se
compraz de assegurar a S. Ex. o Sr. General em

l Chefe , a quem sedige , une assim como sabe cum*
\ prir com os direitos da guerra , saberá na paz cul>

tivar a melhor harmonia, e relações de Corniner-
cio com huma Nação limítrofe , com quem estes

[habitantes em outras épocas tem dado testemunho
'de as saber vefiricar.
j O abaixo assignado aproveita esta oceasião pa-
ira saudar ao Ex.""1 Sr. General em Chefe do Ex-
!ereito Imperial, com a mais distincta consideração,
e apreço — João Antônio Luvalhepi. — Ao Ex.™0
Sr. Visconde ria Liguna, General em Chefe do
Exercito Imperial.

RIO DE JANEIRO.

Câmara des Srs. Senadores.

•sessão ejn

Presidência do Sr.

11 de Junha.

¦\r" Capellão Mór.

Aclmn-lo se presentes 3") Sjh. Senadores, de-
clarou o Sr. Presidente a-derla a Sessão, e lida
a Acta da anteiior, f i rpi iovada.

Não havendo exn. òir-nte , teve principio a 1."

parle da ordem rio d;n , que era o prosegnimente
da discussão do Projecto rie Lei acerca dos Foros

pessone» , continuando o art. 3. 3 . que ficara adia*
do na Sessão antecedente cem as duas Emendas
dos S*s. Marquez de Paranaguá, e Carneiro de
Campos.

No principio da discussão pedio o Sr. Marquez
de Paranaguá retirar a 2;' parte da sua Emenda,

o que lhe foi concedido ; e proseguindo a discui»
são, o Sr. Visconde de Caethe oflèreceu huma Emen-
da , que foi apoiada ; e julgando se a matéria de-
balida Biiflicieutemeiite, foi posta á votação ; e pas»«ou o art. salvas as Emendas.

Aberta a discussão do art. 4 s O Sr Mar-
quez de Inhambupe mandou huma Emenda á Me»
za , propondo que a este nrt. se addicionasse , que
quanto ás Cauzas Crimes ficasse subsistindo a Le-
gislação actual; a qual foi apoiada: e o Sr. Viscon-
de de Cayrú nftureceu outra , propondo a supres-
são do art. , que igualmente foi apoiada , e postaá votação, depois de se julgar discutida a matéria,
foi approvado o art., rejeitadas us 2 Emendas.

Ao 5. ° an, olfereceo o Sr. Marquez de latiam-
btipi huma Emanria , que foi apoiada, e ^uc dar
a hora ficou a matéria adiada.

O Sr. Presidente deu (iara ordem do dia : 1 •
o Projecto a .liado : 2. - o Projecto sobre a aave-
gjção de Rios, e abertura de. C-.ii.es &c. : 3. 5 o
Projecto sobre a liberdade de Imprensa.

Levantou-se a Se?-ão ás 2 hoias.

Câmara dos Srs. Dtpulados.

Sessão de 12 de Junho de 1S28.

Presidência do Sr. Costa Cai valho.

A's 10 horas feiia a chamada peto Sr. RiVr».
tario Maia, acharão se pre-enies 7õ Srs. Deputa-
(l'>s, faltando com parli-.-ijj-irão os Srs. ,\|. n-enliof
Pizarro, Vergueiro, C --.'.,, Silva , Corrêa, Deos
e Silva : e sem ella os Sr*. Araújo Vianna , O lo- »
rio , Mendes, Heirera, Lhauibi , Madureira , Vi»,
cenie da Fonseca, Borja Pereira, Teixeira de. * '
Gouvêa, Martins Pereira, VI. II,, Souza , Cruz"'
Ferreira, Pinto de Almeida, Ptreira de Mello,
Aguilar, Paula Calvacanti , França.

O Sr. Secretario Almeida Torres leu a Acta
da Sessão antecedente, que foi approvada.

Expediente.

O Sr. Secretario Maia , passou a dar conta dos
seguintes Officius.

1. ° Do Ministro do Império remettendo os map.
pas Topográficos e Hydrograücos que exi-tein na sua
Repartição; foi á Commissão de E-taiis|ica.

2.° Do Ministro da Justiça sobre a execução
da Lei de II de Outubro de 1827 , a respeito rio
provimento dos Officios de Justiça e Fazenda: fi.
cou a Câmara inteirada.

3.° Do mesmo Ministro sobre a circulação
e acceite nos cofres publicos da Bihia, de moeda
falsa de cobre : á Commissão de Justiça Criminal.

•i.c Do Ministro da Fazenda sobre o reqtie»
rimento de Victo-ino dos Santos Pereira: á Com-
luiasão de Fazenda.

5.° Do Secretario do Senado, participando
que a Connnissão daquella Câmara nomeada para
de co rum um acordo com ctilra igual desta Cama-
ra, rever o Projecto de Códigos Criminaes ; es-
tava pronta a reunir-se no din 14 do corrente ás
C horas ria tarde , na sala da mesma Câmara : fi.
cou a Câmara inteirada.

O Sr. Deos e Silva participou achar se doen»
te, e por isso impossibilitado de assistir ás Ses-
soes : ficou a Câmara inteirada.

O Sr. Bispo do Maranhão mandou á Meza liu-
ma declaração de voto sobre o Projecto que pro-
hibe a admissão de Ordens Religiosas no Império •

__ ... -— 9
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porém notando-se qne não vinha conforme ao ven-
cidó , retirou-a. ,.,__•,

Foi approvada a redacção do Projecto, que
jsenta de porte as folhas periódicas ; bem como a
Resolução, que dipensa as leis da amortisação em
favor cio hospital de Santa Catbarina, para poder
adquirir bens de raiz, até á quantia de 8 centos
do reis : n.andaráo-.e assim para o Senado.

O Sr Presidente {nomeou para a Commissao
de Justiça Criminal , em lugar de hum Membro
que faltava, o Sr. Monteiro de Barros.

O Sr. Vasconcellos fez o seguinte reqiienmen-
to — que se peção informações ao Governo sobre
a falta da execução da Lei dos Juizes de Paz
nesta Corte. — Entrando em discussão fui retirado

pelo sen aiithor com consentimento da Câmara.
OSr. Píiiila e Souza requereo, que logo que

se imprimão Iodos os relatórios, sejão remettidos
á Comniissão Central para dar quanto antes hum

parecer sobre os negócios do Brasil , e medidas que
se devem tomar : foi approvado.

O Sr. Castro Silva requereo , que o Governo
procure saber se a Resolução de 3 de Novembro
de 1827 , ou a disposição do Concilio Tridentino
de Reformalione Matrinionii acha-se ou não, em dt-
vida execução em todas as Freguezia. deste o dos
mais Bispados, responsabilisaiido-se os Parodio*
que tem deixado de a cuti prir.

O mesmo Sr. requereo que se perguntasse ao
Governo se os Magistrados, a quem pela Lei de
11 de Setembro de" 182(5 se concedeo o prazo de
seis mezes para apresentarem a certidão de deci-
ma, ca deixarão de apresentar ; continuão no
exercido de novos empregos : foi approvado.

Requerimento do Sr. Lino Coutinho — Que se
peça a cada hum dos Ministros huma lista exacta
de todas as pensões dadas pela sua respectiva Re-

partição, com a declaração da época em que fo.
rão dadas. Foi approvado.

Ordem do dia. Discussão da Resolução N.° 20 que
autlwrka o Banco ei emilter notas de hum e

dons mil réis &íc.

O Sr. Paula e Souza offereccu o seguinte ad-
ditamento ao Art. 1. ° na sua primeira paite — bem
como a multiplicar as ri». 4$, e 12$ rs, , c para
sempre trocar as notas maiores por menores quan-
do se lhe exigir, bem entendido, dentio da actual
emissão. — Foi apoiado e aprovado.

Entrando eiu discussão o 1.° art.; foi appro-
vado.

Passou-se . discussão do nrt., que tendo ai-
gum debate, foi rejeitado.

Discussão do art. 3. 3

O Sr. Paula e Souza mandou a seguinte Emen»
da — o Governo fará repartir em diíftentes e mulli-
plicadas Estações, (sendo huma dellas o Banco,
n elle o ]ulgar conveniente) quanto cobre puder pa-
ra isso dispor , nunca sendo menos da metade que
diariamente se cunhar. Approvada.

Emenda do Sr. Lino Coutinho—que se su-
prima a doutrina do art. 3. ° e que se subistitua
— que se paguem aos empregados publico* em moe-
da de cobre com a maior quantidade que se puder, pois
que assim se generalisa a moeda dejeobre sem agiu (sal-
va a redacção) : foi apoiada, mas ficou prejudicada.

Continuando a discussão , ficou adiada pela
hora e o Sr. Presidente deu para ordem do dia
14 a mesma do dia 12.

Levantou-se a Sessão ás 2 horas.

NOTICIAS MARÍTIMAS.
ENTRADAS.

Dia 18 de Junho.— Mangaratiba ; 3 dias; L.
Bom Jesus, M. Francisco Fernandes de Castro, eqni-
pagem 5 . carga caffé , a varies : passageiro Va-
lentim José. — Goihemburgo ; [66 dias; G. Sueca,
Fortuna , M. Malhem Rumpf, equigagem 13 , carga
madeira , e ferro , a Heyxeorth Brothers. — Cettc ;
70 dias; B. Ing. Venus, M. Doreij , equipagem 8,
carga \ inho , e agoardente , ao M. — Macahé ; 3
dias; E. Constância, M. José de Souza Serqueira,
equipagem 8 , carga madeira, e caffé, a Bernardo
José de Figueiredo : passageiro João Manoel de Fi-
gueiredo.

SAHIDAS.

Dia 18 de Junho. — Rio Grande; B. Franc.V'Amedce, M. B. De I-aport, equipagem 13, carga
sal: passageiros Miguel Gohagem Champlom , com
Passaporte da Secretaria d'Estado dos Negócios
da Marinha , os Portugnezes José Maria de Sou-
za, com 1 escravo, e Manoel Francisco Peixoto,

com Passaportes da Secretaria d'Estado dos Ne-
gocios Estrangeiros. —Monte Vido, pelo Rio Gran-
de) B. Telemaco , M. João José Pereira, equipa-
gem 12, carga agoardente, fumo, e algodão: pas-
Bageiros o Franeez João Coq , o Italiano Belgra-
m* João, o Inglez Francisco Piechler, e sua mu»
lhcr, com Passaportes da Secretaria d'Estado dos
Negócios Estrangeiros, huma escrava , com huma
cria, e 1 escravo , com Passaportes da dos Nego-
cio? da Marinha. — Rio Grande, por Santos; E.
Chiquinha, M. Manoel Antônio dOliveira , equiga-
gem 8 , carga fazendas, ferragens, farinha de Ui-
go , e louça : passageiros Domingos Antônio , An-
tonio Pereira Viana , e 18 escravos , com Passa*
portes da Secretaria d'Estado dos Negócios da Ma-
rinha. — Rio Grande, por Santa Catherim ; S. No-
va Carolina , M. João de Souza Ribeiro, equipagem
10, carga sal , e fazendas. — Parati; L. Peusamen.
to Feliz, M. José Ferreira dos Santos, equipagem
5 , carga sal , e vinho. — Mangaratiba ,- L. S. José
Augusto, M. José Francisco do Nascimento, equipa-
gem 4 , carga sal, carne , e roscas.

AVISO.
Vendem-se os Diários da 3.a Sessão das Câmaras Legislativas no Typographia Imperial e Na-

cional, e nas lojas de livros de Evaristo Ferreira da Veiga na rua dos Pescadores, e na de João
Pedro da Veiga , na da Quitanda, esquina da de S. Pedro, na razão de CO réis cada folha, na ul-
tinta loja acima se faz a subscripção para os mesmos Diários na razão de 50 réis por folha ; sendo a
assignatura para os da Câmara dos Srs. Deputados P<_,000 réis ; e para os da Cantara dos Srs. Sena-
dores 8^000 réis ; devendo com tudo os Srs. assignantes receber o excesso quando o haja , ou reno-
var a subscripção , depois de absorvida a respectiva quantia. Os Diários da presente Sessão serão

publicados com a maior brevidade.
— t~T jtiõ pB JANEIRO nà IMPRENSA IMPERIAL £ NACIONAL.
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Artigos pr, Officio.
RIO DE JANEIRO.

Saude de S. A.

de-
an-

1 o »<)'?<»« sobre o estado de
S.reni.-im(i P. .nce-o « Sc/i/íorr. L>. _"«-«'«-•

S. A Sereníssima, tendo padecido ha tempos

l h.adó cio tratamento só tora interrompido

trTffere'n.esJataques febris , que com promptidão
1 .««liarão fo. novamente atacada ifhuma he.

«tSÍ- eVm i«...o. de Gastro-enteri.is»; e tendo-

Lie -pi.c-.oo o tratamento, que pareceu adequa-

do âos Médicos abaixo assignados , não tem por

Íra colhido melhoras ai. hoje 20 de Junho, e

ou.,to de enfermidade. - Barão de lnl.on.er.n_. -

Francisco Manoel de Paula. - Francisco Joaquin

5e Azeredo.-Amaro Baptista Pereira. - Manoel

da Silveira Rodtigues.

Artigos nXo Officiaes.
Câmara dos Srs. Senadores.
31.» Sessão de 12 de Junho.

Presidência do Sr. Bispo Capellão Mor.

Achando.se presentes 30 Srs Senadores,,

clarou-se aberta a Sessão, e lida a Acta da

tecedente W .¦»««-.* 
^ 

.^ offi_|o do ,.=

Secretario da Câmara dos Srs. Deputados acou,

panhando a Resolução da mesma Câmara relativa

ás Eleições, e he a seguinte

„„,..si;i» ,:.rf r!6"TM.s* t v.rxs. ~ ..rs..»,. -_¦*

consideração as respectivas A»*™»< fi^/n

devidas épocas, e daráõ as providencias, que con

fura que as Eleições se cone uao le ai
1 dentro em seis mezes , conta-vierem

e impreterivelmente
dos do recebimento dn Decreto da convocação ,
Cos oo recém ,„-...». — -— .:.-.
sob oena de perdimento dos Empregos, que tive

os Presidentes em Conselho poderão estreitar o.

Districtos Elcitoraes já designados, multiplicando-
os como mais convier.

3. Os Eleitores, que faltarem sem cansa, que
ob impossibilite ; julgada tal pelos Collegios Elei-
tomes , setão limitados na quantia de 30^000 ts. a

ófl^OOO rs. a Juízo dos mesmos Collegios, appii-

cados para a despeza dos Estabelecimentos de lns-

truecão Publica do respectivo lugar.
4. As Mesas dos Collegios Ele.torae* , que

não rèmetterem em tempo o resultado de seus tra-

balhos ás Câmaras, ou Authoiidades dos respecti-
vos Districtos, seráõ multadas pelo Governo na

Provincia, onde estiver a Cotte , e nas outras pe-
los Presidentas em Conselho , na quantia de 300$ rs.

a GU0& rateados entre os seus Membros, applicado.- pa-
,a a despeza dos Cursos Jurídicos: na mesma pe-
na incorrerão as Câmaras daa Cabeças dos Distric

to« que não fizerem as competentes remessas para
as'Câmaras das Capitães; e estas, quando não fi-

zerem as apurações no tempo devido : as Autlio-

ridatles das Cabeças dos Districtos, que incorrerem

na pena desle Artigo, pagaráõ tanto, como cada

bum dos Membros das Câmaras, que for condem-

5 A3 Mezas dos Collegios Eleitoraes , o Go-

ve.no", e os Presidentes en, Conselho, remetteráõ

as listas dos multados na fôrma dos Artigos pre-
cedentes ás Câmaras dos respectivos Districtos ; eu-
i„s Procuradores farão a cobrança das multas pe-
rante as Authoridades Judiciarias do Lugar.

G. Os Membros do Corpo Legislativo, que
faltarem ao Comparecinjento annual sem causa ,
oue os impossibilite, julgada tal pela respectiva Ca-

mura , f.caráõ privados do exercício do emprego ,

que tiverem, e inhabeis para obterem qualquer ou-

tro, ou alguma graça; durante a Legislatura.
As copias, listas, e certidões, que o Mi-

ni-tro e Secretario de Estado dos Negócios do Im-

oerio em observância do Capitulo 5 fj. 9. Capltu-

,., o Y 6., Capitulo 8. §.. 5. e 7, das Instruc-

ções seião pelo mesmo Ministro enviadas as Cu-

maras do Corpo Legislativo.
Os Eleitores , qne deverno sempre compa-

recer pessoalmente, serão dispensados de assignar

as sua. listas, e a cargo das Mezas Eleitoraes fica

fi.calisar o numero dejlas, e a identidade dos Elei-

tores, sem attenção ao disposto no Capitulo 9. (j.

7 das lnstrucções , que fica sem vigor.

9. Todas as duvidas, e questões sobre a ido.

neidade dos elegiveis, ou suborno, relativos a Se-

nadotes, ou Deputados, setão decididas pelas Ca-

maras Legislativas; a quem elles pertencerem , as
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quaes se remetterá o termo que de tudo se lavrarcom- as necessárias clurezas , sem que por isso seinterrompa o-progresso du Eleição.
10. Bast. rá, qne hum Eleitor requeira, quese noinêe por e*cruiinio oa Membros da Meza, pa-ra que asam, se proceda , sendo o requerimento

apoiado pelo deci.no parte dos Eleitores presentes.11. Nas mesmas listas, em que os Eleitoresnomearem os D. pulados, nomearão mais tantos pes-soas para supplen.es , quontos couberem á Provin*cia na seguinte proporção.
Cada ProviBcia dará tantos supolentes, quantos(orem metade dos respectivos Deputados, com adillerença que, quando o numero dos Deputados forimpar, o numero dos siipplen.es será metade donumero iuiine bata nerite maior.
Paço da Câmara dos Deputados em 11 de Ju-nho de 1828.-José da Costa Carvalho, Preside.!-te. — J„.é Antônio da Silva Maia, I. *> Secreto-rio.—José Ca.los Pereira de Almeida Torres, 2.'

Secrelauo.
M_ndou.se imprimir para entrar na ordem do.trabalhos.
O Sr. g.o Secretario requerei, que o Senadodesignasse qual o Ofiicial da Secretaria , que naforma do Regimento interno, deveria vir tomar

os apontamentos para a Acto na falia do que ser*via visto já não ter vindo nenhum hontem parao salla; Resolveu o Senado que se mandasse viruum qualquer Olíici.l da Secretaria.
Findo o expediente, encetou-se a 1.» parteda ordem do dia pela discussão do Art. 5 • doProjecto de Lei sobre o Foro pessoal , que ficaraadiado na Sessão precedente com huma Emenda doSr. Marquez de Inhamhupe. Durante a discussãovierao a Meza as seguintes

Emendas.
La do Sr. Marquez de Paranaguá, para queem lugar do Art. 5.» e se os dous kk. se subs-tituisse a seguinte
Art. 5. o Aos Conselhos de Guerra ficão per-tencendo so as causas dos crimes seguintes — í o

us crimes que dizem respeito „ disciplina e seni.
çoMildar: 

2.= os crimes cnmmetlijo. en, ,ctocie serviço: 3. ¦> os crimes commettidos contra seuscamaradas, ou dando conto o desertores • 4 ° osemes de iluéiio commettidos por Offi.iaes de mar«u de (erra: 5.» os crimes dn trairão, sedição'e. tumultos commettidos por indivíduos do Exerci-'to, ou da Armada, «„, por pai/anos contra „ m.s.mo «,.,..c-to, ou p.rte delle, ou contra a mesmaArmada, ou parte delia ; en, campanha, P.a.asitiaria ou íecinJa, ou embarcações de guerra.-
1* ül Ei;.i;.!"i )_\

lut/t/ 
LVr'B.. 

,M- 
Pr0P°"<lo ,"e ficasse sub-sist.nda o H„ro Mitoor, restringido somente ,oExerço de I.. linha, e no, Majores e Ajudan.esda i.*_, que vencerem soldo , emquanto a Asse»,,bica nao org.ni.ar a Ordena,,r*a especial recommen-dada^na ConP.i.mçao pelo Art. 15.- Foi apoiada.

. o f. o?o í,Ut,Z dB C**™"» - Ao Art.¦>. IN. ü.° os cr.mes de traição, sedição , etumulto co.nmett.do. quer eu, te,,,,,,, de .-«em
quer de puz, por Militares contra a segurança dòExerc.jo, ou parte delle, Praça „i..adS , „,, P,„.barençoes de guerra : e em campanha , ainda mes-mo por pa.zauos incursos nr,s referidos crimes 8aÍ.va a redacção — Foi apoiada. '

E julgin.lo.se discutida :, mnteria deste 5 o
A-f po.tr, a votação, foi approvado cem"..Emendas do Sr. Marquaz de Caravellas, e do SrMarquez de Paranaguá na parte - contra a Ar*'

moda ou parte delia, - ficando prejudicada, ,.do Sr. Marquez de Inhan.bupe, e do Sr. BorLSegu.o..e o Art. 6. = Os Militares do Exerci.to, e o. do Armada Nacional, não reforma", _os reformado, militarmeuto empregados , ,lSu 
'

demo ser prezos, fó.a de flagrante delicio" »"nao por cartas dirigidas aos seus Superioresou Commandantes , os quaes , debaixo ,i_ _ua res.'ponsetMlidade , os farão logo prender , e eitregar a Authoridade Judiciaria. Esto disposição __oppl.cavel a todos os Milicianos, quando estiveremreunidos os Corpos, a que pertencerem : e sem
pre aos seus Majores, e Ajudantes.

No debate do artigo o Sr. Marquez de Para-nngua oflereceo huma Emenda propondo , qUe emlugar das palavras _ quando estiverem reunidos o.
Corpos 

a que pertencerem — se substituísse — n.ian.

cl"" Ar,!go."":';j' 
a,'°Íada' * " finttl apPr°Va'Ja

Passou-se ao Artigo 7.» Continua a J„,js.dicçuo administrativa do Juízo dos Órfãos- e acontenciosa somente n'aquillo que for conducente átortura do Inventario, ou dependente delia até Á
partilha inclusive : c no que for relat.vo ás contasdos luto.es, e Curadores.

Finda a discussão, e posto á votação, foi an-
provado (ai qual se acha uo Projecto.

SeSu.o-.e o Artig„ 8, *> Fico' extineto o Juizoda Prove dono dos Ausentes ; e passa oo Juiz., do.urtdos o sua Junsdicção administrativa, assim co-mo a contenciosa , que exercitara no que for rela-t.vo ao Inventario e Partilha, conta dos Curado-res ou dos actuaes Tliesoureiros.
Ficou adiado pelo nora.
O Sr. Presidente deo para Ordem do dia: L°A I.a e 2. discussão da Resolução da Câmara dos,S-s. Deputados, declarando „u gozo de Cidadãoo. asneiro a Joaquim José de Iraujo : o « () Pro-

jecto adiado: 3. o O Projecto sobre a." Estrada. ,aborto™ de cauaej &c.: 4.= O P.ojeoto de Leida Liberdade da Imprensa. X
Levantou-se :. Sessão ás 2 hor. _.

Câmara d... Srs. Deputados.
Extracto da Sessão do dia 14 de Junho de 18?8/ residência do Sr. Costa. Carvalho.

Feila a chamada as 10 horas, e achando-se
presente. 77 Srs. Deputados, filiando com causaos Srs. Vergueiro, B ..ja Pereira, Martins Perei-ra , Ueos o Silva , e Corrêa ; e sem ella os Srs.José Vicente., Araújo Vianna, Paula Cavalcanti,M lio e Souza, Pereira de Mello, Costa e SilvaAgu.lar, feerpa Brandão, Mouro. Odorico, Uer'rera, Llambi , França, Mnlureira.

Declarou-se aberta o Sessão , e lida a Acta foiapprovado.

. ° S.rJ. Secretario Maia deo conta do hum Offi.cio rio Ministro da Fazenda, en. que re.nette aconta da d.y.da do Thesouro Nacional ao Bancodo Brasil liquidada até o fim do anuo proxi.no
passado: a Commissão de Fazenda.

Forão apresentados e forão á Commissão derei.çoea os requerimentos de vários Cidadãos pro*
pr.elar.os dos prédios da Ilha das Cobras coiiti-
guos a obra do di(|iie.

Ordem do Dia.
Continuação da matéria adiada.

Continuou o discussão sübre „*_--, arr com „„em-nda. dos Srs. Lino Coutinho, e Paula e Souzae artigo add.t.vo do mesmo Sr.
O Sr. Almeida Albuquerque oppoz se ao 3. ->

art. , mostrando quanto era prejucial o estabeleci-
mento de taes cazas para os trocos do cobre, por-
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que o menos que se devia dar a hum homem in-
cumbido disto, seria 5 pur cento, e que era aug*
íneiitnr u despeza sem precisão &c.

Paliarão mais alguns Srs. , e julgando-se dis-
colido foi approvado o 3. ° art. conforme a emen*
¦Ia do Sr. Paula e Souza ; licaaJo prejudicada a
do Sr. Lino Coutinho.

O ail. i.° foi approvado, e julgando-se finda
a discussão, foi adoptada a resolução.

E passando á 2.' parte dn ontem do dia , que
era a 3.» discussão do Projecto sobre os Conselhos
Geraes de Províncias , disse

O Sr. Lino Coutinho, que este Io arl. em-

quanto á huma aulhondade subalterna hia bem ,
mas que quando se fizesse queixa do algum
sidente não sabia como havia de ser. Qae
por tanto necessário declarar-se porqucm se ha-
via de fazer essa averiguação, pois que para sinii.

Diante caso na ia se marcava e uão haverião quei-
xaj contra os Presidentes ; e que grande fclicida.
de seria senão lio-jvcssern taes queixas.

Passou ao AH. -1. 3 e mostrou , quo por hum
Conselheiro emittir huma opinião contraria a huma

Lei jamais sobie elle devia cahir a responsabiliza-
de excopto se >e oppoiesse á execução delia , ou

quando avançasse proposições árdua* contra o Sys-

tema Constitucional, mas por este modo qtieai quere-
ria ser Conselheiro de Província: Portanto nao oca

possivel que hum Conselheiro de Província fos.e
responsável logo, que se não oppozesse a execu-

ção da Lei , pois se oppõe ao andamento do bys-

tema Constituci.inal , e desobedece ao Corpo Le-

cislativo, e que por conseqüência a idea de pro-
posições contrarias não podião passar. Foi de opi*

nião que art. 4. ° passasse.
E passando ao art. 5. s disse , que o que nel-

]e se estabelecia era como subsidio , e que tanto
direito tinha o de fora como o da Cidade , =usten-

tou que não queria que o Conselheiro de Provin
cia tivesse paga, mas que os que viessem de lor.
a tivessem , como ajuda de custo conforme o in-

cotnii.üdo , que tivessem , e portanto era outra

emenda que tinha a f.zer.
O Sr Castro e Silva mostrou que pelo artigo

81 da Constituição os Conselhos Geraes tem por
seu principal objecto propor, dreutir , e o. liberar

sobre os negócios mais importantes de suas Provin-

cias, formando projecto» &c.
L«)"o tudo quanto não for dentro desta orbi-

ta Constitucional era exceder, e exorbitar oa Cons-

tituição : e que sendo assim lhe parecia que o ar-

ligo additivo do Sr. Paula e Souza excedia aquel-
o acto de tomar conta , como

— j ...
elle quer

Falia do Exeellenlissimo Sr. Bispo do Maranhão na Ca.
mara dos Srs. Deputados em o dia 10 de

Junho de 1828.

Ia orbita , porque .
elle quer, be h.nn acto meramente administrativo

quando pela Constituição só compete aos Conselhos

Geraes p.opor, discutir, e deliberar , e nao a,*

ministrar: acto este que pela Lei de 20 de Ou tu*

bro de 1823 compete ao C
exerce es mesmos lins , qu
pululo, e iiinstr"ii qu

verno ,
quer

a Câmara devia tomar em

consideração os males , que <e devem seguir com

a adopção de hun. art. contra.io a letra da Cons-

tituição, eqoe por esle motivo encontraria a maior

opposição no Senado. _
Dada a hora ficou a matéria adiada.
O Sr. Presidente deu para ordem do dia : I.

continuação da presente discussão: 2.» discussão

da Resolução N. 9 18: 3.= discussão dn Resolução
¦-N.o 

11:4 = discussão '** "—I."*™ V- 1^ ¦'•

leitura
Levaiit

R..agolução N

ás de Projecto»"," Parece.es, e Indicações.

,eváutou-sè a Sessão ás 2 horas

Sr. Presidi nte : eu sirvo-me do mesmo n^gu-
mento, com que acabo de ser combatido, \»,n
apoia, , e sustentar a minha opinião, Se o Gover-
no Portuguez probibio em algum tempo a adniis-
são dep^rades Estrangeiros n .Brasil, era islo mui
cohereule com a legislação desse tempo, e c m o
espniio dt> systema colonial, que fechava os pinto»
a toda ac.las.e (te Estrangeiros; mas dr pois qne o
Brasil forma hum Impeliu Independente, e Cais-
tiiiicioinil ; depois (pie elle peiinitte livre accesso a

Pre- todos o» EstrangeiiOs de qualquer naçãu, eculio,
era a que pertenção , não será huma verdadeira inr..-

herencia , (jue só sejão exceptuados os Frades pelo
receio de ensinarem , ou introduzirem máximas Je-
suiticas? Logo essa mesma legislação, que produ-
zio o lihistie Deputado prova contra o ptimeiro
artigo do Projecto, sendo hoje mui diver-as as cu-
e.tiristancias do Brasil, e o systema, que felizmeu-
te o iege. Muito me cu-ta nâo poder adoplar a»
emendas do lllu-lre Deputado o Sr. Vasconcellos,
e principalmente a que itihibe aos F.arles estran*
gei ros o e.xereicio do seu Ministério. Nào sei , co-
mo consentindo-se na sua «diius-âii , se possa eu,-
baraçar, que elles exercitem as foneções .eligiosas
do culto, que professa a Nação Brasileira, fone-
ções dependentes do Poder Espiritual, como o são
dizer Missa , pregar , e administrar Sacramentos.
So elles abusarem de tão sagrado Ministério , os
Bispo* lhes toiheráõ as faculdades concedidas, e o
Poder Civil tomará as medidas, que exign a tran-
q.iiilidade publica. Não se pode dizer, que taes
fincções sejão encargos, oti officiuB publieos ; elles
não são iniis do que o exercício da profissão , ou
do estado Ecclesiast.co, e religioso, que. subordina-
do á vigilância dos Bispos, e de outras Authorida-

de fora des, não pôde offerecer perigo algum de maquina-
ções contra a ordem estabelecida Ao Illustre De-

pulado o Sr. Cunha M 'lios só dirf i , que se a atri-
b dção, que eile aa aos Juizes de Paz sobre a
habilitação dos a.piraute» á vida religiosa se lirni-
ta a examinar, se elles lem a idade prescripta por
esta lei (quando infelizmente ella passe) convirei
com a sua emenda, mas se pertende, que elles co-
Hlieçáo lambem da sua vocação, e qualidades, que
exige hum estado tão perfeito , não posso de modo
algum confoiniaruie «om tal idéa , por ser esse
exame, ou qualificação da exclusiva competência
dos superiores religiosos na conformidade dos seu»
estatutos , ene tem regulado a forma , e os re-
qnisitos ..'admissão dos noviços. Faltarei ultima-
mente sobre o artigo additivo da Commissão , que
declara desligados os religiosos Brasileiros da su*

jeitão, e obediência a seus Prelados re-idente»
em Reinos estiangeiios. Já disse mais de huma
vez , que deve cessar huma tal sujeição , que
na fraze de Mr. De Praít , que então citei , im-

porta o mesmo , que crear independências no seio
do Estatlo ; não ba nada mais justo, nem mai»
necessário, que promover esta separação , mas o
que eu dezejara he , que istu se fizesse por meios
legaes, impetrando a competente Bulla do S. Pa-
dre na conformidade da Disciplina Geral, da Igreja
respeitada , e recebida em todos os Estados Ca-
tholic.is. Deixando de repetir o que já disse sobre
a necessidade da intervenção do Poder Espiritual
para a dispensa, ou relaxaçit» do volo soleinne de
obediência prestado a esses Superiores Estrangeiros,
sú acerescentarei agora, que dissolvido o laço des.

que de certo
IIlustre Be.
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fa obediência ,ó por hum acto do Poder Civil,
nem oV Capítulos convocados nus Co mm uni dade, re*
ligiosas, nem os novos Prelados, que nelle, se
elegessem , terião a necessária jurisdicção, que só
Ilíés pode eer conferida pelo Poder Espiritual , e
pelo Snmmo Pontífice nu conformidade da, suas
Regras approvada, pela Igreja. As suas Eleições
portanto uão poderião reputar-se canonica, , nem
0, Subditos de taes Prelados se julga.ião ligado,
pele sen voto, como declarou o Concilio Latera-
hense 4.° no Pontificado de Innocencio 3.c Em
apoio desta doutrina , que he a de todos os Publi.
cistas Ecclesiasticos seja-me permittido citar huma
Decisão do Parlamento de Paris , desse corpo res-
peitavel, o maia intrépido defensor das liberdades
da Nação, e da Igreja Gallicana , quando em con-
seqüência do Decreto de 21 de Junho de 1783,
em que o Rei por consulta do Conselho privado
deternvnou aos Religiosos de S. Mauro a celebra-
ção de hum capitulo para a eleição de novos Pre-
lados, estes Religioso, interpose..ão recurso ao Par-
lamento, por-cr huma tal ordem alluziva, e con*
fra.ia ao seu instituto , e constituições. O Parla-
mento recebeo a appellação, e representou ao Rei
com a energia digna rie tão sábios Magistrados ,
que eendo a Lei a primeira propiiedade de seus
snbditos , e o muro do separação, que o, põe ao
abrigo de bum Poder arbitrário, cs Religiosos de
S. Mauro (t&nquillos á sombra das suas constitui-
ções reconíieeiãí) nellas huma propiedade segura ,
fe a salvaguarda, debaixo do cuja confiança haviáo
abraçado a vida religiosa. Que sem duvida podia
o Rei, quando quizesse, convocar huma Assem-
bléa, óu Junta de Religiosos; porém se estaJun-
£a não fosse celebrada segundo as formulas pies.
cripta, nas suas constituições, jamais poderia ser
liavida por canonica. Que para os Religioso, con-
vocados por ordem do Rei terem o poder canoni*
co , e espiritual , era necessário , ou que o mesmo
Rei lho desse, ou que elles o tivessem em si mesmos.
Que o Rei não poderia dar a outros huma autho-
xidarie , que elle não tinha , e que a tranquillida*
de do Clero , bem como a magestade da Religião

NOTICIAS
ENTRADAS.

Dia 19 de Junho. — BaUimore,- 58 dias; B.
Amer. Margarete, M. Thomaz William, equipagem
10, carga farinha, sabão, e presuntos , a Maxuel,
r.C. — Malaga; 54 dias ; B. Ing. Athelanle, M.
João Barber de Mecina, equipagein 8, carga pas-
sas, vinho, azeite, e sabão, a Muller, e C.

S A H I D A S.

Dia 1!) de Junho. — Falmoulh, pela Bahia, e
Pernambuco ,- P. Ing. Goldfingh , Com. o Ten. Wal-
frei/ : passageiros o Pottuguez Francisco Rodrigues
da Cunha, com Portaria da Secretaria d'Estado dos
Negócios do Império, o Coronel Francisco José de
Mattos Ferreira e Lucena , com Passaporte da dos
Negócios da Guerra , e 2 criados do dito , com
Passaportes da dos Negócios da Marinha, o Inglez
J. E. Whitlak, o Cavalleiro de Olfers, Encarre-

corisagravJo , e defendião este principio conservai.
dor , cujo transtorno seria a época da confuzão a
mais prejudicial. Que de similhante modo não ten-
do cada hum dos Religiosos cm particular esse po-der, como era claro, e jamais se havia pretendido
o contrario, elles não poderião igualmente te-lo
em corpo, emquanto se náo juntassem legalmente,
e em observância rias suus leis , que só lhe, po-dião dar aquelle poder. Em outra Representação
de 4 de Setembro do mesmo anno diz ainda o
Parlamento sobre o mesmo objecto , que o Deere-
to do Conselho de Estado atacou, e ultrapassou
essencialmente os limites sagrados dos dois Pode-
res, sobre que repousa a lianquillidade do Thro-
no, da Igreja, e do pnvo , e que para redusir ,ou alterar a Constituição de huma ordem Religio-
sa he necessário o concurso dn anlhoiidade espiri-
tual. He firmado sobre (ão luminosas authoridadea,
Sr. Presidente , qne eu continuo a insistir so-
bre a necessidade de recorrer a Sé Apostólica ,
para a legal separação dos Religioso, do Brasil
dos seus Superiores Estrangeiros : sem este con-
senso da Auihoridade Suprema , que conferio a ju-risdicção aos Geraes, Provinciaes, e outros Prela.
dos existentes , os novos, que se houverem de ele-
ger entre nós , não podem ser legitima , nem ca-
nonicamente eleitos : e daqui só nascerão escanda.
los , scismas , perturbações das consciências , e in-
finita, desordens. Voto portanto , que se observe a
Disciplina estabelecida, nutliorisnndo se o Governo
pata impetrar a Bulla; ou deter, niiiando-sc ás com-
munidades, que a mandem Sollicitar , para realisar-
se a sua desejada independência dos Superiores Es-
tfangeiros.

Erratas.—No Diário de hontem, Decreto da
dimissão do Ministro da Justiça , en. lugar de —
quinze de Janeiro — lêa*se — quinze de Junho : e
na pag. 551, col. l.a, linh. 38, cm lugar de —sedi-
ge — lêa-ee—se dirige. E cm alguns Diários na mes-
ma pag. ecol. linh. II em lugar de — disse S. Ex.
— léa.se— diz S. Ex. : linh. 27, em lugar de —
Depois concludente—lêa-se — He pois concludente.
MARÍTIMA S.
gado dos Negócios de S. M. EIRci da Prússia , e
Antônio Joaquim de Souza Netto , com Passapor-
tes da dos Negócios Estrangeiros.— Nea York; G.
Amer. Courier, M. W. Wiilf', equipagem 20, car-
ga caffé, couros, e madeira : passageiros os Ingle-
zes Padre Guilherme John Grady , D. Ann Grãdy,
cem 2 filho, , e 2 criados , Corniell Diogo Boi-
devin, os Francezes Richard José Paul Maria, e
Pedro Pallan, os Hespanhoes Gaspar Escaiola, e
Salvador Viador, com Passaportes da Secretaria
d'Estado dos Negócios Estrangeiros. — Antuérpia ;
B. Franc. Lucile, M. Lemeitre, equipagem 11, car-
ga assucar, caffé, e couros. — Cobinda, Zaire, com
escalla pelas Ilhas de S. Thomé, e Phincipe; B.
E. S. Jorge , M. José Marcai Gonçalves, equipagem
22, carga agoardente, fazendas, e pólvora.—Dito ,
E. Carolina, M. José Antônio d Oliveira , equipagem
12 , carga dito. — Ilha Gronde ,- L. Bom Fim San-
ta Anna, M. Manoel Pinto da Silva, equipagem 5,
em lastro.

AVISO.
Segunda feira 30 do corrente anda impreterivelmente a roda da 3.* Loteria a beneficio das Fa-

bricas de Papel e Estamparia do sitio de Andarahy , cujo plano he igual ao das Loterias do Impe-
rial Theatto de S. Pedro de Alcanfa.a. O resto de bilhetes que existe continua a vender-se no Ban-
co , e na loja de livro, de João Pedro da Veiga e Comp., rua da Quitanda canto da de S. Pedro.
~trr~r~r RIO 
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E
AllTIGOS PE Officio.

Repartição dos Negócios da Justiça.

._, M resposta ao Officio de Vm. datado de 17

do corrente, em que depois de reler..' o estrago,

que soffrera o ermuuem de Policia no Campo da

Atclainaçâo por oceasião da sublevaçao dus P.stran-

geiros ali aquar.eli.dos , pede providencias que ,
salvando a sua responsabilidade, segure ao mesmo

tempo o procedimento, que deve haver por parto
da Intendencia sobre o roubo feito naquella ocea»

sião de dous contos e tanto en. Notas do banco,

que o caixeiro do sobredito armazém, José Gon-

raives Tones , havia recebido para pagamento das

obras a seu cargo; tenho a dizer lhe, que con.pe-

tindo a Vm. mesmo não só deliberar sobre os pro»
cedimentos que por parte da Intendencia Geral da

Policia se devão intentar acerca do roubo menc.o-

nado, e do sobredito caixeiro pelos meios , que
são conhecidos em direito , e praticados em casos

similhantes , mas tambem preparar a defesa da sua

particular responsabilidade, o que cabe nas attri-

buições , e he do dever de Vm. promover ; ncnl.u.

ma providencia me cumpre em taes circunstancias

car sobre este objecto.
Deos Guarde, a Vm. Paço em 20 de Junho de

1828 —José Clemente Pereira —Sr. Desen.barga-
Cor Ajudante do Intendente Geral da Policia.

RIO DE JANEIRO.

2.0 Boletim sobre o estado de Saúde de S. A. a

Senhora Princeau a Senhora D. I aula.

S A não passou melhor, nem tão pouco in»

eravesceráo os principaes syn.plou.as; apparece com

tudo alguma edemacia de rosto e pes , consequen-

cia freqüente do seo estado de fígado , e que d un-

temão se tinha receado. .
Paço «1 de Junho de 1828. - Francisco Ma»

noel de Paula. - Barão de lnhomerim. - 1 rancisco

Joaquim de Azeredo. — Amaro Baptista Pereira.—

Manoel da Silveira Rodrigues.

3. o Boletim sobre o estado de saúde de. S. A. a

Princeza Senhora D. Paula.
Sua Atteza Sereníssima passou mal a noite ;

a edemacia cresceo , e apoz d.sto apparece ....du-

lação no ventre , e se acha con. huma anazarca

iniciada , que vem augmentar a gravidade das mo-

leslias antecedentes. Paço 22 de Junho de 1828. -

Francisco Manoel de Paula. - Barão de lnhomerim.

—Francisco Joaquim de Azeredo.—Amaro Baptista
Pereira. — Manoel da Silveira Rodrigues.

Por determinação do III.""1 e Ex.1"0 Presidcn-
te da Junta da Caixa de Amortização , se ha de
principiar a pagar na Thesouraiia Geral da dita
Caixa de Amortização em o Io de Julho proxi.no
futuro o 1.° semestre dos Juros das Apólices ria
primeira venda feita no Thesouro Publico, confor-
me a Carta de Lei de 15 de Novembro de 1827.
As pessoas interessadas neste recebimento podem
comparecer com os seus títulos na referida Esla-
ção, das 9 limas da manhã até ás 9 da tarde, em
todos os dias úteis. Ru> de Janeiro cm 21 de Ju*
nho de 1828. — Na falta do Inspector, José Lino
de Moura.

Artigos .nam Officiaes.

Câmara dos Srs. Senadores.

32." Sessão de 14 de Junho.
Presidência do Sr. Bispo Capellão Mói:

Aberta a Sessão com 29 Srs. Senadores, foi
lida e approvada a Acta da precedente.

O Sr. 1." Secretario deu parte ao Senado que não
tendo vindo Officiaes da Secretaria, e náo havendo
quem fizesse o expediente delle , o Senado rezol-
vesse sobre esta falta ; e euscitandose huma breve
discussão resolveo a filial o Senado que o Sr. L°
Secretario exigisse do Ofiicial Maior dn Secretaria
huma lista nominal das faltas dos Officiaes para o
Senado deliberar.

Passando se a l.a parte da ordem do dia teve
principio a 1.» e 2.» discus-ão da Resolução da
Camar» dos Srs. Deputados declarando nu gozo
de Cidadão Brasileiro a José Joaquim de Araújo,
e depois de discutida , se resolveo que passasse á
ultima discussão.

Seguiu-se a 2.a parte da ordem do dia —Con-
lintiando a discussão do Art. 8.° do Projeclo de
Lei sobre os Foros pessoaes, que ficara adiado na
Sessão «ntecedente,— foi a final approvado o Art.
tal qual.

Passou-se ao Art. 9.e Ficão suprimidos os
lu,rares de Juizes de Fora dos Órfãos, onde os
ha ; e os cargos dos Juizes dos Órfãos se.ão elec-
tivos d'ora em diante, não podendo ser occupa-
dos coi.junctamente com outra alguma Jmisdicçáo.

Na discussão do Art. vierâo a Meza as se-

guintes Emendas.
l.a Do Sr, Cameiro de Campos — os Juizes
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de Orfao» sao da nomeação do Imperador, ou por O Sr. Presidente deu para Ordem «.„ a- ,Sua delegação. Paço do Senado 14 de Junho de a ultima discussão da n.licacáo doS? r 
"! l>

1828.-Carneiro de Campo,. C»,.,,,,,, . .,.,, „... JL 1"... Ç," do ?"•-.Carneiro de\
-¦* Do Sr. Evangelista—em lugar de supri.¦-a, - ¦•- -- -- ... I "•a,'*- ¦-»*- tSlipi I-

m.r-se o Cargo de Juiz de Fór» , proponho que á
esle, onde o houver, se encarregue a jurisdicçãovoluntária do» inventários e partilhas; rédigindo-se
nesla conformidade o Ari. — Evangelista.

3a Do Sr. Duque Estrada requerendo a su-
pressão do Art.

4.- Do Sr. Rodrigues de Carvalho — e ns car-
gos dos Juizes dos Órfãos continuarão a ser no-
meados , como alé agora , náo podendo &c — (ore.«to do artigo.)

_ 5.» Do Sr. Sr. Visconde de Alcântara—o 2.°
período do Art. 9.» deve ser substituído pela ma*
neitü seguinte — e os Cargos de Juizes dos Órfãos
serão electivos , e approvado» pelo Imperador ou
Seu» Del, gado? conforme a Lei designar. — Salva
a Redacção — Visconde de Alcântara!

Furão todas apoiadas.
Finda a discussão da matéria do Art. e sua»

Einen Ias , propoz o Sr. Presidente.
l.° A «-opressão do Art. não passou.2.° Se passava o Art. salva» a» Emendas —

passou.
3:c Se passava a Emenda do Sr. Evangelis*

ta, não passou.
4. = Se passava a do Sr. Rodrigues de Car-valho, passou ~ ficando prejudicada» as Emendas dos

Srs Visconde d, Alcântara, c Carneiro de Campos.
Seguio-se o Art. IO.o Ficão sem exercício, nem

Campos, «,,„ que pede que a^onTo^ão" 
"dTítL

mento interno proponha huma providencia 8 .„
oetto dns Cert ilfin. /...a, „= ._.. __. " res-pe. o das Certidões que as parte» pedem a0 Senado: 2.- A segunda discussão da Indicarão do SrBorge, paru se pedir ao Mini-tro da Guerra o R»latono da sua Repartição : 3.„ A segunda discu?sao da proposta do Sr. Rodrigues de Ca,valho „,,,
que pede se reforme o Regimento , restringindo £a faltar tres vezes em segunda discussão f 4Projecto de Leii adiado : 5,« O Projecto de Lesobre a Liberdade da Imprensa

Levantou-se a Sessão ás 2 horas. 0-
33 . Sessão de 16 de Junho.

Presidência do Sr. Bispo Capellão MórPresentes 33 Srs. Senadores declarou-se aberla.a Sessão, e lida a Acta da antecedente, foi ,„.provada. "P
O Sr l.o Secretario fez presenlo ao Senado

?aU% n* 
"SBd°, ° "10,ivo' 1"° rfpra '"S" <¦ 61-ta dos Oíbciae» da Secretaria, parecia desnecessa-ro tornar-se Resolução alguma a tal respeito , eassim se decidiu. e '

O Sr. 2.o Secretario rrquereo , que duranteo incommodo do Official encarregado de assisti, na
f?ffl-Piara? 1 -re<. 'S<> da A,ta' ,ici,5se "ervindo oOflical André Antônio de Araújo Lima, e assimse resolveu. '

«dcmni-açao os Escrivães, e mais" ÕÍ&ti£ _ que" ve li"," a^uWirfa ^J*T 
*a "."'T d° ^ ; ^

servem por provimento temporário nos Jnizos ex* Carneiro de C no T" 
d" l1d™<<*° d" Sr'

tinctn. por esta Lei, bem 
'como 

os Proprietário», mi8»ão do RegiX^ZTJ^^l " C°n"
que tem outro emp.ego publico. vi(1encia para" T^Z" S^ í" ^
qoe tem outro emp.ego publico.

. A es,e Artigo offereceo o Sr. Gomirfe a se. «1„m,d?a»Tdir™ TsZ f™*'6? ," "T?S'
gmnte Emenda : Suprimido o oue se diz dos Pro ir„ f„ , Peairem ao Senado ; e finda a discu».

>.. Os Escrivães oor JZZl ,i?L.£ ??JV W".dt' .« re"'e,li,,a ' mencionada Com-pnetarios. Os Escrivães por provimento temporário
servirão unicamente no tempo de sua avença ; no-meando na fôrma da Lei serventuários om toda» as
Estações-, que se abranjão no seu destrito — salva
a redacção — Gomide.

Finda a discussão propoz o Sr. Presidente, l.oSepassnva o Artigo salva a Emenda, passou, i.» Se
passava a Emenda : não passou.

Seguio-se o Artigo II.» Os Escrivães Proprie.tar.os, que nao (em «.utro Emprego Publico, e o»
que tiverem mercê de serventia vitalícia , sendo daPr-ovedona dos Auzente», passarão a servir noJuízo dos Órfãos: e sendo «1'otitra Repartição, noJuízo da primeua instância do respectivo De-slritoconservando os Autos lindo», escrevendo nos pe..*'denles, e tendo parte na destrihuição das cauzasnova».

_ Acabada a discussão passou tal qual : e passa*rao sr-n. ella os Arligos 15, 13, 14 ei.-,
Findos todos os Artigos da Lei,' propõe o Sr.Presidente se o Senado dava por discutida a Lei

fará passar a 3.» discussão: assim se resolveu 
'

Passou se a 3... parte da Ordem do dka, q,,eern a l . e 9.* discussão do Projecto de Lei vio*do da C.aman, dos Srs. Deputados para promovera navegação de nos , abertura de canaces &cLeo-se o l.o Artigo. As Obra», qll€ tiverem
por objecto promover a Navegação de Rie., abrircanaes, ou construir Estradas, Pontes, Calçadasou Aquedueto», serão desempenhadas por Empre*
_,""" 

!*.CIDn,«'> 
," 

E/trangeiro», associados en.Companhias, ou sobre si; e depois, de huma-brevediscos^ f,„ approvado tal qual , e por dár a ho.ra ficou adiada a discussão dus mais artigos

m;.c.r„ j ra • ' ¦-¦¦•—....o a uiei.cioi.iiuu «-,om-missão do Regimento interno para propor a pro-videnca pedida. r K
Passou-se á 2>a p!lrto na or(jem _,_, dfve principio n ft. discussão da proposta do Sr.Joso lgnacio Borge», pura se pedir ao Ministroda Guerra a apresentação do Relatório da sua Re-

partição. Finda a discussão foi approvada a propôs*ta; e pnssou a terceira discussão.

3.« Parte da ordem do dia.
L.ttrou em 2.- discussão a Proposta do Sr.Rodrigues de Carvalho , em que pede se reformeo Regimento restri„gi,„!0.se „ faltar trez vezes

discussão sendoqualquer Sr. Senador em <?.¦ d,',a:„debanda não foi a final approvada.

4.a P„rte ela ardem do dia
Continuou a »., discussgo do Projecto de Leisobre a navegação de nos, abertura de canae» etc.

principiando pelo
Ari. 2= Todas as obras especificadas no ar«ügo antecedente, qi.e forem pertencentes a mais de

ZZl, • T»' 
Sfrâ° Pr,>mov'ua8 pelo MinistroSecretar.o de Estado do» Negocio» do Império,com approvaçao da Asse,,,!,!,'-,, Geral ; a. „„ fo*rem pr.vat.vas de h,i«i.u só Provincia , pejos seu»Prs.cde.te. em C-u.selhos ; o :,8 ,;ue \íCm doTer,,,,, de algum, C.dnde, ou Villa pelas respecli-vas Camaio» Muuicipaes.

Nn decurso do debate mandarão á Mcza asseguinte»
Emendas.

O Sr. José Ignncio Borges — Accrescenle-se —
as quaes serão sempre ouvidas nos dous primeiros
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¦casos, quando lhes interesse a obra projectnda—
«alva a redacção. Foi apoiada.

O Sr. Carneiro de Campos — Depois das pala-
vras — Presidentes em Conselhos — diga-^e—com
HpprovBção do Conselho Geral. Foi apoiada.

O Sr. Borges pedio retirar a suo Emenda , o
que lhe f..i concedido, e mandou á Meza esta outra.

Suprima-se no l.° caso a palavra — approvu-
cão da Assembléíi Geral — e acciescente-se no (im
do art. — precedendo em todos os casos a interven".
ção doa Cnnselbes Geraes de Província , e appro»
vação da Assembíéa Geral. Foi apoiada.

O Sr. Marque?: de- Paranaguá.— Em lugar das

palavras, — que forem pertencentes á mais do hn-
ma Provincia — substitua-se — que forem pertenceu-
tes a Província, Capital do Império, ou a mais
«le huma Província — salva a redacção. Foi apoiada.

Julgada n matéria do Art. e Emendas assás
discutida , foi posta a votação , e passou o Art.
com a Emenda do Sr. Marquez de Paranaguá ; não

passando as dos Srs. Borges, e Carneiro de Campos.
Interrompeo.se a discussão para o Sr. I.o Se-

crelario ler hum Officio do Sr. José Clemente Pe-
reiru , eu, que participava ao Senado Have-lo 8.
M-. o Imperador nomeado Ministro e Secretario de
E-lnilo dtis Ne.''cios do Impeiio 'por Decreto de
ló do corrente. Fie-ou o Senado inteirado.

Continuando a debater-se o Projecto entrou em
discussão ei Art. 3.° Logo que alguma das sobre-
duas obras for projectada , as anthoririades a quem
competir promovô-Jas farão levantar :> sua planta,
e plano, c orçar a sua despeza por Engenheiros,
ou pessoas intelligentes na falta destes.

Passou tal qual.
E por dar a hora ficou adiada a discussão.
O Sr. Presidente deu para ordem do dia : 1.0

o Projecto adiado: 2.° o Projecto de Lei abolin-
do o Previlegio concedido ás'fabricas de minera-

ção , aos engenhos de assucar &c. : 3. D a Projec-
to de liberdade da Imprensa.

Levantou-se. a Sessão ús 2 horas.

Falia- do ExcelletiLissimo Sr. Arcebispo da Bahia na Ca-
ruara dos Srs. Deputados em o dia 11 de

Junho de 1828.

Sr. Presidente: eu lambem sinto, que tenha,
«nos perililo tanto tempo con, esta discussão, lia-
vendo negereie>8 de tanta urgência, e necessidade,
¦que reclamão ns mais prontos remedie s : isto faz-
me lembrar, o que aconteceu outi'oia em Cons-
tatitinopla, quando aproximando-se os inimigos ás

portas dn Cidade, nesta só .estralava de discutir
mui tranquillamente em hum Concilio questões, e
-coulieivetsias Ihcoíiigicii' (apoiado): en qnizera pois
•não fiiifai' mais em similhante mareiie , mas sendo
a própria defezu de direito natural, não se eslrn-

nhurá , qne eu responda h alguns do- argumentos,
cou, que' fui atacado. Disse hum n-ive Deputado,

que eu , e o .neii Illustre eollega o Sr. Bispo Ho

Maranhão não tínhamos feito mais do qoe marchar

no mesmo lerr.no-, repetimfo debaixo ele outras

fôrmas as mesmas cmnca» produzidas nas antecedeu-
tes Sessões. A Câmara julgará , sp esta arguição

he exacta , e quando o fosse, não devia admirar,

pois e-ne e«ses argumentos ainda mio tem sido des-
irnitteis, e podem portanto reproduzir-se ; o que he
«erlo be , 

' 
qoe s* nós marcharmos no mesmo ter-

reuo, <n Ultwtre Deputado acaba de mmiefiar em
rerrono totalmente estranho ao objecto em questão.
Quiz o Illustre Deputado sustentar, que as func

çõ^s Ecclesiasficas de dizer Missa, pregar, e con

fessai erüo olucios publico», e que como taes sé
não devião permiltir aos Religiosos estrangeiros.
Eu já hontem respondi a este argumento, e ngo-
ra acerescentarei , que estes actos são como horaa
espécie tte industria , que não pôde ser vedada
aoa que a exereitão, isto he, são o exercicio da
profissão, ou estado Ecclesiastico. O Ministerío de
Parocho , ou Bispo he sen, duvida alguma hum
officio publico, que senão deve conferir a i 'stran-

geiros, mas dizer Missa, pregar, e confessar por
impulsos de piedade , e zelo da salvação das ai-
mas, são actos , qne não dependam senão do po-
der da ordem, e da licença do ordinário, aquém
ficão sujeitos os agraciados no exercicio daquellas
funeções. Parece-me pois, que não pôde passar a
emenda, e que buma vez admittidos os Frades
estrangeiros , mio se lhes deve inhibir o exercicio
do Ministério Ecclesiastico subordinado á vigilan-
cia elos Parochos , e elos Bispou. Avançou mais o
Illustre Deputado , que a vida religiosa era con-
traria ao direito natural , e que portanto não se
devia tolerar. O que be contrario ao direito natu-
rui, e á Constituição do Império he coaretar ali.
herdade, que cada indivíduo rc,_ebeo da natureza
para abraçar o gênero de vila , quo mnis lhe con-
vier. De mais n proposição elo Illustre Depu-
tado não so pôde por modo algum admittir , em-
quanto a Religião Catholica Apostólica Roma-
nu for n Religião dos Brasileiros. A vida reli-
giosa não be senão a pratica dos Conselhos
Evangélicos , quo segundo entendeo a Igreja desdo
os primeiros séculos, podem sur mais bem desem-
penhiidos á sombra dos Claustreig, e pela observan-
cia de certas Regras, que dirigem estas associações
firmadas pelo zelo dos mais illustres, e santos Va-
rões. Condemnar pois a vida religiosa ; be condem-
nar a pratica das mesmos Conselhos; e dizer, que
ella se opnõe aos votos da Natureza, he aceuzar
o Divino Fundador do Christianismo de aconselhar
cousas repugnante* ás mesmas leis, que elle gravou
em o nosso ser. Outro tanto digo da idéa de suici-
dio, com que se quiz designar o sacrifício ria vida
Religiosa; he expressão pouco digna do espiríto de
huma Religião, que venera sobre o* Altare* os
Fundadores de taen Institutos , e que os approva ,
e louva como os mais approximado» á perfeição do
Christiaiíisroo, buma vez qua desempenhem os fins
da sua instituição. Agora responderei a arguição ,
«|iie se me fez, de que eu di -sem , que os Bi=pos
não eráo mais do que Delegados de, Papa. Nunca
en disse semelhante cousa, nem podia di/el o, es-
t.iiido persuadido, como estou, de que os Bispos
recebem imunediotninenle a sua anthor idade, c a sua
missão daquelle , que posml Episcopos regere Ec-
c/esíam Dei. O que eu disse foi , que em certos
pontos da Jurisdição sobre os Reg.dares , que se-
gundo a actual Disciplim estão reservados á Sé
Apostólica, os Bispos exereitão cqueila jurisdioção,
Como Delegados d» mesma. Já o Sr. Bispo do Ma-
jtanhiio explicou mui le en a distiircçSo entre a Ju«
ri«dic«;ão «>sseocial , e nrdiusria do Epi pado .
a extraordinária, nu e'e!.-r-i.ia. Não se oppõe tf»
modo algum ao Direito Divino dos Bispos cedas
reservas , em que elles mesmos cotivterão para me.
fhor ordem, <¦ manutenção da Disciplina4 e eenser-
vação da uni dade Catholica , da mesma sorte que
não se oppõe, nem prejudica a essa authoridade
inauleiitel , cenimunicadá igualmente a totós os
Apóstolos a sabia instituição do Governo Hierar-
chico da Igreja, que submetteo cs Bispos aos seus
MetropoKras para a decisão de certas cüuzas, as-
sim como estes, e os seus sallVaganeos estão su-
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liordinados a_ Primado de honra, e jtitisdicçiio do
Pontifico Romano , que na fraze de Bossuet he
como o centro commuui de todos os raios do
Governo Ecclesiastico. DUse pois mui bem o
Senhor I5is(»o do Maranhão , que os Bispos li-
nhão concordado em devolverem a Sé Apns.
tolica huma parle da sua Jurisdicção sobre os ile*
gulares. Sem duvida o Illustre Deputado, que me
combnteo , c que diz ter lido us obras de Santo
Agostinho, S. Jeroninio, Santo Ambrozio, e S.
Bernardo , iiião podia achar nellas similhante con-
csrdata. Posto que já nesses tempos estivesse muito
generalisadi, a vida monastica, com Indo ainda não
se achava estabelecida a prsseiite disciplina sobre
isenções de regulares , que principiou a ter vigor,
e força de lei desde o Concilio Lateranense 4.° em
1215, onde os Bispos legitimamente congregados ap*
provarão taes reservas a Sé Apostólica. Os Padres
de Trento, entre os quaes se riistiiignião os mais
illuslres, e zelo-os Padres ria Hespanha, França,
e outins Nações, sancc-ionarão a mesma disciplina
e para ocorrer a alguns abusos, determinarão, que
os Bispos cm certos casos pudessem como Delega-
dos da Só' Apostólica entender sobre Regulares,-
proceder contra elles , e fazê-los entrar no seu de-
ver, e na observância dos seu» institutos; subsis-
tindo em tudo o mais us reservas estabelecidas, ile
neste sentido , qu - eu disse , que os Bispos obra-
vão como Delegados da Sé Apostólica, e que por
tanto não havia receio , do que os Religiosos Es-
trangeiros se subtriihisscm a authoritlade dos ordi-
narios: isto não he dizer, que elles recebem do
Papa o seu poder espiritual, como se me quiz im-
putar .- pois que cm todos o» demais objectos, que
não são relativos á economia, ou disciplina religio-

sa, 09 Bispos exercitiío sobre os mesmos Regula-
res huma anthoridade ordinária, e independente; o
jamais poderá lm... ltegular pregar, confessar, ou
exercer quaesquer outras funeções sagradas sem ap.
provação, ou licença «Io Bispo Diocezano. Logo

o reserva dessa jurisdicção hc fundada no consenso
da Igreja Universal , reunida em Asscmbléas Ecu-
menicas, sem que os Bispos jamais reclamassem,
e por tanto nenhum delles poderá sem temeridade
reassumila ( fora dos casos de extrema , c urgente
necessidade) sen, especial authorisaçâo do Supremo
Chefe da Igreja. Lembrou-se outro Illustre Depu-
tado da Jnnla do melhoramento dos Regulares es-
tubelecida em Portugal , e quiz daqui concluir, quoera d'altribuição do Poder Civil determinar o que
conviesse a respeito da» corporações religiosas ; mas
nâo advertio o Illustre Deputado, que essa Junta
não tinha mais do que o voto consultivo , e quesobre a sua proposta , ou consulta o Soberano, em
quem residia o Poder Legislativo, recorria á Cu-
ria Romana nnqnilln, que era da competência do
Poder Espiritual. He isto precisamente o que eu
desejo , que se faça. Huma vos que a Assembléa
Geral entende , que convém fazer alguma refor-
ma, ou alteração nos Institutos Regulares appro-
vado» pela Igreja , laça impetrar a competente Bul-
Ia , para ser legal u medida pelo concurso dos doi.
Poderes. Não me oceorrem os outios argumento» ,
com que fui combatido, e concluo, votando con-
tia o Projecto.

Errata. — No Diário N.° 139 de Sabbado 21
do corrente, na falia do Sr. Bispo do Maranhão —
lêa-se — do Sr. Arcebispo da Bahia.

NOTICIAS MARÍTIMAS.

E N T RADA S.

Dia 20 de Junho. —/_>_-,- 54 dias; G. Pari.
Orestcs , M. Joaquim da Silva Bellem, equipagem 63,
carga vinho, fazendas, e sal, a Farias . e Irmãos:
passageiros os Portuguezes Antônio d'01iveira fias*
par, José Domingiies Machado, Luiza Maria ila
Encamação, com huma filha, Delfina Luiza, Ge-
noveva Margarida Leite, Florinda Roza , 1 Fran-
cez , 1 Hespanhol, e 18 rapazes qne aparecerão
em viagem. — New Bedjbrd,- 221 dias ; G. Amer.
Higte, M. Isaich Bargess , andou á pesca, equipa-
gem 23, carga azeite, a Birckhead. — Bahia, pelos
Búzios; 73 dias; E. Águia, M. José Manoel Go-
mes, equipagem 7, carga sal , e louça, a João
Gomes Neito. — Macahé; 1 dia; L. Flor da Verda-
de, M. Manoel dos Santos, equipagem 5, carga
caffé, a vários: passageiro José dos Reis e Cas-
tro.— Cabo Frio; 2 dias ; L. Espirito Sanlo , M.
José Corrêa de Barcellos, equipagem 5, carga mi-
lho, e fejão, a Jorge José ele Sousa. — Dito, di-
to, Li Senhora da Piedade, M. Francisco Gonçalves
Caneco, equipagem 6, carga milho, a vários
Dilo, 1 dia, L. S. Francisco de Paula, M. José
Coutinho da Fonseca, equipagem 4, carga milho,
assucar, e agoardente, a vários.— Rio de S.João;
2 dias ; L. Paquete de S. João, M. José Coelho dos
Santos Reis., equipagem 6, carga madeira, a José
Bernardcs Monteiro.

S A H I D A S.

Dia 20 de Junho. — Baltimore; G. Amer. Fus-

calvosa , M. James Beard , equipagem 15 , carga
caffé, couros, e chifres.— Rio Grande ; E. Eranc,
La Jules , M. Mauager , equipagem 6, carga sal :
passageiros os Francezes Felippe Vidal , com sua
mulher , com Passaporte da Secretaria il'Estudo
do» Negócios Estrangeiros.— Moçambique ,- G. Flor
do Moçambique , M. Alexandre Corrêa Cardoso , equi-
pagem 37, carga agoardente , assucar, vinho, e fa-
zendas. — Ambriz, Zaire, e Cabinda, com escalla
por Benguela, Novo Redondo , e Angola ; B. Caça,
dor, M.Luiz Antônio Batrlha , equipagem 24 , car-
ga fazendas, agoardente, e pólvora.— Cabinda ; B.
Júpiter, M. João Pinlo Roza, equipagem 22. car-
ga fazendas, agoardente, e pólvora.—-Dito, Hiate
Voador, M. Francisco de Borja Barboza, equipagem
12, carga dito. — Cabinda, e Malembo ; E. Albu-
querque, M. Vicente Nunes de Souza, equipagem 21,
carga dito. — Dito , E. Restaurador , M. João Pe-
reira Flores, equipagem 24, carga dito. — Benguel'
Ia; E. Primnvera, M. João Martins Vianna, equi-
pagem 18 , carga fazendas , agoardente , assucar , e
fumo: possageio João de Souza Matto», com Pas-
«aporte da Secretaria d'Estado dos Negócios Es»
trangeiros. — Mangaraliba ,- L. Felix Ventura , M.
Joaquim José de Santa Anna, equipagem 5, carga
carne seca. — Benavenle ; L. Alegria, M. João José
de Almeida, equipagem 5, carga vinho, e carne.—
Ilha Grande ; L. Urania, M. Anlonio Francisco da
Silva, equ,pagem3, carga farinha de trigo. — Dito,
Li. S. Luiz, M. Guilherme Fernandes, equipagem 3,
carga sal, louça, vinho, e roscas. — Difo , Canoa
Conceição de Maria , M. David Rodrigues , equipa*
gem 3 , carga carne seca , e algodão.

RIO d_ JANEIRO K- IMPRENSA IMPERIAL i NACIONAL.
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Artigos dk Officio.

Repartição dos Negócios da Fazenda.

S Ua Magestade o Imperador Q-^J^J
]a, o extravio, que possa haver ;„cia

dizimo dos gêneros da producção dsta Ir outnc ,

na Meza da Administração de L.vers.»

Nacionaes, por n.e.o das Gu as que aeo p

8 fi,"?t',:S-io m,e°;ee 
otu°maqUcomprar pela

trás do Império , e RD Exercito a seu
Repartição do Comm.ssar.ado do E*™* 

ven.
rarr/o • Determina que V. b. laça exi,

Ses de taes generosas respectivas Guia-. 
^e

deixão ficar em seu poder, e as .emeua

souro Nacional. )S de Junho

de JSPJj^VtZ'tL SÍSU Pereira.-S.*
Albino Gomes Guerra de Aguiar.

7

Sua Magestade o ^-y^-
tellar o extravio, que possa I ver do P- ;
do dizimo dos R^'0\d^P;fUT0Drersas W
cia „a Meza da Adm.n.stroça» 1 D.ve as

das Nacionaes, por meio das Guias y

t;;::^»"«2t;^2:;2z.
re,neua ao Thesouro^«^-^ ,g de Junho de

18o8Dl°SJ«;Sé Bernaídino Baptista Pereira. - Sr.

Fernundo José de Mello.

RIO DE JANEIRO.

4.0 Boletim sobre o estado de saúde de S. A. «

Princesa Senhora D. fauia.

Sua Alteza Sereníssima não P^^^uS
hontem, alguns symptomas tem rem..Ud , 

^^
te todavia a mesma «'"'^Vp^ L Darão de
de 1828. - Francisco Manoe 1 de Pa. a. __

Inbomerim. - V™"™™ Jo^Zl 
da Silveira Ro-

Amaro Baptista Pereira. - Manoel ^
drigues.

5.o Boletim sobre o estado A saúde de 8. A. a

Princcza Senhora D. fauta.

Sua Alteza Sereníssima passou a noite bum

rouco melhor; continua a remissão de symptomas,

rS. «em oceorrido que augmen.e o justo temor

q„e havia inspirado tão grave eof-n,,n ade P ço
94 de Junho de |S*8 - Francisco Man.-el «-*.-'•«¦

B _ Jo.é Lino Counnbo. - Francisco Joaquim de

tereed," -Barão de l.,b. um.-Amaro BaptlS-

ta Pereira. — Manoel da Silveira Roiingues.

Artigos nam Officiaes.

Quartel General do Governo das Armas, 21 de Ju
nho de 1828.

Ordem do dia.

O Brieadc.ro Conde do Rio Pardo, Ajudante

de Sn^.un.o á Imperial P«ssoa d. 8. M. o Im-

perador Governador das Armas da Corta e rro

Vincia, teu. involuntariamente decorado •»»«_"••"

expr-,s.ivos louvores e agradeci.. .Los aos Sr Offi-

r:,£r^,;;;a:-.'i'u:açã,, ;«& -»«;
g d«iro Francisco de Luno eS.Un, que com

Lcnin.ento se l.a coodezic, - me ,nJroz.scr,
,M em nue poi' muilas vezes be tnu

i,0'so pel 
'certidão 

cm que em todas as o a*

,iõe, em cumprido as ordens, mas tambem pelas
disposições con, que em outras tem prevenido a.

me6re0SCondeSdo 
Rio Pardo faltaria ao seu dever

se deixasse igualmente de manifesta.;o seu maior
68egraí 

cimen.o°ás Tropas da Guarniçao dsi Corte,

c"ás da ã.a Linha , que se reunirão nos pontos que
lhe forno marcados, assegurando-lhes que a Honra
j 4 l«dn. Brasileiros foi briosamente sustenta-

Sf 7te o vaTr -g-dado pela disciplina res.

íbelleo o socego ; rebateo e obriftou a entrar M

ordem o 3.* Batalhão de Granadinos, que, sendo

nJB9i todo composto de Irlandeses , levou soa fc-

?, cidade , desatinos , e excessos á tal ponto que o

Ponde dò Rio Pardo antes mesmo de receber a Or-
i mmnetente não escrupolisou de mandar fazer

da como vigorosa resistência.' 
O Conde do Rio Pardo vê-se qnaci na -prec

. -> .i.nlo.í.ar sens agradecimentos aos

í;,.cU:.,c::'rcor;;, &•*.. oa*.
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Inferiores, e Soldados, visto ser diflicil fazer di»-fricções , quando todos , « Cada hum apresentoumui nobre e bom comportamento , com tudo ello1.10 pode deixar de distinguir os Corpos de Cavai-ler.a de Minas , de Artilheria de Posição, e Bala-Jhao de Caçadores N. ° 24 da 2.» Linha, cujo» Srs.t-otnmandantes receberão agradecimentos para trans-nnttir aos Soldados era seu nome.
O Conde do Rio Pardo reconhece , que develazer especial menção dos Senhores Tenentes Co-ronel Joaquim lnnocencio de Carvalho Pinto, Ma-

jor Manoel Alves de Toledo Ribas, Capitão Ber-nado da Silva Brandão, e Capitão José Esperi.lião•leixeira , merecendo-lhe mui particular admirarãoa bravura, sangue frio, e discernimento do Sr. Ca-
p.tao Miguel de Frias Vasconcellos , Official segu-ramente do muitas esperanças.

O Conde do Rio Pardo sente em seu coraçãoa morte, e feridas dos bravos, que bizarrameiite asreceberão, restando-lhe ao menos para tranquilli-da.le dej sua consciência a satisfação de que ellenao expôs a Cavallaria, Artilheria, e Caçadoresao attaque do portão sem que estivesse noseu lado,dando-lhes pessoalmente as vozes de Commandonao decerto por lhe faltar a grande confiança quêtinha oe-, seus Officiaes, porém sim por queMoveterano no fogo, não podia deiaar de «aquelleniomeuto os guiar.
Sr. Offi<-ndeJ° RÍ°-P"rdo a?radece também aosSrs. Officiaes do seu Estado Maior, não excep.uan.do os Empregados Civis, que tanto o ajudarão emtodos o» acontecimentos antes e depois daquelle diaíalal , e igualmente a todos os Srs. Officiaes nãoempregado» agri)dece osbong set1timeB ' 

™
n.festarao para serem occupado» como cnnvfe.se norestabelecjmento da ordem, se preciso fosse; . i«°U nao poder nesta oceasiâo relacionar todos o» seus

p.?rarr».'VT*'S.rr';i-tzs&rrírz. ••¦_. seu/st
cernimento se encarregou de pôr em execução a,
,?nat.S|0,'de"8KnSU 

SÒ Pa'a -coílocçio da força dest nada a cobrir n Cidade pelo \lio do Brt.foZale que a|, cbegasHe „ Sr Bf. Lima com»também no desempenho de differen.es col. s»1cuir: ieTTei'spndü se"' du-ia»«? 2S-
vi u 'r f e",rar m na fortaleza ria PraiaVermelha, donde se precisado exactas infbr.noõefO Conde rio R,o Pardo louva muito ao C,,po d Arlilheria montada, B0 de Marinha e sos o !• os Corpos qüe se reunirão durante a noite,"rigularidf.de com que fizera.» o serviço .,« ,,compreheiidendo leste numero .Co^anbi. W,!cia e peças d Artilheria, que „ 

,'J
do íorao tomar a posição de^a.ta Wco. „ê
^,^0,, 

ardor os desejos e fins parque ^
O Conde do Rio Pardo ns, „-i r ¦¦

ti Oc-fe.,, <,„, P'le fina i*>ar es.
ti rios o, è - ."ar 

a a,'e"«á0 '!,,s hr'"'*>* Sol.
Lutado sobre as conseqüências inf..i|iveis da ft .t. <le ohed.enca ás Aulhonri-iries le,itin)a8 ,

dece^rSSt^i^o^^'^^-
espontâneas demonstres e ™„LC7 ?m T"cnses, só „arerdas do-Waç.."."^^" 'S

dade dc assegurar-Uie, , que rsla confiança ||,e „devida, e que protesta jAniBÍ. 8e arrepende õ 7hum sentimento ,ão lisongeiro, e que o Conde í
brúnça." C°n*etVt™ 

,;lc«""me««« "a sua |eJ
Assignado Conde do Rio Pardo.JMa conforme. _ Manoel José. dc Olheira n

pulado do Ajudante General. ""' Dc*

Câmara das Srs. Deputados.
Exlracto da Sessão do dia 1<> de Junho dc 1828.

Presidência do Sr. Costa Carvalho.
As 10 horas feita ;, chamada pelo Sr Se,.,»lano Ma.., acharão-se reunidos 79 Srs DepuS'

JUando 
com cauza motivada os seguinte Ss'Vergueiro Limpo de Abreu, Clemente Pereira'Costa e Silva, e Corrêa, e sen, olla Vicente dáFonseca, Martin. Pereira, Araújo Vianna, Melloe Souza, Pereira .1» Mello, A-uilur P,ò|. r-'cante, Oriorico Mendes, Lobo 

'IlerVe 
a, U^!hi , I'rança, e Madureira.

E declarada aberta a Sessão leu se a Acta riiSessão antecedente ; foi approvada.
eontr, , i/T'-8 França <!,,cla,ou hnvor «t»dacontra a Resolução ql,e authoriaou o Banco na aeinittir notas rie 1U e 2U mil rsO Sr. Secretario Maia deu conta dos segiiinleiOlbcios s*in.is

fn,-i" 
° Úa M'';is,ro (,a Fazenda remettendo as in-formações dos Contadores Geraes do Thesouro Na.conal, relativos .„ imposto do sal dc que ,raYá_os avizos de 31. de Outubro do anno próximo ,B•:«'.eo.*FÍ.iM"" ¦"¦" -—»-»"':,;.

Maio do corrente sumo , sobre o Ollicio do Presi.dente de Minas Geraes, relativo á mudança d
do Paracatu para a Cidade do Ouro Preto, oudeMíir.anna: e outra de 19 do dito mez, sobre orequerimento de João Baptista Soares de ZUz,:lri]ítr rr. •j':',ilí"1°,,a Ci,d<,ira ,ie «¦«•»-
Publico. oiumissaoi de- Insttucçío

S.= rio mesmo Ministro, remettendo os Officiosdo Governo de S Paulo de 20 de Setembro e2 de Novembro de .8.7, relativos á £' £«"«da Ipanema, M„do os únicos que havião ido
reuniu Io a Con»miss„o rie Commercio,
..os -, i^s^rTo sprb:rtou r1^-da Intende,^ Ger-a, da Policia:"'^ ."o" tZK

* FSZL'*0^?^ í*
Emendas.

ros sàoín 
Pe,',J-^"«o S.° Os Conselhei-

no exer i-o ri8"1'"'8 Pe'"" "pi"Íl'eS> 'l»e P-oferire,,,
dade so teru |,I|ar rfenlrn „,„ dojsda ultima Sessão do Conselho, e precedendo Lo-
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jucSo da Assembléa Geral , em que se declare a
'.imiiialid.de das refuridas opiniões.

2.n do Sr. Araújo Bastos — Nos casos em que
devaier lugar a responsabilidade dos Conselheiros

se 'j.xierá verificar , precedendo resolução da As-

seiiiblén Geral. ,
3 « do Sr. Custodio Dias ao Artigo 2." — Quan-

do algum Conselheiro, ou Empregado Publico, di-

T\,r\r 
"queixa 

contra o Presidente será convocado

o Vice Presidente paia depois da resposta decidir,
«a a queixa he ou não conseqüente.

Não foi apoiada ; sendo porém as outras , o
lulgada a matéria discutida comas emendas off-re-

cidas nesta . o na antecedente Sessão , fui approva*

do 1 ° a Emenda do Sr. Lino Coutinho ao Arti-
«o ° ° do Projecto : 2." a do Artigo 3. = domes-

,no Sr : 3.» a' (Io Sr. Araújo Bastos também ao

Arti".. 3.° c.m a do Sr. Feijó na parte somente

rclativ,. ;í prescripção : forão rejeitadas a do Sr.

Lino Couftinho relativa ao Artigo .). 5 , e a do Sr.

Custodio Dias ; e foi Spptova Io o artigo addlttvo

do Sr. P.iula e Souza.
Adoptando.se assim o Projecto, I... .-ei..ett.do

a Commissão de Redacção.
Passou-se a 2.a parte da ordem do dia , que

era a discussão da seguinte

Resolução N. 18.

Assembléa Geral Legislativa Resolve :
• Art I ° A disposição da Carta Regia de 19

de Julho 
"de 

1816, que criou a Junta de Justiça

da Província do Rio Grande tle S. Pedro do Sul ,
fica extensiva a todas as mais Juntas de Justiça

do Império. .. . r _
Art. 3.° Ficilu revogadas todas as disposições

em contrario. . .
O Sr. Atinei.!» Tones offeroceo a seguinte

Emenda—que depois das palavras — na Província

do Rio Grande de S. Pedro do Sul - diga-se -

fica exten-iva ás Provincias de Goyaz e Matto

Grosso, foi apoiada, ejulgando-se boda ad.scus-

são , foi approvada, e adoptou-.se a Resolução com

esti. Emenda, e se mandou a Commissão de Re-

!"a('s«'iruio.se 
a 3.» parte da ordem do dia; e en*

trou em discussio a seguinte

Resolução N-° II*

A Assembléa Geral Legislativa Resolve:
I o Das Consultas , ou informações expedi-

da, pelos Tribunaes , ou quaesquer Empregados

Públicos , dar se.hiio ás parles as Certidões que

^ro- Nl!llca acerca de P— - informações
serão'dadas conforme a consciência ^dos informan-

l„, mas i-o,t .tociioieiilos que «* |»K*eai», ou com

a justificação do alleBa..o, ouvidas as testemunha,

á po,.cs abertas, e citados os informados para as

verem iurar, querendo. . .
3.= Ficão «eu. vigor todas as disposições em

•contrario. r. i .„ .
Offi.recorao.ee as seguintes Emendns *

,| *»'Do Sr. Miranda Ribeiro - que se aceres-

rente 
'depois 

das palavras 
- alienado -esia. - pe-

Z" p oV authoridades competentes , que ouvirão

,:ln„..LaS, &c. Que a primeirase »•*£ "«"»-

Do todos .., aclos praticado* pelos '''J»""»™

quaesquer Empregados Públicos em razão de Olh-

* 
Í".r Do" Sr, QueSarreira: aceres,eate*^d-

pois das palavras Empregados Públicos—Civis OH

Militares e Ecclesiasticos.
3... Do Sr. Vasconeellos: artigo addlt.vo, sal-

va a redacção. Quando nas propostas houver pre-
terições, será.» acompanhadas de sentenças dos Con*

selhos de Guerra quo precedentemente as tenhão

julgado, e sem as quaes nunca haverá preterições,
salvo no caso de exame.

4.» Do Sr. Lino Coulinho : que se «bprima

a 2a parte inteira; e quando não passe a supres-

são inteira se diga — baseada sobre documentos, e

ouvindo informações de pessoas de caracter conhe-

cido, cujos nomes devem vir exarados nas infor-

mações —e se suprima o resto.
Forão Iodas apoiadas.
O Sr. Almeida Albuquerque tom tilo a paia-

vra ibsse, que achava a I.» pu.te muito neeessa-
ria porque taes segredos devião ter acabada na

muito tempo. Mas quanto á 2.» pule nunca acer-

ca de pessoas &c. , que era desnecesaaria porque as

informações havião de. ser dadas segundo os lactos :

e que em nenhuma Repartiçã > havia livro , eu»

que se fizessem apontamentos da condueta de hum

Empregado : e por isso era de opinião que se adop-
tusse a l.a parte somente.

O Sr. Queiroz Carreira disse que se levantava .

para votar pela resolução , porque a achava de

summa necessidede , que ella era tão preciza que
até devia passar t-em discussão , (leu a primeira
parte) mostrou que se não podia duvidar de que
muitas informações se negavâo , e que até envol-

viJo injustiças, e que muitas victimas tem havido

por taes denegaçÕes de documentos, que bem com-

provao a prepotência pelas informações falsas, O

Consulsas injustas por se liarem em que s*o se-

cretas, houias vezes po.que não gostao do reque-

rsute, e outras para favorecerem a outros , e que
outras vezes pura ficarem nirosos á vista das in-

formações punhão escusado, ou nao tem lugar,

quando a informação ou consulta fosse a favor.

PaiBou o Illustre Deputado á segunda parte,
e mostrou que ellu não estav;. clara, mas que
com melhor redacção poderia passar, porque nao

havia nada mais justo de que pôr a cub.rto qual-

quer Cidadão, ou Empregaio Publico, de Hum

superior venal, e caprixoso, que por hum motivo

de birra ou cedendo a empenhes e protecçoe», haja de

roubar 
'a 

justiça do informado , ou anula mesmo

sande de boa fé, elle se b«j« d- enganar na sua

opinião; e portanto devia.» as informações reoaUir

com documentos, ou testemunhas, vindo conseguio-

temente a ser a 2.» parte a salva guarda tanto fio

informado , como do informante , o que bem saiu-

do he o que se tem passado por taes informações
secretas, e que a própria experiência o mostrava.

Emqunnlo aos Militares nos Livros Mestres se lan*

çaváõ os serviços, e os costumes, e não so a vida

escandalosa ; e não era só com os Militares que
isto poderia sueceder; porque na Câmara havia pas-
sudo a lei p«ra haver hum livro de antigüidades e

serviços dos Desembargadores em que se lançasse

culpas e merecimentos; e o mesmo succetlena e«i

todas as repartições de a-Jministraçãe, conclu.o vo*

tando pela 2 s pirle pira que os Cidadãos gozem
de qu* se ... o falte a verdade em us informações.

O Sr. Hollanda Cavalcante disse, que ainda

que eslava assignado nessa Resolução com tudu faL

laria contra ella, se bem que ú primeira vista lhe
tinha parecido mui boa, mas que já se havia mos-
irado, que a 2.» parte hia causa, mais males que
bens. . .

Mostrou que não havia segredo huma vez quo
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ns parte*, podião ler certidões, e por tal motivo se mens, como se havião de fazer eaias justificaçõo»não podia acarretar tal segredo nesses actos. E da sua condueta? E qual seria o bem q*ua resulta!continuando disse — Lembrem-se os lllustres Depu- ria de similhantes justificações? Eu sobre isto m, 7tados dos males que isto pôde causar porque nem
hum indivíduo terá difticuldade em achar 4 teste-
mu.ihas para justificarem e darem huma informação
confiaria.

Disse-se que se hum Commandunte Militar ti-
vesse de dar informações de dois ou trez mil ha-

direi porque quando qualquer indivíduo se julgar
preterido nas promoções tem o direito a fazer 

^
suas reclamações ; e limito-me a dizer que a 2.»
te he até prejudicial.

( Continuar-seliu.)

as
par.

NOTICIAS MARÍTIMAS.

ENTRADAS.

Dia 21 de Junho.— Bengalla ,- 120 dias : Na.
vio Linte seis dc Fevereiro , Cap. Paulo José llran.
co, equipagem 34 , carga fazendas, cairo, e ri.tim ,a Joaquim Antônio Ferreira : passageiro o Piloto
Joaquim Arsenio da Silva. — Rio Grande,- 21 dias ;
S. Vencedora, M. Manoel José. Froes e Silva, equi.
pagem 12, carga carne, couios, e sebo, a Ama-
ro José Ribeiro Braga : passageiros o Cadete do!.°
Regimento Ce Cavallaria José Maria Carneiro, com
1'escravo, e José Maria Fiazão.

O Correio Brasileiro sahio ás 2 e entrou ás 6
lioras da tarde.

Dia 22 de Junho. — Bahia 
',- 

8 dias : B. de
guerra Duqueza dc Goyaz , Com. o Cap. Ten. Tlw
maz Hayden : passageiros D. Maria Amalia, com
sua familia, Joaquim José da Silva, Ernesto Fers
reisa Franco, João Elias do Rego, Manoel Fer-
nandes da Silva , 1 Inqlez , os Soldados do Bata-
lhão *de Caçadores N. ° João Antônio Telles , e
Carlos Beniger, e 1 preto remettido á Repartição
da Marinha. Este Bergantim traz differentes gene-ros de frete segundo me foi denunciado, e deve
pagar direitos.— Ubatuba; 7 dias; Canoa Senhora
da Guia, M. Manoel Loureneo d'Oliveira, equipa-
gem 5, carga caffé, e fumo, a Antônio Tertu/iano
dos Santos. — Dito , dito , dito , Santa Anna , M.
Manoel Francisco Leite, equipag-em 5, carga café,•a vários. — Valparaiso; 50 dias; G. Amer. Esttel-
Ia, M. Grifeny , equipagem 13, carga vários gene-
ros, ao M. ; segue para Filadélfia: passageirnsG.Tuder, Encarregado dos Negócios dos Estado. Uni.
dos, e 1 Americano. — Macahé ,- 2 dias; Li. Pa-
que te do Cabo, M. Rezendo José, equipagem 6,
carga madeira, e caffé, ao M. : passageiro 1 es-
cravo. — Cabo Frio ; 2 dias; L. S. João Baptista,
M. José a"Oliveira Marques, equipagem 4, cirga
milho, a vários. — S. Matheus ; 5 dias ; L. Coticei-
ção de Jesus, M. Manoel Martins, equipagem 7,
carga farinha, a Antônio Francisco de Abreu.

SAHIDA S.

Dia 21 de Junho. — Angola ,- G Paula, M.
Antônio Thcodoro dos Santo.s, equipagem 24, car<ra
fazendas, vinho, e agoardente : passageiros Fran-
cisco Brun , e o prelo Joaquim José, com Passa-
portes da .Secretaria d'Estudo dos Negócios Estrun.
geiros. — Santos ¦ S. Rocha, M. Nieoláo Francisco
da Rocha, equipagem 12, em lastro : transporta
175 Colonos Allemâes, inclusos homens, mulheres,
e crianças, constantes da relação junta ú Porta.ia
da Secretaria d'Estado dos Negócios do Império.-—
Parati, pela Ilha Grande ; L. Santa Anna Flor do
Mar, M. Pedro José ,1'Araújo Braga, equipagem
5, carga sal : passugeiro Antônio Ribeiro rie Mi-
randa , com Passaporte da Policia.— Ubatuba ; Ca.
noa Conceição dos Anjos, M. João Corrêa Leite,
equipagem 4, em lastro: passageiros 29 escravos
novos, com Passaportes da Secretariu d'Estado do.
Negócios da Marinha. —Dito, dito, Santo Ante
nio. M. Manoel Corrêa Leite, equipagem 3, carga
farinha de trigo , e fazendas,

Dia 22 de Junho. — Gibrallar , por Santos; B.
Jng. Olhe Brimche, M.B. Bus, equipagem 9, car-
ga farinha de trigo : passageiros o Allemão João
Pedro Lutzen , com sua mulher, com Passaportes
da Secretaria d'Est«do dos Negócios Estrangeiros.
— Liornr ; B. lng. Sir James , M. Abra/iam Brio
nel, equipagem 7, carga assucar , e caffé. — Per-
nambuco; Chalupa Martin, M. Joaquim Francisco,
eqnipiigem 8, carga fumo, toucinho, fejão, e caf-fé: passageiros Manoel de Azevedo, e Maria Joa-
quina das Mercês Ferreira , com Passaportes deSe-
crelatia d'Estado dos Negócios da Marinha.—/í/o
d'Ostras ; S. S. Francisco Boa Fé, M. Jocquim Jo.sé Teixeira, equipagem 5, em lastro. — Capitania;
h. *. José Conceição , M. José da Silva Ferreiraequipagem 5, carga vinho. —Mangaratiba; L. S\Domingos Enéas, M. José Francisco d'Olheira, equi-
pagem 5, em lastro. — Rio ide S. João; L. Poderde Deos, M. Miguel Ignacio Ramallio , equipagemo , em lastro. ir»

AVISO.

bricas deSepaDdel f E,SL^Ã^%^ A W*™1™".* « "** °a3.« Loteria a beneficio das Fa-
SrWiíffiSKTAlín °. 

0%ísoTLiheZqPue^it,'Sco„,tna0 d" T^ d° ^
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Artigos du Officio.

D E C R E T O S.

Te-_ _ndo-Me pedido a sua demissão de Ministro
«"Secretario de Estado dos Negócios da Guerra o

Brigadeiro Francisco Cordeiro da Silva lor.es
Hei por bem Conceder-lha. Palácio do Rio de Ja-
neiro em vinte e quatro de Junho de mil oitoccn-
tos e vinte oito, sétimo da lud«P»ii«.eao.» e do
Império. - Com a Rubrica de S. M. o IMPERA»
DOR.— José Clemente Pereira.

Hei por bem Nomear Ministio e Secretario
d'Estado do» Negocio» da Guerra ao Tenente Ge-
neral Joaquim de Oliveira Alvares. Palácio do Rio
de Janeiro e.n vinte e quatro de Junho de mil
oitocentos e vinte oito , sétimo da '"^endericia e
do Império. —Com a Rubrica de S. M. o IMPE-
RADOR. —José Clemente Pereira.

Repartição dos Negócios da Fazenda.

Na Pagadoria da Tliesouraria Mór do The-
sour» Nacional se sobresteja, até segunda Ordem
minha , no pagamento de todas as mercês pecunia-
lias, conferidas depois do juramento da Constitui,

ção do Império, não tendo sido approvada» pela
Assembléa Geral Legislativa , na conformidade do
& 11 do a«ti"o 102 da mesma Constituição. Rio de

Janeiro em 20 de Jnnbo de 1828.-José Bernar»
dmo Baptista Pereira.

O Thesoureiro Geral dos Ordenados Juros e

Pensões, fique na intelligencia, de que deve so-

brestar atá segunda ordem , no pagamento das pen-
íÕea, tencas/e mais mercês pecuniárias, conter.-
da» depois do juramento da Constituição do Impe-

,,o, que não tiverem sido approvadas pela Assam-
bléa Geral Legislativa, aa conformidade do %- 11
do artigo 102 da mesma Constituição. K.o Ue Ja-

neiro em 20 de Junbo de 1828.- José Bernardino
Baptista Pereira.

O Thesoureiro Geial das Tropas fique na in-

ielligencia , de que as mercês pecuniárias que pa-
»ar pela dita Thesouraria, e tiverem sido confim-
das depois do juramento da Constituição do Impe-
rio, nio lhe serão abonadas d'ora em diante ua

Contadqria Geial da quarta Repartição dolhesou-
ro, se não estiverem approvadas pela Assembléa
Geral Legislativa, na conformidade do uaragrapUo

onze, artigo 102 da mesma Constituição. Rio de Janei-
ro em 20 de Junho de 1828. —José Bernardino
Baptista Pereira. ^—- "Va

, 
"' V

6. ° Boletim sobre o estado de snude dc S. A. a
Piinctza Senhora D. Paula.

RIO DE JANEIRO. W<
Sua Alteza Sereníssima continua a . ter nielhp-

ra?. — Francisco Manoel de Paula. — Barão tle-
Inliouierim. — Francisco Joaquim de Azeredo. -—
Manoel da Silveira Rodrigues.

Iílusüissimo e Excclientissimo Sr. — Tenho* a
honra de levar ao Couliecimento de V. E-, p ra
ser presente a S. M. o Imperador o relatório u..a
accontectiueutos , que tiverão lugar nos dias 9 , 10
e 11 do corrente mez, por oceasião dje motim dos
lrlandezes, e da insubordinação dos Batalhões N.r-
2 e 3 de Granadeiros „ e 28 de Caçadores de l.a
Linha compostos de Estrangeiros.*No dia 9 ás oito horas da manhã fui ao meu
quartel o Major do 2.° Batalhão de Grunadeirus,
acaniouado em S. Cluiítovio , Pedro Francisco
Guerreiro Drago, dar-me p.nte de que o Batalhão ~

se titiha insubordininlo, servindo-lhe de pretexto o
castigo que elle mandara fazer a hum Soldado a quem
o Coronel ordenou se dessem cem chibatadas , de-
pois de se haver procedido ao conpetente conselho
de investigação; acerescentando que por estar o
Coronel na Cidade, e não ter o Soldado querido
receber o castigo, alterara a ordem a seu arbítrio,
fazendo-lhe dar 220 chibatadas,. do que se seguio
insubordinar se o Batalhão sem com tudo pegar ar-
ma3 , « que algumas praças eiu numero de sessen-
ta , pouco mais ou menos, marchavão para a Im»
perial Quinta, a fim de fazerem varias represen-
tações a S. M. o Imperador: respondi ao Major,
ordenaudo-lbe que fosse imiuediatamente para o quar-
tel, e mandasse procurar por toda a parte o seu
Chefe. Entre tanto sendo eu informado pelos Com-
mandantes dos outros Corpos de Estrangeiros» de
que o espirito de insubordinação se tinha desenvol-
vido consideravelmente, parti logo para o Imperial
Paço da,Boa Vista , onde vi os Soldados de que
fallára o Major todos formados e tranquillos. n'ap.
parencia, porem exigindo fazerem ver a S.. M. <>
Imperador o que sofriâo d'aquel|e Official e da fal-
ta dè cunirjrimento dos ajustes. Com a minha maior
reflexão, tirando lições de outros casos identi*
eos, que tiiha presenciado era Corpo» de difTeren-
tea ExercitUe durante a minüa carreira Militar de

5
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82 anno,; conhecendo as setiaa conseqüências a
que seriamos levados se uo mesmo tempo ,e armas-
sem e reunissem todo, os Corpo, de Estrangeiro,;
e attendendo mui particularmente ao lugar sagrado
que eu via ser o theatro de huma scena da qualnão sabia, nem podia marcar fixamente o termo,
representei a S. M. I., que o negocio era melin*
droso; e dizendo-me o Mesmo Augusto Senhor queelle tinha mandado marchar o resto do Batalhão,
que também ali se achava, tornei a representar mui
respeitosamente, que o espirito, e interesse de to*
da aquella gente era o mesmo, não parecendo porisso fle ptudencia , que á frente da sua guarda com-
posta de tae, indivíduos se appresentasse hum ob-

jecto que podia tomar o caracter de rebellião porestar o Batalhão armado; eque finalmente lhe pe-dia me deixasse ouvir hum ou dous dos represem
tantes, e marchar com todos para fora do Paço,
fazendo recolher o Batalhão ao Quartel , para en*
tão averiguar mais de longe o que poderia fazer
com huns, e outros. Tendo conseguido a permissão
pedida , e ouvindo em caminho o Coronel Dell'
Hoste, Commandante do sobredido Batalhão, or-
deuei lhe que persuadiuse os Soldados a entrar ho
seu dever com expressões enérgicas , por ser isto
o que a honra Militar dieta em casos taes. Deri.
gi me depois ao. Soldados representantes, e mau-
dei que hum fallasse por todos, expondo modera-
mente o que perte adião: disse o primeiro que todo o
Batalhão não podia servir mais debaixo das ordens
do Major Pedro Francisco, porque tratava os Al*lemães peior que pretos; que naquella manhã hum
Soldado tendo sido mandado castigar pelo Coronel
com cem chibatadas. e duvidando receber pronta*mente o castigo , pedindo Conselho de Guerra ,fora pelo Major mandado amar.ar de pé, e mãos,
e depois a huma grade ende sofrerá 220 chibata;das; que o Batalhão não tinha contractas, haven"do Soldados que já serviáo ha quatorze mezes ,além do tempo do seu ajuste ; que a ração erama; e que final men te queriâo se lhes entregasseo dinheiro da massa porque era seu; dizendo mais
que nao obstante estavão prontos afazer aguardade^S. M. o Imperador até que em oito dias ,erealisasseui a, euas convenções. Respondi lhes quelevaria ao conhecimento de S. M. I. as suas re-
presentaçoes, porem que ficassem soecegados e ti-vessem a deviria confiança nas aulhoridadea ; assimo promete.ao, acerescentando que até o ciimprimen-to dos seu, ajustes faria» não so a guarda dalm-
penal Quinta da Boa Vista, mas lambem a do quartelQuerendo me retirar acompanhado do Coronel, vol-'tou o Major a dizer-me que o. Soldados lhe ha*vmo faltado no respeito, e que elle não podia es-t.r mais no Quartel, isto com ár descontente: or*denei-lheenlão que ficasse ali , e expozesse a,sins razoe, ao Coronel , fazendo lhe «o mesmote.npo ver , qne o momento era mui critico e im*

propr.o para laes exigências, principalmente tendoelle obrado com excesso de sua jurisdicção, e faltade reflexão e prudência, sempre necessárias e,n si-m.lbanles casos e que porisso não queria mui,repcentaçoes n'uquelle lugar.
Depois de chegar ao meu Quartel foi .Be par.t.cUar o Ajudante daquelle Batalhão d. pa.te doCo.onel que os Soldados estavão outra rez inquie-tos , tendo Indo em grande numero a caza do Ma

jor, que hav.a fugido, e então tive de voltar pa-ra í*. Christovao onde me conservei o resto do diana companhia do, Officiaes, srm, q„e podesse aco-..oriar aquella gente, que se achava ainda maisinquieta pela embringuí-z , e pela concorrência de

grande porção de Soldados Irlandezes do Caninod'Acclainaçáo , que ali apparecerâo ; sendo a mj.nha unica consolação no meio de tal desordem o"vêr respeitar o Nome de S. M. o Imperador
Quem davão vivas, e o Systema do Governo Cons-titucional estabelecido, nào se soltando huma «óexpressão que não fosse relativa aos objectos aci.ma mencionado,, merecendo eu, senão ebedieni
cia ao menos respeito. Dei parte a Sua Moges"o Imperador de quanto se tinha observado elhe roguei me authorisasse para prometter áquel*Ia gente o cumprimento dos seus njneles e o"
pagamento do que se lhe devesse dentro do espaçode oito dias; e Dignando se Sua Magestade Impe*rial de Anniiir á minha suplica, Ordenando-me quedesse de tudo parte ao Ex.""' Ministro du Guerra

O qual approvoi. aquella providencia, voltei ao quar*tel onde com tal noticia pareeco ficar tudo cm ao*cego.
No dia 10 pela manhã tive parfe de continuaro Batalhão em desor«lem , havendo alguna Soldado,

que procurnvão o Major por toda a parte, e hindo eu ali ao meio dia como tinha promettido pa*ra assistir á distribuição do rancho , voltei depoisao Imperial Paço da Boa Vista, aonde expnz cotarespeito e franqueza a S. M. o Imperador quantotinha observado, e qual era a minha opinião, eentão e»tan-o presentes os Ex.'»,.1 Ministros de Es-tado ,e rezolvéo que se expedissem Ordens, comoogo se expedirão, para se reunirem todas as Mi.Iiciíib dos Desti-itos mais próximos da Cidade, e
que entre tanto se cuidasse em realizar os Contra-ct«,s dos Estrangeiros , puta que depoi, não tives-sem motivos de desculpa , quando com a força fos*sem rigorosamente punidos como merecião.

O resto deste dia se passou com a lepetieãode novos excessos , chegando estes a tal pontoque espancarão bum Capitão, e o Alferes Ajudan-te, lançando também fogo a«>, trastes e portas da,cazas eu. que habitaváo o Major, e algun, outrosUfiiciae, ; e quando erão onze hora, da noite rece-bi hum Officio do Coronel Mac Givgor, Comnian-dam* do Batalhão 28 de Caçado,es , estacionado,na Praia Vermelha, em o qual participava que ai*
guns Soldad.is do Batalhão, envolvido, com Irlan-dezes amotinado, , havião inalado a seu Major*ássete horas da nieslna noite, sem que todavia o Cor-
po pegasse em arma,, depois do que ficara tudoem 80Cef>0. 'r+tre Izir^r* :~"'V, ; c, / ?a?f. Af-)

Appareceo finalmente o fatal diaonze W cor.rente e com elle o, mesmo, receio, , e as mesmasdesordens no _\ o Ba»a||,5o <)e Granadeiros. Logo
pela manha me p.-diráo o, Commandantes desteBatalhão , e do 28 de Caçadores algumas provi*denc.as, que pro.nptamente dei, remettendo-lhesao mesmo tempo alguns exemplares da, contractas
para o. Soldados Allemães. A este tempo soube
que os Soldados Irlandezes do 3. = Batalhão deGram.rie.ros, tendo hiri,, em numero de 200 a S.Chnst.vao havião sido corridos, e huns trez mor-tos pelo, Allemães, qu,, esperançados na, minha,
pr.imessas, disião não quererem desordens Naotardou minto que não chegasse esta noticia aoCampo (TAccIan.nção , e serião trez horas e hum
quarto da tarde começou a desordem dentto do
yuan.! , matando os Irlandezes hum Allemão do
c. Batalhão de Granadeiros que ali appareceo,e depoi, mais dous seus camaradas do Corpo, es-
pancando e ferindo outro, muitos, sem que po.desse conter tal barulho o Coronol Cotter, e mais
Ofhciaes, que se ar roçarão constantemente melen*
do«se entre elles sem que nada pudessem conseguir.

+)^^^Tí4,JÜ A/
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<___'s trez horas e meia pouco mais ou menos, co-
Vmecarão a sahir algun* Soldados Irlandezes para
jo Campo armados de pedras, os quaes mullratando
límiem passava , I tentavão arrombar o Quartel da

jDi.rop.ohio da Policia, vi-il.lio do Quartel Gene-
?ra|. Nesta oceasião determinei ao Coronel Ajudan-
Ue Vordeos de Pessoa Antpnio Sérgio da Silva,

Li ao Maior Assistente do Ajudante General Antônio
^Gomes Ribeiro, e aos Officiaes empregados no
VQuartel General João José Pereira de Carvalho,
a)João Marianno de Barros, e Luiz José da Fon-
oseca Ramo*, que fossem dar ordem da minha par-
V_e aos Corpos d'Actilberia de Posição, ao Esqua-

Vrtrão de Minas, e ao Batalhão de Caçadores N.°
¦ ig4 a fim de qne marchassem sem demora para o
WCampo. Depois disto ordenei a huma Ordenança
\le Cavallaiia, que casualmente appureceo na fren-

.te do Q tartel General , que fosse dizer a Com-

panhia de Cavallaria da Policia , que viesse soce-

gar e fazer recolher aqudla gente au Quartel , e
,» este tempo tomando armas os Irlandeses, 'e ai-

/-.M.ns Alleiiiães tornarão impraticável a sah.da do
NQinrlel General, onde eu , e o resto dos seus em-

pregados ficam o*, expostos a hum trágico lia,, e
í donde observamos arrombarem elles o Quartel da

j Policia, e alguma* cazas da rua larga de S Joa-
V„uitu, roubando e inutilisando tudo. Senão cinco

\ hora* vendo eu que a Tropa, que havia mandado
. reunir e marchar para o Campo se torn.ara em

linha na direcção da rua Conde, e nao avançava
A nen. atacava , tomei a resolução de expor me a

1 todos os perigos para me pôr a frente delia, o
inue felizmente consegui atravessando o pateo do

« Quartel , e sahindo pela caza em que hab't. o
v Coronel Cotter. Tomando eu então o com.nando
r da referida Tropa , ordenei ao Tenente Coronel

, Coma.and,.nte do Batalhão N. ° JA , que maich.sse
co... trez Companhia» e huma peça de artilluria

snela rua dos Ferradoies,. e toma*se a frente da
*> de S. Joaquim , onde se estavão praticando o.

X maiores desatino* , emquanto eu mandava que ou-

i trás duas Companhias do mesmo Batalhão fizessem
1 fo.ro em ordem estendida. Vendo depois que os

V tumultuosos tentavão oppor resistência, marchei

J em pessoa com huma Companhia e huma peça com
á direcção ao portão , .....le ... pouca distancia mande.

fazer fo.'o , e logo depoi* dar huma carga de bayo-

nela , com o qne se recolherão ; porém conhecendo
immediatamente que elles se reunião no portão co-

v.lmo furiosos, fazendo fogo d'ali, e das jauellas
o" .onliguas , mandei que o Esquadrão de Minas car-
^reaas-e,' e Artilhori» fizesse fogo mesmo dentro do
ívòcufartel, com o que terminou « luta, e elles te-

*_cl»rSo o portão. Ficarão mortos da nossa porte
.íuuoiro? e ferido, dez? eí.los Irlandezes e Alemães

4. no logo 26 mortos, o 50 feridos pouco mais ou

menos, entrando neste numero os Soldados Alemães

aue se .chavão de sentinellas,- os quaes morrerão
„os seus posto*, onde permanecerão sempre em

.ocego , e bem assim os que se achava., nas guar-
das do Muaeo, e Catete , o. detacamento da Im-

oerial Fazenda de Santa Cru/..
V 

Depoi* do que fica exposto de. ns necessar.as

Afd.0- pam se cortar a communicação dos outros

_oi. Batalhões de Estrangeiros , e di-iR.-i.ie ao Ex-
lll.oti.Mino Ministro da Guerra, que então me

instou estar no A-cenal do Exercito, par. o por
f„ facto destas medida., e d'al. segui para S.

Cristóvão a narrar todo este nccontec.mento a S.

M o Imperador, que Teve a bondade de Dar-me

__, B,.as ordens, Dizendo-me que a respeito do 2.

Ba-aXo, e'daquelle ponto Eüe Encarregava

hum dos Seus Ajudantes kde Campo , nao sendo

por isso necessário que eu desse mai* providen-
cias. Voltei então ao Campo da Acclamação ,
e deixando ali o Coronel Engenheiro Antônio
Elisiano de Miranda e Brito , encarregado mo-
meiitaneamente ao Commando da Tropa , parti
para a ponte d» Catele onde col leguei as duas pe-
ças que se achavào na Gloria, assim como amais
força , fazendo ver ao Brigadeiro Lima , qne ao
mais leve movimento da Praia Vermelha devia mar-
char com ella para o Botafogo , participando me
logo para eu oecupar com outra tropa a posiçãk.
que elle deixasse , poV* não eoi.vin.ha expor sem

precisão aquella patte da Cidade aos desatinos que
podião fazer os oitocentos Irlandezes se sahisse.u do
deposito , apezar da esperança em que eu estava
de que grande patte do Batalhão 28 caluria sobre
a retaguarda dos tumultuosos. Feitas eata* dispo-

posições, tornei para o Campo d'Acclamação , e
tive então parte de que hum Batalhão d'Artilh.-ria
de Maainba Nacional, outro de Marinha Inglez,
o oulro Franco/., m.irchavão par.» ficarem o«. Oç-
deu*, eates de S. M. " Imperador, e aquell* s»
minhas, o que teve efifeilo na madrugada do dia 12.
Ao tiro da peça , tratei de fazer intimar ao 3. °

Batalhão de Granadeiros que se entregasse á des-
Cripçáo e generosidade de S. ÍV1. o Imperador , o

que'fez em pouco tempo , e dando eu disto pirte
ao Ex."'» Ministro da Guerra , principiei » faz-t
marchar gente para o Arsenal da Marinha pesa
forma que me fora indicada. No ref.r.do dia eu-
tregou as armas o 2. ° Batalhão de Granad.i-
ros, e até então o serviço da guarda do Pa-

ço da Boa Vista sempre se fez regularmente.
No dia 13 effectuou se o embarque deste Bata-
Ihão .ob a direcção do Brigadebo Lima, Ajudan-
te de Campo de S. M. o Imperator , e no dia I.
fui pessoalmente lazer render a mencionada guarda
do Paço da Boa Vista pelo Corpo dMrtilher.a Mm-
tada , desarmando aquella no Quartel com o maior
soceeo, e fa.endo-a embarcar para se reunir as
mais praças. Os Batalhões de Marinha Nacional ,
Inglez, e Franeez retirarão se no citado dia 13.

Re*ta-me assegurar a V. Ex. para ser presert-
le a S. M. I. , que o enthusiasmo e lealdade d.
Tropa e Povo pelo .eu Augusto Defensor Perpe-
tuo forão continuamente manifestados pelos viva.
mais expressivo* , o. quaes na oceasião do perigo
só nascem do coração , certificando ao mesmo tem-

po a V. Ex. que a Sagrada Pessoa de S. M. o
Imperador, e depois a minha honra he tudo qua.»
to mais prezo no mundo.

Deos Guarde a V. Ex. Quartel General em
20 de Junho de 1828.- III." e Ex.™» Sr. Fran-
«isco CorJe.ro da Silva Torres. — Conde do Rio
Pardo.

-—gjãHfr/gÈ^g" _> o «ao-

Correspondência.

Sr. Redactor.

Pobre feudo de incógnito regato.

Pennas respeitáveis, por mão. de Mestre ma-
nejadaj, e que. só me .ha dado inveja-las , ficando-
me a magoa d. não as pode. imitar, tem aslás de-
«envolvido o objecto , sobre que também pertendo
fallar, não tanio por intrometido , como por ze-
lozo da felicidade do paiz, que me vio nascer , e
constantemente me tem alimentado, sem delle já-

^ ' rr%u^^j_h^__m



ÍesaeraZ'" 
"^ <P«»»«« * «P™-) por

SolurTr í"'!' 84!fl,m rUfl,0r ° Pr°Íecí» . ¦« Rc
3Í5ito'* «,f,ür,a- Go,"ara doa »••• Deputados,
acuae do lV::°íll,CÇÍlü' °U *"*""H-íaçlo ias „o«aJ
K 1 .i ° e'" n°,B' tambeiu d« '* • 4» rs.,
len uW, 

"U m"Sma Cam!,ra cu**' A-renci»embraiça de se cunhar moeda Prov.i.cial ; e tem
dtos d0,i:dr!,SU'1,:lS 

^^Ponde^ias, no's per oditos de-ta Core, reprovando v medida da ficta-
Não..,, " 9' eXarada "a|)uella Rincão,«ao me cumpre, e nem tenho forças para decidirse tal reprovação he b„„. fundada ; límit.Cmet í,
me da 

°„ ""?¦'' I"-tudo quanto não for huma
S/Dra 

tazeí «*"nS«" pane da exuberante
2 adfP 

¦»"!«» •!»•»¦ P«a sobre esta (,ão emp„.pell-ula I rovmsM) he decerto como se costuma di«er chover ,«, molhado , mas esta lm o Im oZ tlabor est da Augusta Assembléa , attenta amlde fata d* meios que temos, mesmo para acudir 1nosso déficit , quanto mais para a mo Mi sa„d,matados 19 mil 8 lautos contos oúe „ T!,!deve ao Gigante, p^.oeo. A Tc XÇSo de"ZZZacha-se hoje q,,ase redusiria a problema.JUas pergunto eu , (parecerá talvez huma asnei.ra , mas « la>ptm„ ,eiH Jdo c lB2\Ziígema cou, n,»« esta) não subira algum bom effei „comprar o Thesouro huma .saltada somma de co'bre, por exemplo 600.000a rs on mo1 imão de suas Apólices pariVsamentr, Zl .?"manda lo cunhar en, rtíoedl ffâS- Sue8 T"'possível melhor seria Comarca Temiícom estlmoeda Notas- do Banco, carimbar .."£assim carimbadas enviaias ae Banco á ehntJ 2 '
d.vd., e o Banco consumi.".^,,. ff£ %TvezV ra. me respondo, e que aprovei il 

',

dievidaTTH-0 <ÍCa rm>"e D" —íní? de sj
Ide ll 

"a° ¦",'• ',Um lad0' P«" «atro? Be ver-dade, lhe respondo , mas 8 me* wp descubro.!.,tidades. — Huma somraa -ma| »„,,. „• , ?'° "t.1,
dé ser vendida por cssL YoWd* ? P *' -8° -M"
apólices do ThLuroTio, et vtes 

°™erC«0.- »
lo mui limiudo; não pa^i o dõ corpo dá? 

*"*'
«o; esta porção de íotas substffi íor Z'™'pece de moeda, entende com o pi?, ^

(3G8 )

lie circiinscripta , on á Provincia „., - ,-.conforme ella for . niio p2S'^{J 
a 

Ç«.re>,parecer, e necessariumeole diminui, '" "P"
. 

.<-orozo ágio actua, , . 
"'J^ ™ ^««J
"'"'" "J*. «dquirir a.

classe ba,,su _ encontra,á facilidade ecoisas para a vida. 8. n id" ITficm. V,U,'rÍr »«
cos foi quem. induzio a Au»uMu C» 

,ldade* <n>-
Deputado,, a coincidir ! T í 7^"^"'e Sousa, d,rei que o que «li -„ '"l*Ju*\ 

S*"hda bsnr mclioio da pouca es-pernneu Z h 
V(tti,1So,

tal medida. Os 21 perto, de -3^' '''^ "X"° d°
regão sobre o Rio de June.ro e,,,... 

"""P'*8 car*"
«o. Notas de lo* . ¦&!. ,'™»'"P,\,;""» «•« ser
«2f- O effeito ,,„,*, ^ in^ 

Nü"» d«¦ I*
«•irtir, he o desapurec.manio 0ÍX?"*, '" dB
vira a ser bem d.llicl enco,itr.r se ,' ^ C?rl°
beH.am.is deo pafaCil8 ,« 

" ''»ma >%i.
«pertench. disto nos convenc 

^c' 
t 

"ed' a' Aha argumeiitos. "t:a ella não.
Logo que o Banco princioioi. « fmoeda fa|8a de Notas de ^TLa 

' 
níil" 

CMa
meços a escassez de metaes , ch-I no lhe f i ' C0"
que a lei da sua crearão . .'"l<a ' P°r-
:;'•¦«> dei8os, :rE: : f f deou.
lhe permmesó emittir Notas m„£_-*,?, ?.con,ra"''^nimo „ valor do 3PA r, 

m-,r.CJnd'» lhe por nij.
«,-ru haver baixado Ln ôu, o aIv"! Tt 

'*
to, que o authorisasse e emiti!, ll D-C1'e-nas. E mecmo filiemos com '!a' Pe<-'Je-
Redactor, qUa| h.TaWí»"-^;"''»?*». ?r"tempos mai, atrás , q.,e ,,„c 

'a 8!?l,ra' ba
a compra das cousas da ? P"r "U,<,(,a Para
aig» Notas V'dd ' e'1"l'""ito tinha cum

tipo der cou,' ellas , rlTL ^ ,en"áo» *** «
fazer inserir n„ 8eo' pSdic« S q-U'.° de as
de já protestando qUe „TZei0 

'd?!!",'^ 
f des-

h«ma pedrinha no Lsso 2 íilir-i» 7 • 1,nç'P
a tal me obri.rou Ser!,, i. edihcio , f„i qm,,n
«.-. ena minfa U«Vp„Trt 

"? " 
í?1!'^a ° 'sair: zé «»»»'-•* íü.

Wo , amo e respeito ó8 b ^ ^^ de sa-

^£;,S3Md^rh^Svf^-2 *•» l-
4, carga milho, e +£7, L Mí.'"" 

' eqUlpaSem

SABIDAS.
' Dia 23 de Junho. - Valaarai™ ¦ V t r-Com. C^,*-AW HoZ7a\'l!%%;«:

NOTICIAS MARÍTIMAS.

'•ff«r, equipagem 15 ?car4 ' ' M ^ ¦/o/'" /«'"«-
•P1T«. 5, em lastro.- & í£ /l ^""T"' e<1UÍ'
* /^/>a, M. J0„9,z/w Bcrb0J'í ¦ ' L S,e"'wra
g» cal, e tijolo, i /íLcS».^**. ' Car'
-%«, M. ^„te/,fo /,,- 7"%' 

L- C"«c«f«o i/os
carga sal, e vinho • ns.™ / ' eT"pawm 4 ,com P.ss^rte da PoTcfoSe'r0 

J0ií0 J*« *«*<+

Segunda feira 30 do corre.r/a o„ ib.r.cas de Pape| e Esta,,, * "te 8nda
ml Theatro de S. Pedro«o • • na loja de livros

AVISO."

P»r.a do sitio de 2Zty1^ l^X"* *' 
,L°^ a b-^cio da, Fa-

RIO - «ua-siao .. .MeRENSA-SlS-iT^—STS?;*^e NACIONAL. 18?8. J
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Vol. II.

AuTinos oe Officio.

Repartição dos Negócios da Fazenda.

E\ \neca Vm. as convenientes ordens a fim de
1 .? kit das despe/as d'AKandeg* se sus-

gislativa, na conformidade do %. II, d-»-.0

da mesma Constituição. Junho
Deos Guarde a Vm. faço em -J „

de 1828 -José Bi rnardino Bapt.sta Pereira.- Sr.

Desembargador Juiz d'Alfândega lntei.no.

lllust. e Excel. Sr. - Acabo de ordenar ••

Thesoureiro Geral dos Ordenados, Pensões 
£ros ctue sobreesteja até segunda ordem no paga

m„r de Pensões\ Tenças, e ^-'TAE.
Uiarias, que não estiverem approvadas pela A sem

hléa Geral Legislativa nos lermos do §. 11 "«

\ 
"-o 

103 da Constituição do Império: e porque"o 
ilr.essados eu, taes pagamentos .cao vez

expostos á _su.se... , de^Ordem d S M. • 
^

líiCSSB. V SüS. S'i»;-£
do unicamenle a lembrar que o Decreto .e P'K-uL'h^XrvclT%,t'^ft
de lbV8 _-José Bernardino Bapt.sta Pe.ei.u.-br.

José Antônio da Silva Maia.

S M o Imperador Attendendo ao que V. m.
B. oi. o -"'i' ,„ . co.fente sobre o

representou em Oflicio de 2o do correm

emba.aço das dccargas das -"««^Tiae£cao,
basta, muitas vezes a ponte, en nue 

jcsemba,
a vista daaffluencia de embarcações, que c°nco"
a vista """'" b Determinar que quan-ao despacho : Houve por oe», xj aemore 

lie os
do a escala das ditas ^«cargas se demo e p

motivos ponderados, recorra Vm. 
£« ^««ha

embaraços do Commercio as pro..dencm. £
no foral dessa repartição e l rov. ao o

da Fazenda de 20 de Março de 1812, tg™f
do que as ditas descargas tutabem se powaoett
luar par» embarcações pequenas mas con' a,

cautellas, que forem prec.uas para evitar o« 
^

vio dos Direitos Nacionaes. O que v.

tendido , e cumprirá com o zelo , que se me

Bidera. og dc Jurilio
Deos Guarde a V. ro. !•(-«¦ Peieiva. -

de 18<>8 — Je*c Bernardino Baptista re.ena

Sr. Dezembargador Juiz interino da Alfândega.

Keparüção dos Negócios da Guerra.

O 111 m0 e Ex ">- Sr. Joaquim de Oliveira Al-
vares, Ministro e Secreta, io de Estado dos Nego-
cios da Guerra, dará Audiência na re*Pf»1»» =f"

cretaria, nas Quartas feiras depois das 10 horas,
e nos Sábados üepois da audieuc.a de b. M. o im

perador. Secretaria de Estado em 25 de Junho de

jy.^h. — José Ignacio da Silva.

RIO DE JANEIRO.

7.0 Boletim sobre o catado de saúde de S. A. a

Princeza Senhora D. Paula,

«ua Alteza Sereníssima teve mais febre a noi-

te passada ; a intensidade da tosse he teimou., e

complica desagradavelmente o estado precedente ,
nue por si uo, he de bastante cuidado. Paço 20 de

Junho de 1828. -* Francisco Manoel de Paula. -

B."!ô de ínhomeVim.-Francisco Joaquim de Aze-

redo.-Manoel da Silveira Rodrigues.

Ahtigos não Officiaes.

Mia do Sr. Senador Marquez de Barbacena na
*S?.,Í£S3 

de Junho, 
'sobre •*<«*£» 

f»
«•rfAoriiíi o Banco para emtlhr Notas de 1 e &

mil réis.

A Resolução não pôde passar Lf porque he.
ilibai • 2 ° porque longe de diminuir, augmen-
,-vFoY males e perdas que se experimenta*» nesta

C ital to pela falta1 de moeda circulante, co-

,„lPpe a Ua excessiva no preço de todas as cou-
'sa, PD 

go que he i.lega. porque uma Resouçtro
nãn uóde revogar huma Lei. A Lei de -" ae"u

?uLPde 1808 fixou em SOUOOd-o mínimo das No-

ta do Bancci; so outra Lei poderá agora ai.tbo-

Sr o Banco a emit.ir Notas de menor quantia.
Sô bem sei q«e o Banco annos depois de sua
m nem se, do mlHltno fixarjr>

S Ti, d^e,,dNo menino até a quantia de 4U00O

W mas isso he mais l.um dos muitos abusos , que
feriu cÔViurttidnu na administração do Banco; e
tono con"""' u em olltro tempo revogar

?.rS Lei P 
"IA 

viso, e o Povo indefezo não

Íevè en o quem propugnasse contra tao escuda-

o a tuaWersação financeira , estamos hoje fel.zu.en-

rem entras circunstancias, graças ao Immortai

Fundsdor do Império Brasileiro! Legan fiabemus;
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a as Lei» não se podem revogar senão por ontra» tarião en «•¦» n,~~...:- ...... -
Lei». A» Resoluções da» Câmara» »em duvida aão Lclfido" o" iTuím fi, cl» 

G°Vern<>" . q«eacto. leg.s ativos, mas meramente applicavei, ao p,„d„ct„,e» nÍSÓÍÍ l.níêí.t™ 
" ""í^ °»

regimen mlerno, appl.cavei» « recommendar medi- levantar o preçnde seu Je„2 „ 1 
° CW^° d«

da» ao Governo, ou a determina, neg-ocio» de ee- o equilíbrio , de maneira 12 «LP 
" M "'"'•'cer

cundar.a, e passageira importância. Quando a Re- 50 a 60 «,,, rS,?. Z ,' norme ,nbo,<' dc

revogar medida» geiaes , converte-se em Projecto
de Lei , e passa pela fieira estabelecida par* a
formação das Leis. Huma Resolução passa na Ca.
mara dos Deputados po, huma só discussão nesta
rifir niitta nn»« .,'....!.. ... I i

da papei-,"^"md=,e^T&*_?flha, isto he, os, que defendem a Pátria o.adiiimistião Justiça , ,,s , que f.zem , ou' exelJán
por dua», ma» vindirac,;^;,!,:;.;^ hIv;;_ zJ^ZL :'oarhu: 

m,di,"e?,° &*° -%5
urgência - quasi sempre periga quando aplicada do" .esmo papel c!Z"Zm 

"M°, "' d'P'«W«.
á discussão das Leis, «penas tem o intervallo de ^JT™EEllZT 

*?*m °.s Prol»«='ores Nacío-
dum dia para a» duas discussões. E poderemos ad-n.ittir que *e estabeleça tão perigoza pratica ? QuaesSerão a» cnsequeniis. dado o exemplo de.evo-

gar Lei» por meio de Resoluções .' Ha poucn tem-
po huma Resolução mandou pagrr a moeda falsaoecohie, e por suas disposições converteo a moe-da talsa em verdadeira , a verdadeira em falsa , edeixou a porta aberta por muitos mezes pa,a mal

" -" %"¦» l/l «'UIIIJimPM IT^nn.'naes, ou importado.e» estrangeiros. Os ordenados fi"xos pela Le.,,* es.ão reduzidos a menos de metade Sque teu. acontecido na» oulra» partes do r. „„T' 
U

circunstancia» 
igu.e», ha de talem acon7eCfP ne?<» Capital, e como a emissfio de Nota» d°_

jV 
rs. deve completar o desaparecimento da „,üeda, acontecerá que pela fali, de trocos não lave-r» outro preço Ulje \\J e W réis. Teremó, h,im

vamr da» Notas p.r ontra R,,,,luÇão ; e confirma? U £:.q~v'li] \ 
'T'*0 *"*_?«•¦ Na B-hi. cu».remo» ,»,,,« pe|a repetição de exemplo» o perigo- de cobre clZ K V Mi" d° r?*êU da «">***

sr» principio de revogar Lei» por meio de Resoíu- ,„!„moed. ,i , 
". P?'qUeL d°US vin,e«* he

çoe« As Lei» que pa.são por trez discussões em ";,."»« 7ZÍ1T"T 
'8'° h<! h°"~, ma»cada huma das Câmaras, com determinados in.er' Z perniciosaÍI P'* 

'"T "2 MM«l««ci.. devallo» p,ra q0e («dos tomem a devida parte na ficacão Ni„ , ' ! 
he ' faci,idad«> de falsi-«ua discussão , não podem ser revogadas por meiode Resoluções , que passão com a rapidez do«¦o, e podem com ella queimar, e arrazar tu.do por onde passão. A» Lei», Decretos , e Re.soluço-s sao acto» legislativo» , torno a dizermas cada hum deste» acto» não he idêntico, nãòtem a mesma extençâo de authoridade. A» Re*„lu-çoes podem revogar outras Resoluções, os Dece-

Lei." Dce,?,eCre,°V ^'"Ç"-. 
« Lei- ,.„,',„IM .Decreto,, e Resoluções; nunca porém hn.uaKe.oi.içao poderá revogar huma Lei sem oiaiiife»

! i 
al)us0< 8em, comprometi,„ento da prosperidadepublica. E»ta doutrina he lão «olida, lão exacta

que desnecessário me p„rece oecupar po, mais £po a attenção do Senado sohre a .Ilegalidade eperigo de revogar Leis por ,„ei0 de Resoluções

Oi» a-»»,ç,.o. As pessoas menos versadas e.n eono*
•ej. .lie do Governo, Bfja do Banco, excede ánior-l» «te.ahca necess„rjaJpiir;l 0B ,roc;,™£"

ZtS /d" 
P",,el Í""""fi,^'"-»'« "« ^eu vionorutul, e desaparece a moeda metálica com tanta

oults\<T,° WaÍ' '^"«""^ PS" « W Í
no.-„ d à. 

P" 38 '"? c,rcul"Çí<'- He facto ao,
Snrwmn - ''"" 

,a e,,"t,Siio de ""'"^ "haixo de
JOÜOOO 

nao remediou a falia de troco , , fflJ

ma
Io

q«en,„,fa. pois que „,„ _ ^ 
""« "-'^_

raiia de c. bre he cada vez maior, e o «eu «i/in.ubmdo progressivamente, he hoje de 30 p„ XVE »era hum facto tambem de nosso» dia» ,,T'cumulo -V desgraça tal Resolução passar oa'r.1 
'

íâr, de nota» de IU *. 917 „„1 P ', par" *nm'
desaparecera dé todo e„ í" 

";°ed" "",8lic«

do cambm sabea, reparar . perda, qPue expSem

temos abridore», m^^^Zp^.^ 
Z

bnr a falsificação, mas' as ^Lj^^W*£.*~-iT?tt?j_7+_?.ir
dança , ou imperfeição f,,- tal como «H "í"

P-H-r a moeda ftlA^TrArÍTí-
pre.,,,0 em lugar de castigo ao» faSficalre ê«eu» consenlidore»? Ou melhor »«, n. j ' .e

de hum de menor i, ,1 , 
' P, '; ° p,lb*t'""Ç5«»

de diminuir. 11, 
"L" P''.0U'? •".-"». longe

P/Pe. moeda, e de liü^r^retnír=v;s5_____ __=-:r sü-a..:fer^"::
'. He outro fado dos nosso» df.í qn. íei d o" ?K".UndoV" A»S,rÍ9 «»* 

'.! 
S"'8"

Tre» acos fog !fV0PU ?a, P°UC,> maÍ!! de oilo.
divida por nieb éTnulice = ?»"«0,[H,íffo d*
co, e 

Pregulan,en!0 
t%_> 

'!_%?*** *"'
moeda, bem co.no a „,,. 

0'.1ul,a'e. • pezo da

I
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seguinte tudo estava ea. pratica, e boa ordem.
Aproveitemos, torno a dizer , as lições da. outras
Nações , lições provadas como úteis pela experien-
cia que he o verdadeira mestra dos Negócios da
vida e não vamos lançar mão de hum expediente
de que todos se tem arrependido , e que só fui
empregado por alguns Governos, quando tinhão o
inimigo en. casa, suas Capitães invadidas, ou ames-

çadas , e nenhum comniercio , ou recurgo. O Regi-
mento inte.no desta Casu n.e prohibe fadar fora
da ordem do dis, sinda que a matéria seja con,*-
x»; portanto, voltando á questão principal, con-
cluo que sendo a Resolução illegal, e perigosa,
pecando l.a forma, e na matéria, não deve passar.

Câmara dos Srs. Deputados.

Continuação do Extraclo da Sessão do dia 16 de Ju.
nho de 1828.

Presidência do Sr. Costa Carvalho.

O Sr. Lino Coutinho fatiando sobre hum ar-
tigo additivo do Sr. Vasconci lios disse: nós deve-
mos tratar dos interesses dos Militares Brasileiros
porque até hoje me parece qne se tem assentado

que o Militar não he Cidadão , porque ainda cer-
tas Aiilhoiidades dizem, mostre-me lá o artigo da
Constituição que diz que o Militar aão pôde ser

prezo sem culpa formada ! Esta doença parece epi»
deinica , Sr. Presidente, porque ha poucos dias vi
igual despacho pelas mesmas palavras , querendo
mostrar-se que o militar não está debaixo da pro»
tecção da Constituição : he perciso por tanto olhar

para os interesses dos militares que são tão Cida*
dãos como nós somos. (Apoiados geralmente) e tio
bem tão interessados na Constituição corto os mais
Cidadãos, (Apoiado.) A Constituição protege tanto
a elles como a mim. Eu mostrarei hum facto filho
da maldade, e do despotismo.

En. I.umi» proposta em que o Chefe d'Artilhe»
ria dava por Tenente a hum , que nunca linha si-
do Tenente; não se indagou se de faclo era Te»
nenle, mas como foi na relação nunca se exaini-
liou mais. Os Governadores das Anna. nas proni. »

ções fazem con, que .eus afilhados sej"c> propostos
preterindo alias Militares muito honrados , e os
Coronéis tambem chanião os seus afilhados &c. Por»
tanlo lie perciso Indo o cuidado, porque havendo

preterições nas propostas lie necessário que venháo
documentadas.

O Conselho de guerra em que aqu. se fallou
he para examinar ciimes, e não he para examinar
a conducta do indivíduo , e por conseqüência este
exame rie conducta só pó.le pertencer ao Conse ho
de Investigação, e eu creio (pie mesmo a lei das

propostas mandn que se tenha muito eu. vista a
conducta dos mil tares, e a lei que marca a auti-
guidade. O artigo additivo do Sr. Vusconcellos po-
dia passa- a respeito das promoções, que não são
feitas por exames : e tambem no corpo da Marinha
ha huma lei que diz que as promoções se facão
dous terços por antigüidade, e hum terço por me.
recimentos. Ora de certo que não ha huma lei iimit.
despoticii Seguramente que sempre hão de haver

propostas cumo as que fez o ex-Ministro dn M*r>-
olia Ma,que», de Mnctvó , que foi » '»»'* escaiida-
lusa possivel, porque não forão senão os seus sfi-
ll.ados; o se islo náo foi assim, ao menos o ouvi
dizer a todo o mundo qne muitos destes Officiaes
•tão tinhão taes merecimentos, entretanto he huma

poria aberta para meterem os seus afilhados, e

galgarem os pnslos superiores. I
- He perciso acabar pois com similhante systema

porque o Mini.tio da Marinha não pôde por si só
avaliar dos merecimentos dos Officiaes , he perciso
que se lin n.e hum Conselho de Investigação , esta
emenda porém he muito simples , para tudo isto
ella he mu. boa , mas he perciso hum plano mais
extenso para coarctur os abusos no Exercito, como
na Armada , e me parece que esta doutrina com
quanto seja boa , não poderá ir neste artigo pelas
reflexões, que se tem expenriido : he preciso hum
plano que tenha por titulo— lei das promoções.—

Tomando a palavra o Sr. Cosia Aguiar disse:
eu não me ncommodo cum a idéa da supressão da
2.» parte deste att. I.° da resolução cm questão :
porque estou inteiramente convencido de que desde
o moinei.lo em que as antloridades quaesquer sou*
bete.» , que suas informações deveu, ser lidas, e
patentes aquelles sobre quem iníoricão , eslou con-
vencido de que taes informações hão de ser feita*
com a maio.- circunspecção , e com maior veracida-
de do que algumas qne sem este requisito se fazem ;
talvez poiqtie erão cobertas com a capa do segre»
do "cc. 

(Apoiados.) Fu não ataco ninguém, fallo
em geral , e a experiência nos ensina o abuso, que
muitas vezes se Ia/, de similhanles informações ,
quasj dadas em segredo, e com a certeza de que
as parles não poderáõ obter a competente Certidão
dellas, (apoiados) convém pois que passe esta par.
te do artigo ; pp elle não esta bem redigido , emen*
de-se muito embora : como pertende o Sr. Lino Cou*
ti nho , ou por outra qualquer fôrma, mas passe a
doutrina , e acabe-se por huma vez com o segre-
do e com a denegação de taes certidões. (Apoiados.)
Eu vejo que pela maneira que se ix.ilira o Sr. Mi-
randa Ribeiro na sua ementa parece coinprehender-
se na palavra genérica — Empregados — os n.ilita-
res, e por conseqüência que se dará de hoje em
diante lambem as certidões que se pedirem das pro-
postas, e mais despachos militares, não sei porém
se assim o quereiáõ entender, e eu temo, que se-
jão *xcluidos os militares das vantagens desta reso-
lução, debaixo dos mesmos principies, e razões cora
que por vezes se lem argumentado contra elles a
titulo do serviço da disciplina, da subordinação &c.
(apoitdos); e he por isso que eu desejava que esta
matéria fosse muito clara, e se expressasse no arti.
go , tu. em outro , que se addicionasse , que esta
explicação comprehendia tambem as certidões das
propo.lu.v , e despachos militares.

Esta providencia , Srs. , he da maior urgen»
cia , í tanto mais urge , quanto a classe dos nos»
sos Coneidãos militares he certamente aquella so»
bre q.le.n menos lem recaindo os benefícios da Cons*
tit.iiçãi ; (apoiados) porque por vezes temos ob-
servadu que elles sáo punidos, a titulo de serviço
militar, por objectos puramente civis, e que nada
tem con o serviço ou com a disciplina, (apoiado)
todos stbenios o que ha pouco p-clicou esse Pre-
sidente ria liahia por motivo da prisão de hnn. Of-
ficial , a quem poz por despacho o que consta do»
periódicos da Bahia, que nté forão t,»nscriptos em
alguns desta Capital : e o que pratica esse Presi-
dente , outros o te... lambeu, feito &c. Eis pois a
razão, forque eu queria que este negocio fosse
muito claro , e que não houvesse porta aberta pa.
ra denegar-se par» o futuro aos militares a execu»
ção desta providencia , a titulo de náo ser «onfor-
me ao serviço militar , ou ser contra a disciplina.
Faç-mos p-rtanto a huma tão interessante e nobre
classe o hei. qne he possivel fazer-se , e de que
nío resulta prejuízo ao serviço ; (Apoiados) a cias»
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"íf? militar dos nossos ConcidaaliTos deve mertcfr-nostoda. nltenção e zelo. São elle» o» que no» defen-deu, doiniinigc, aquelles, com quem só no» ncha-mos, e a-orr» quetn nos acharemos. (Apoiados.) Eunada mais alago, e furei a me. ma reticência que fezo Illustre Sr. Cuiiha Mattos, e islo basta. Quantoa forma, porque está concebida a enieiidn do Sr.Vesconcellos, a sua doutrina lie muito laoa , masacho jsto deslocado para este lugar , porque nãotratamos na presente resolução da maneira de pro-ceder nas preterições &c., do que só tratámos ligo-ia lie da maneira de conceder as partes similbante»¦certidões de actos, que lhes f„o contrários, e porconseqüência conceder também aos militares as cer-t.does, que pedirem de taes propostas , ou ttespa-cbos, en, que tctiliâo sido preteridos, ou ruejudi-ca dos. ' J

11<- isto só o de que curamos por ora na pre*senle resolução, e por isso a matéria da emenda-o hr. Vasconcellos, sendo boa, não me paiece pro-pna deste lugar, e deve ser reservada pana outroJogar ; para hum projecto á parte ou ser junta ouincorporaria no projecto do Sr. Cunha Mattos so-bre a ordenação militar como elle disse. Eis pois« que entendo, e o que julguei dever dizer parapedir que a matéria seja clara, e explicita das pio-postas militares ; eu não mando emenda á Mezaembro so isto, e peço que esta Augusta Cama.atome em sua .ab.a consideração tão urgente ne.
gocio, °

_ O Sr. Lino Coutinlio cqncordou com a supres-suo da 2.a pi,.te porque quando us informações fos-sem contrarias , o indivíduo ficava com o direitosalvo de provar a sua eonductu, e era hum acto pos-tc-rior , que nao linha lauta delonga como se po-«teria pensar, e mostrou a delonga que havia quan-do numa autoridade tivesse de informar sobre humindivíduo para se chamar as testemunhas &c.Julgou se a matéria sufiicientemente discutidaepondose á votação approvou.se a 1.* parte rio 1 
*

arl com as Enieudas relativas dos Srs. MirandaRibeiro, e Queiroz Carreira: foi igualmente nn.
provada a _., parle do art. con. a Emenda do SrMiranda Ribeiro, prejudicada a do Sr. Lino Cou-t.ai.o, e approvado o art. addilivo do Sr. Vascon-cellos b.vendo-se assim por finda a diseu.ção eadoptada a Resolução , que se mandou a Conimis-sao de Redação.

nm 
° 

!'" cSecr,e,ari° Maia fei a leitura te humOfficio do br José Clemente Pereira parli.ipando
d" ImP°erfo.M- 

L n0mead° JV1""8lr0 d0S ^°«°*

vel n°Utr-.deS,e "i68™0 Ministro commonicardo Ha-
Fazend- -f"0 t-?hor pf,carreSad» da Pasta da_..»zenda: ficou a Câmara inteirada.

Entrou em discussão a Resolução N. * 12 coma Emenda da Commis.ão que reduz a 15 por ceTto os direitos de importação. "

ser I'!í!V'TS-St8' Deputado» reflexões deser ou nao Resolução , e pondo o Sr. Presidente

á vo.Bçâo se esla Resoliiçfo era objeefo de D
jecto, venceu-se pela allirmativa. t0"

Em conseqüência do que entrou em 1.» discussão
O Sr. Lino Coutinho mostrou nue ns A\íant,gas tinhão sido arit.mal.dB. á 24 por 100os arrematantes «gora não quereria- estar por lT™ajustes d,. Governo, e se a Câmara não Ppod

dar remédio a este mal, ,„ui.o menos o G_,."''porque elle depois de ter arrematado B9 Alfaml.'gas he que foi lazer tratados com a ProLia í"Han.hu tgo de previlegio de 15 por 1W" e n'.,e „?"ra estas duas Nmyões querendo despachar ^ t100 e o Contrat.dor querendo 24, era preciso 
'

o remédio e ,sto, e portanto era de pa ece Zpassasse o Projeclo. .'«-éter qu*
O Sr. Cunha Mattos disse nue a» foll,.. i„ ,zas dizem que „ Tratado feito1 comH ltl08 £de alguma maneira transcendente a ,„„„ ,, j^t-fcias d„ Norte, e utilissin.o á Inelater,» ..achando.se determinado en. o ._ -fe^Ko gênero de predileção , manufatura , industria _propriedade pertencente nos .ubditos' da li« H_n!...tica importados „„ BrB8Í1 em navÍ0f,"£"' 

'
ou outra qualquer Província -rezem H_ l VT
do pagamento _le direitos T ifpor cen.o ^'°havendo em Hamburgo, Lubeck . Eh__, n autcientes Navios para ex.orta.-if. ,l'_, 

rlme" iufí>-
Alemanha , Po.onia ^ /'" 

<%£ <%*

^^=^_^___r.-7^r.
Hansiaticos' ^SjJ^ 

'¦£,* nanos

cento JK^JtJifideí. ZZelt 
" *"

que importarem de Han.i.g_ Lubik _ bT™'o até as Potências contíguas a'„ Medíèrr.ne i7">como os Suissos, Genebrinos Venez „os"' p"montezes se aproveilaráõ deste nota"eL fi ,""«ossos Ministros introduzindo en è nós r _ .°8

sem atlenderem ao notável prejuízo d_ S™'-1,0"'i."1*ve se por finda a primei .^K? 
*7'1 "0U""*_-?__-_ T-de'"'"* "'«"•""-""

_-rír;,>:"'rr"*r,ir;%"-Discussão da Resolução N. ° ei * .o .i„ j x,«10:4.= da deN>0 ,5:5.odaÍ0Nd-d2e2N-0
Levantou-se a Sessão ás 2 horas

AVISO.

bricas de
rial Theat
oe, e na

Segunda feira 30 do corrente anda
ro de fe Pedro de Alcan.aia. O resto de bi heteí ot f 

'S"al ¦ 80 das ***<*» do Impeloja de livros de João Ped.o da Veiga !^Síp. 
" 
«tt-,^ 

**">,« 
?°. - -B"Conin ,,,_, j- r. 

" 
, a v<,n"er 8e "o Ban-^onip., rua da Quitanda canto da de S. Pedro.
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Artigos de Officio.

Repartição dos Negócios da Justiça.

"K 

Xmo e Rm° Sr.—Tendo constado na Angus-

iaPreaeeça de S. M. o Imperador, que na Ca-

roara Ecclesiaalica deste Bispado se teu. continua-

do a passar Provisões para licenças de cazamen-

tos a noivos residentes neste mesmo B «pado, nao

obstante» disposição do Decreto de 3 de Novem-

brõ do anno Cassado, eu, virtude de qual devenao

elles ser recebidos era mat.imon.o pelos respect.-

vos Parocbos sem dependência de taes licença. ;e

Querendo o Mesmo Senhor que de huma vez tet-

nine similhante pratica: lia por bem que V. Ex.

não só informe com o seu parecer sobre o que li-
"er 

oceorrido a tal respeito como ha.,* de teco.,-

mendai immediatamente a todos os Parochos da sua

Dioceze a mais restricta e religiosa execução do

citado Decreto, como lhes cumpre, e suo obriga-

do a lim de que de todo cesse qua quer abuso

qUe possa aindi haver por errada interpre aç o

2ue se tenha dado ao mesmo Decreto, ou por

Juaesquer outros motivos, por que se intente r.tar-

dar a sua literal e fiel observância.
Deos Guarde a V. Ex. Paço ™*StoJ*»ho

de lí.'28.-JoSé Clemente Perca.-Sr. Bispo Ca-

pellão Mór.

Px"." efl." Sr. — Convindo saber-se se o D?-

«elo de 3 de Novembro do anno passado sobre

as licenças para casamento, tem sido rel.g.osamen-

te executado. Ha S. M. o Imperador por nem que

V Ex mandando proceder ás necessárias averigua-

cões não só informe com o seu parecer sobre o

cue tiver oceorrido na sua Dioceze a s.n.ilb.nte

«sneio! como. haja de recomii.endar a Iodos os

PaSio a fiel execução, que lhes cumpre dar

nondo em pratica aquellas medidas, que lhe pare-

S; próprias para lazer de lodo cessar qualquer

abuso que po sa ainda haver por errada interpre-»i:r,_: ^ ?s?°= =
nho de 1828.-Jow Clemente Pereira.-Sr. Ar-

"'Ta 
tsma',Íaconformidade se expedira Aviso

a todes os Bispos do Império.

Repartição dos Negócios da Marinha. V

Pela Secretaria de Estado dos Negócios da)

Marinha se faz publico, para conhecimento dos in-
teressados , que no Arsenal da Marinha desta Cor-
le existe bum Moleque , que diz chamar se Joa-

quim , de r.ui.ão Benguclla , e ser escravo de Jo-
sé Arrasto: morador cm Alcobaça , o qual, tendo
chegado a Pernambuco, entre a «ente pertencente
a Guarnição do Brigue Cacique, que Icira appre-
hendido por hum Corsário, veio d\.li ultimainen-
te remettido para esta Corte em o Brigue Duque-
za de Govas. — Secretaria de Estado em 26 de Ju-1
nho de 1„28. —Joaquim Francisco Leal. _J

RIO DE JANEIRO.

S. ° Boletim sobre o estado de saúde de S. A. a
Princeza Senhora D. Paula.

Soa Alleza Sereníssima conserva se como hon-
.em , sem agravamento , nem remissão de sympto-
mas. Paço 27 de Junho de lbc28. — Francisco Ma-
noel de Paula.— Barão de lnhomerim. — Francis-
cb Joaquim de Azeredo. — Amaro Baptista Pereira.
— Manoel da Silveira Rodrigues.

Rrlaiorio do Excellenúmo Ministro da Fazenda á
Asscmbléu Geral Legislativa na presente

Sessão 
~de 

1S2S.

Augustos e Digníssimos Senhores Ri presentantes
da Nucão.

Em (baervancia da Lei venho apresentar: 1."
a tonta da Receita e Despe/a rio Thesouro Na-
cioii.l , penencenta ao anno fuvlo : 2.° o estado
acti.l d. Divida Publica: e 3." o Orçamento da
Reteita e Despeza do Império para o anno futuro.

Não uielisongeio por certo de offerecer á.pro-
fun4a consideração da Gamara hum trabalho per-
frito, e txucto; mas posso asseverar que não te-
nlio remorsos de me haver poupado a trabalho ai-

pum paru vencer as innumeraveis dificuldades , com

que debalde lutei.
^.a primeira parte apresento a conta do anno

findo, Impossibilitado de formar, como dezejuva ,
e devia , huma Conta Geral do Império , conteu-
lei-mi com a parcial dn Receita e Despeza , feita

pelo Thesouro. Com os trez Balanços da Thesou-
raiia JHór , da Legação de Londres, p da Junta
Direct «ria dos Diamantes , satisfaço, da maneira

que me fui possível, ao dever , que me impoz a
Lei. • _

O primeiro Balanço mostra a seguinte Receita,
a saber.
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Ordinária
Extiaoidinaria
Saldo do anno antecedente 143:033U821

__ Toíal 12,068:406U63_.
Mostra igualmente que a Despeza

Ordinaiia, e Extraordinária fora de 11,842:291U5Í6
Que junta ao »aldo , que pas-sou par,i o corrente anno, de 226:I75U08fi

Fôrma o total igual á Rec. de Rs. 12,068:466U632
Pelo segundo Balanço mostra se

que a Legação Imperial na Corte de
Londres recebera durante o anno £.E que di.pendêra por ordens dos
differentes Ministérios £.Saldo que passou pura o cor. an.

D.» terceiro Balanço consta quea Junta Directoria dos Diamantes re.cebêra era todo o anno o seguinte:

595.5S3- 4.7

585,237- 11-0
10,345- 4-7

Diamantes brutos Ditos lapidados,
7,690 K-l | G. 2,904 K-2 G.

2,691 K f G.

E que dis
pendera porOrdens 5,278 K-3 | G.

SalJo que
passou para o
corrente anuo 2,391 K-2 $ G. 213 K-l £ G.

Na segunda Parte apresento o estado da Divi-da Publica, classificada em — Divida Externa-Divida Fundada —e Divida Fluctuante.O 1." Quadro mostra que a Ex.terna, calculada ao Cambio par,8ee0V2-a RS; ,, 
, I8.264:177Ü777O 2. mostra que a Fundada

chega neste momento 5,006:990U849
O 3." ou a Relação da Fluctuante, apresenta a somma de 26,085:2.8(1298

Total da Divida Publica 49 356:4201194•As Observações escritas nos referidos Quadroi.e Kelaçao de.xão ver até que ponto he licito es.perar, que se reduza para menos o indicado total •cumpre-me acctescentar aqui, que as Dividas Ex-'
vrex-ac^r^ aChS°*>8 ^'^ - a P«S-
o7t:i:rds±vrr°. •„,?_?• *
rante o anno futuro ; a saber '

Com a Externa £ 322247,' queao Cambio de 43 se reduzem a Rs. 1,8041601^0Com a Fundada 899:4700525

Total da Despeza
An.-. , ' Y~ 2,703:6391927

de s m Tf Y Scha"^ ácar«o da L(W«°
«.- 

MV°Jl",perador na Corte ^ Londres e

P.la dita da Bahia í * 
SSSP»ls dita do Rio de Janeiro % 1 K»-000E mais o proiucto de 20:000 quintaV.enáo«I, e d. 6:000 kila.es de diamantes br,ZT

r'ü-x!???Hi?f que se aohao ,omad8s »« necessárias medidsg «.6,^:14517619 ra que taes fundos sejão remettidos con!, mais «'
gularidade do que tem sido. re'

A despeza da 2.» , ou da divida fundada #_.._em parte a cargo do Thesouro , e em parte comfiada a Caixa de Amort.s_.cSo. Pelo Thesouro correm os juros , e amortisação do empréstimo antis-oda divida antiga reduzida a sedulas do empréstimoSuisso, e do empréstimo Nacional. Pela caixa devem somente correr os juros , e amortisação do"capital creado pela Le. de 15 de Novembro «Joanno próximo passado. Os fundos aplicados paiaesta despeza são pelo que respeita ao Thesouro
quaesquer rendas , ou capitães de que elle possa'dispor, e pelo que pertence á caixa, a consiga
çao mensal, feita pela Alfândega, „à conformil.de da c.tada Lei de 15 de Novembro. 

nWrmuSli'
O dever do meu cargo , Senhores , o amor

que consagro no meu paiz, e «franqueza, e ver!dade, com que devo fullar aos Representantes daNação, obr.gaome a náo dissimular, neste mo-mento, a urgente necessidade de dotar a Caixa d»Amortisação. Aplicar-lhe buma porção das mesma!rendas qne não chegão par» as despesas do E .tado, be sem duvida augmentar o déficit, e em-
ePeconasóliOdarÍ,0'(f|,,e 'JÍM ^"J"™8 ^aura?,e consolidar. Sem huma dotação , independente ri»massa geral das rendas ordinária. , TcZa dlAmor.tsaça„ não prehencherá o seu fim , nem „?.
J^-drar 

as operações de crédito, q'ue J Ç.
Não me atrevi a calcular, nem mesmo a com.prehender no orçamento da de.peza, TuaTia .)?_,ma para a gradual extincção da di idl fluc.uanfe.por quanto depende de ulterio.es deliberações dòí°TZtTS 8tÍ,V° VÍ1'/0 das--. q- edíve aplicar, e do melhodo , que se deve adom»,para o seu pagamento, ou resgate. P "

O ultimo quadro, ou relação mostra, oue adivida act.va do Estado „. Corte , e ProZIZsobe a Rs. 5 902:8I2Ü925. Nada poderei d?,"obre a possibilidade de cobrai a por inteiro „!que faltao-me ainda as informações , qoe ped áce !ca d',.,0. Quanto porém ao methodó de aíec.daU
ToZTéeTÒ6 

UUí"' rm'VÍrÍn "^^^TumotV

'z£lz;0' r/z:r rZír - -¦•
aquelles, que „ SJZ Vm 4 a°J . /%££¦ gu.r.se em todo „ cazo o sVS,e,„, das letrlsda
çanib.o, ,, estabelecido por Lei. IU também entrebons financeiros, quem aconselhe a venda ii llda na Europa, do, títulos desta divida, J

B
Com estes fundos, que não serão distraindo,-"""«aremos a sustenta? na EuropTo .£?'ft'bto, e a conservar illibada a reputação de humGoverno, q„e deve, como o nosso, rlelta, aJustiça, e guardar a fé dos Contracto,. E po-J.ta occasmo muito me lisongeio de poder LÇra

A despeza conforme o respectivo
quadro vai orçada da maneira se-gmnte :
Paio Ministério do Império
Fofo dito da Ju-tiça
Pelo dito da Marinha
Pelo dito da Guerra
Pelo dito da Fazenda
Pelo dito dos Negócios Estrangeiros

Total da despeza

Déficit

925:586U00O
488:657U0OO

4.15I:922U000
7:I58:600Ü000
6:.547:580U000

296:32011000

19:567:96511000

6.759.-0_r7U 000
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O quadro da receita acha.se expurgado dc du-

plicações f e foi organisado com o possível cuida-
do. O mesmo ouzarei dizer do da despeza, ape-
aar «le ter sido de sum.na dilKculdade o encher as
incrilaveis lacunas do* orçamentos parciaes de
quasi Iodos os Ministérios.

O rápido progresso da nossa exportação , e o
gradual ailgmento das Rendas Publicas , sobre tud»
nas Alfândegas , prometem , que a Receita futura
passe muito alem do Orçamento, que apresento.
Hum Paiz tão rico de productee como o nosso ,
póle, e deve coutar com o mais prospero futuro.
He verdadeiramente lisongeiro o crescimento an-
oual da nossa exportação. O Rio de Janeiro , em
1825, exportou 9L",:G77 arrobas decafíe, 1,300:000
em 1826, e 1,751:150 em 1827. A producção do
««siicar n'csttt Província, e nas de Sergipe, Per-
nambtico , e Bahia ; a do algodão nas Alagoas ,
Pernambuco, e Maranhão ; e a do tabaco tem si-
do consideravol, não obstante os desastres, e cala.
rnidades ha pouco sofridas.

Por outra parte a ceisação da Guerra, em
que a Honra , e Dignidade do Brasil se achão
empenhada*, fará certamente diminuir a Despeza,
na parte extraordinária d'ella. Mas porventura,
não deveremos cuidar já em fazer frente ás outras
Despeza» de Paz, e Despezas necessárias, e ur-
gentes, que a Nação reclama ha largo tempo? A
abertura de novas Estradas , e o melhoramento das
ecliK.es são de huma importância vital para o Bra-
sit. A criação , e regular estabelecimento de Cor-
re.os marítimos , e terrestres são igualmente do

Se porém lembrei o levantamento de iso?os ,
lembrarei também a extincção de velhos tributeis;
quero dizer, tributos, ijne a Sertão os nossos Ca-
pitaes , que obslão ar. desenvolvimento da nossa
riqueza , e que postetgão todos os princípios de
Economia , e administração. Taes são, Senhores ,
a Sisa dos bens de raiz — os Direitos do Consu-
lado de sahi.la , e os Impostos, que a titulo de
subsidio , e donativo gravão a exportação dos nos-
sus produetos. Grave-se muilo embora o consumo,
porém seja livre a exportação.

Sendo o produeto d.-, siza ( Rs. 290:SO0U0OO )
quasi igual ao da décima dos prédios urbanos
(Rs. 274:3000000) conviria talvez abolir a l.a, e
dobrar a 2.a , por 4 annos , nas Cidades marítimas
somente. E cumpre-me insistir aqui na urgente "pro-
videncia de alivar os Juizes do trabalho desta ar-
recidação, confiando-:, n Colleclores especiaes.

A importância total (Rs. 910:0ü0U0O0) dos di-
reitos de sahida, á saber; Consulado aqui, ali sub-
sidio , donativo acolá , poderia ser substituída por
alsruina imposição no concurso diário dos nossos ,
e alheios produetos.

A falta de hum Cadastro deve privar-nos por
algum tempo ainda de huma útil , e necessária con-
tribuição direrta, qual a taxa territorial. Entretan-
to poder-se.ha talvez estabelecer com vantagem pu-
blica huma contribuição pessoal , guardada certa
proporção entre livres, e escravos, em idade de
trabalhar.

Triplicar o actual imposto do sello , e exten-
del-o ás quitações , letras de cambio &c* , produ-
ziria necessariamente hum augmento de renda com
suavidade, e vantagem.

Fazer cessar a extracção de todas as Loteria»

maior interesse, e urgência. Qtiaesquer sacrifícios,
que a Nação possa fazer agora em promover em.
prezas d'esta Ordem , serão abundantemente com»
pensados pela sua uiterior Prosperidade, e Gloria, eoncedidas, e instituir, por emquanto, huma só

Temos portanto, Augustos e Digniseimos So- l-*-•¦- *¦¦<¦¦-¦¦---* :-¦ ¦-- ->¦«•
-nhores , hum grande Déficit, que suprir. Árdua
• empresa, em verdade, nas circunstancias presentes.

Por mais que esperemos da indispensável eco-
nomia nas Despezas Publicas, e do gradual aug-
mento das Rendas Nacionaes, não será tiicil cobrir

Loteria Nacional, repartida pelas differentes Pro-
vindas, em bemeficio da Caixa de Amortisação,
teria de inquestionável proveito para o Estado.

Seria também necessário para o dezejado aug-
nenlo da nossa Receita o regular de novo a-co-
branca da Décima das Heranças, e Legados : e

o mesmo Deti.it, sem recorrer a novas operações «mediar a notória desigualdade do Imposto sobre
de credito e a, novos tributos. Sei quanto he ódio- oa Botequins, Tabernas &c."— ' " ¦••¦¦- ....»-._.— Taes são Augustos e Digníssimos Senhores as

idsas , que me occorreui. A Assembléa Geral to-
intl-as-ha na consideração, que lhe merecerem, na
ceiteza de que as emitti na boa fé , com que deze-
jo servir a minha Pátria, e corresponder á confian-
çu| que em mim depositara o Supremo Chefe da
Níção.

i Rio de Janeiro 6 de Junho de 1828. — Miguel
Calmon du Pin e Almeida.

Seguem as contas demonstrativas.
( Conlinuar-se-ha.)

zo lembrar a necessidade de tributos; mas também
sei, quanto he decoroso não encobrir a verdade,
quanto he louvável não trahir a consciência pro-
paia; e quanto he justo, e decente, não illudir a
Nação. Os motivos , que ha pouco me obrigarão a

pedir huma dotação real, e verdadeira, para a
Caixa de Amortisação são os mesmos, que agora
me obrigão a lallar da nea-es-idüde de novos tribu-
tos; na firme persuasão de que devo preferir a im-
popularidade do momento áos males , que ameaçao
o credito, e Prosperidade da minha Pátria.

N O T I C 1 A S M Â R 1 T I M A S.

E N T R A D A S.

Dia 21 de Junho. — Manoaratiba ; 12 dias ; L.
Senhora da Penha, M. José da Silveira, equipagem
ti, carsra caffé , a Manoel de Andrade. — Dilo , S
dias ; L. Senhora da Penha , M. Thomaz Antônio
Rodrigues, equiparem 4, casca dito, ao AL — Uba-

tuba pi dias; Canoa Conceição de Santos. M, An-
tonio Jo<è Duarte, equipasrem 5, carga caffé, e fu-
ma, a vários. — S. Scbusuão ; 

" dias; Canoa San-
toninha, VI. Antônio da Cota, eoiiipagam 9, carga
lastro: passageiros l eseiavo.— Parati,- 8 dias; Ca-

noa Viva Maria, M. José Pacheco, equipagem 4',
carga'caffé, a vários.— Dito, 9 dias ; Canoa Se-
nhora dos Remédios, M. José Avelino Coelho, equi-
pagein 4 , carga caffé, ao M. : passageiros Manoel
Pereiru da Fonseca, Henrique Manoel de Alinei-
da Ollbeira, e I escravo.— Salada ; 23 dias ; E.
Amer. Vhuceb , M. John A. Duerkee, equipagem 7,
em lastro.— Santos; 11 dias; S. Nova Allelaia, M.
João Mtrlins Campolide, equipagem 10, carga as-
sucar , Êiioo , e caffé , a verios : passageiros 1 ha.
liano , [t o Portoguez Custodio José Rodrigues
Braga. —Ilha Grande; 5 dias; Canoa Alegria, M.

#9
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Francisco Paz á" Oliveira, equipagem 3, earga caf-
fé , BO M.

Dia 25 de Junho. — Ilha Grande,- 1 dia; L.
JDrspiiftic , M. Manoel dus Santos, equipagem 5,
c-ii;j caflé , u vários.— Dilo, il dias; L. Santo
Antônio Brilhante, M. Manotl FreincÀsoo, equipa-
gem 4 , carga caflé , a Custodio de Souza Macikido.
— Dito, dito, L. Bom Fim Santa Anna, M. /l/n-
#oel Antônio, equipagem 5, carga ceife, a José da
Silva Carvalho. — Dito, dito, L. S. Francisco de
Panla , M. Antônio d; Azeuedo, equipagem 4, car.
pa caffé , a Antônio Joaquim Camarinha. — Dito ,
dito , L. Conceição Feliz , M. Antônio Machado tle.
Faria, equipagem 5, carga caflé, a vários. —Di-
Io, dito, L. Belleza Liberal, M. Pedro José Fi.
gucira , equipagem 5, carga caffé. a vários. — Di-
to, dito, L. Gloria. M. José Monteiro , equipagem
4, carga caffó, a Joaquim Antônio Camarinha.—
Santos; \'-2 dias; S. Alliança, M.Luiz Direita Cia-
ga , equipagem 9, carga assucar, e caffé , u vários :
passageiros I Hespanhol , Antônio José Ribeiro da
Silva, o Portuguez Joaquim José Pereira Vsile, o
2 escravo-.— Dilo , dito, S. Guadclupe , M. Luiz
Antônio Pitihero Vianna , equipagem 5 , care.ii assu-
car. fumo, e arroz, a vários: passageira Thereza
.Emilia de Jei-us. — Dito, G. Conceição 0 lixeira ,
M. Theodora Joaquim de Almeida, equipagem 35,
carga assucar, e caífé, segue para Hamburgo : passa-
geiros Isidoro dos Reis, e Muthias José d'Oliveira.—
Dito, dito , Barca Canhoneira Despique Paulistano ,
Com. o I. ° Ten. Henrique Manoel de Mareies Valle.—
Dito, dito, C. de guerra Maria lzabet, Com. o
Cap. de Frag. João Pasc.oe Frinfelt: passageiros o
Alferes do ('). ° Batalhão de Crçadores Antônio
Joaquim de Süiita Anna prezo sentenciado para o
Rio Negro, os desertores Loureuço Francisco, Es^
tevão Ferreira , Antônio Luiz , e Joaquim José
do Nascimento , cujos corpos se ignorâo todos ré-
metlidos a Secretaria de Estado dos Negócios da
Guerra, e a mulher do dito Aiferes.— G. Lúcia-
da , Com. o 2. ° Ten. Francisco Maria Guiaria,
foi aprezada na viagem pela Corveta Maria La-
bel , que a condlizio a este porto, — Santa Cotke-
rina ; 12 dias; E. de guerra D. Felipa Camarlo,
Com. o Piloto, Miguel Moura: passageiros o Al-

feres do 4. ° Batalhão de Crçadores Anlonin Fer.
naiüies da Silva, com sua mulher,  Jcrsn 

'.

49 dins ; 1?. lng. Anna, M, João Alcxan are'
equipagem 10, carga bacalhau, azeito e Cer-
veja, a Lc Brcloil. — Arribada , L. Condição dol
Anjos, M. José Antônio Carvalho; sahio em'yj d0
corrente paia a ilha Grande.—Dito, L. Aurora
M. Manoel do Nascimento : sahio para Ubatuba em
24 do cor leme. — Dito, L. Bom Jesus dos Passeis
M. Roque José , enhio paru Parati em 2-1 do cor."
rente. — Cubo Frio ; 3 dias; 1,. S. Francisco Voa.
dor, M. Manoel Ferreira dos Santos, equipe irem ti
caigu milho, e oulros gêneros, a vários. '

S A H I D A S.

Dia 54 de Junho. — Portmioulh ,- G, Amer.
Thomaz Wilson, M. J. Toscan , equipagem 13,"
ca.ga caflé— Butuvio,- G. llol. Alexandre, M. Mar-
kasen, equigagem 23, carga genebra , e vinho. —
Cabo Verde; B. Ilol. Alies, M. Gcorge Jorguisen,
equipagem 10, em lastro. - Cabo Frio,- L. União
Feliz , M. Thomaz José da Silva, equipugem 6 , em
lastro: passageiio Lai.rindo Luiz Corrêa, com Pas-
.aporte da Policia. —Ubatuba ,- L. Aurora, M. Ma-
noel do Nascimento, equipagem 7, carga sal : pas.sageua a Franceza Franceza Francisca Benge, comhuma filha , com Passaporte da Secretaria (PEsta.
doados Negócios Estrangeiros. — Cabinda ; E. Cons.

(tanda, M. Joaquim da Fonseca , equigagem 22 , car-
\ga fazendas. _ Capitania ,- L. Guia , M. José Ro-drigucs, equipagem ti , carga vários gêneros : pas-sageiro 1 escravo, com Passaporte da Secretaria

d listado dos Negócios da Marinha. — Dtto, L. S.
José, M. José Dias da Silva, equipagem 4, car^áfazendas.-Dito , L. 8. Bento , M. Joaquim Simões,
equipagem 4 , carga farinha de trigo : passageiroJoão Manoel Mendes ; com Passaporte da Secreta-
ria d'Estado do. Negócios da Marinha. — Parati;
L. Bom Jesus dos Passos , M. Roque José da Silva,
equipagem 4, carga sal.— Rio de S. João ; Penque
S. João, M. José Coelho dos Santos, equipagem 6.em lastro. r '

Dia 25 de Junho. — Nenhuma sahida.

AVISOS.

TW, f 1° c°H P«nandea 
Tavares começará por Authorisaçao e Beneplácito Imperial,Terça feira l.o do próximo mez de Julho, lum Curso publico de" Medicina legal , na Santa

frTJ^rn.;'..? 
hJTJ"2.V P«<«»«*« » Academia Medico-Cirurgica; e «'continuará

no dia
ta Caza

as Terças, Quintas, e Sextas feiras de cada^ãnaV «cepV'Õ7 TZ'^^'^^*^

Secunda l>aÍo ío 
3conS%as 

oTfiCÍ° 
da,,Fabricas d« P?PC,.« Estamparia anda impraterivelmenteSegunda era dV do corrente as o horas da tarde, no Consistorio da Igreja de S. José. O neouenoresto de bilhetes que ex.se acha-se á venda no Banco, e na loja de livro, de JoãPedro 

"d? 
Vei-ga e Comp., rua da Qu.tauda canto da de s. Pedro. r 

üa vel

rijos zfs'/^Z'"-°d- ->-<f *- * «•»«^yX&òoZ í,íSS:
í
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Artigo, de Officio.

RIO DE JANEIRO.

O Dn Magestade o Imperador , pelo motivo da
. -iiuU da Sua Muito Prezada Filha, a Senhora
D Mana 11., par» a Corte de Vienna : Ha por
beto Dar Beija Mão, Te.ça feira o 1.° de Ju-
lha, pelo meto (lia, no Fuço da Cidade. — João
Vaknlim de Faiia Souza Lobato.

9. ° Boletim, sobre o estado de saude de S. A. a
Princesa Senhora D. Paula.

Sua Alteza Sereníssima não experimentou mu*
dança alguma desde hontem, a sua situação lie a
mesma. Paço 28 de Junho de B-28. — Francisco Ma-
noel de Paula. — Barão de lnliomerim. — Francis-
co Joaquim de Azeredo. — Amaro Baptista Pereira.
— Manoel da Silveira Rodrigues.

10. c Boletim sobre o estado de Sua Alteza a Pri-
ceza Senhora D. Paula.

Sua Alteza Sereníssima passou do mesmo mo*
do, a feb.e diu.ii.uio muito pouco. Paço 20 de Ju-
nho de 1828.—Francisco Manoel de Paula. — Ba-
rão da Inhomerini.— Manoel B.rnardes Pereira da
Veiga — Francisco Joaquim de Azeredo. — Manoel
da Silveira Rodrigues.

Relatório do Excellenlissimo Ministro da Fazenda ú
Assembléa Geral Legislativa, sobre o estado

actual da sua Repartição.

Augustos e Digníssimos Senhores Representantes
da Nação.

Em cumprimento da Ordem de S. M. o Im-
perodor , e na qualidade de Ministro e Secretario
de Estado do* Negocio, da Fazenda , devo refe-
rir o estado, em que »e acha a Administração a
meo cargo.

Se. geralmente faltando, he digno de indulgen-
cia quem se acha obrigado ao desempenho de árduo,
devores, eu devo por certo esperar que a Câmara
dos Senhores Deputados será indulgente comigo.

A falta de experiência , e luzes proporcionadas
a tamanha empreza , e o curto espaço do meu
Ministério , são os fundamentos , em que descança
esta minha esperança. Tratarei abreviadamente de
cada huma da» Repartições de Fazemla.

Seria oeioso. demonstrar que o Thesouro Pu-
blice, e Junta, de Fazenda, encarregada, da Ad-
ministraçõo , urrecadação , __calisaçã_ , e distribui-
Ção da. Rendas Nacionaes, achão-se organi.ada»
de hum modo pouco adaptado ao systema , _ue

actualmente nos rege; isto lie, ao systema , que,
além de huma responsabilidade positiva , e real .
exige certeza, e publicidade nas confas .- methodo,
e celeridade na arrecadação; vigilância e economia
no administração; zelo, e pontualidade na riistri-
buiçõu. Tanto, quanto pude observar no limitado
periodo de seis mexes, os defeitos mais prominente.
das Repartições de Fazenda , e que mais reclamão
a attenção do Assembléa Geral , são os seguintes : ,
1.° a lentidão upparatosa das Juntas Provinciaes :
2. ° a falta de uniformidade , e bom methodo na
e.ciipturação : 3. ° a confusão e irregularidade no
expediente dos negócios: 4.° a imperfeição , ou-
nullidade do exame moral das contas : 5. ° a mui-
tidão de Empregado. .Mesquinhamente pagos.

He inquestionável, quanto deve ser prejudi-
cill á Fazenda a acção vagarosa desses Corpos ,
Cjlec.ivos,. ouTribunaes, que ad_.ini.ttao a. Ren-
da. nas Província». Sessões periódicas, e formula...
despecessarias atrazão os negócios , e desperdição
o tempo; sendo dc mais certo que a responsabili-
dad< se aligeira , quondo repaitida por todos, e
que o zelo se arrefece, quando esperado de mui-
tos. Além de morosos, as Juntas de Fazenda são
inuMis, e nimiamento grovosss ao Estado nos Pro-
viucias de Malto Grosso, Goiaz, Piauhy, Rio
Graide do Norte, Espiiito Santo, e Santa Co-
tharina. A receita destas Províncias he quasi ab-.
sorvi-a pela dc.peza dus Juntas. O Governo . co-
mo por ensaio, mandou estabelecer na Província
de Sergipe huma simples Administração de Fazen-
da, sobre as ruínas de certo Junta, que ali se-
organsáta durante a Revolução. Se fosse licito
decidir da bondade deste methodo á vista dos pri-
nieiroí trabalhos daquello Administração , eu não
hesita.a em lembra-lo como o melhor : todavia
creio jue poderá ser applicado vantajosamente ás"
Proviltias, que mencionei, se a Assembléa Geral,
não pidendo reorganistir na presente Sessão todas
as Repirtições da Fazenda, assentar na convenien-
cia de extinguir desde já as que presumir desne-
cessaria:.

A hlta de uniformidade na escripturação he
tão netael , que o methodo das palidus dobradas
lie sómelte conhecido nas Contadoria. Gentes do
Tltesourt. As Juntas seguem ainda a escriptura--
ção simpes ,donde resulta , além de graves irregu-
laridade., a difficuldade de se extrahirem os Ba-
lanços anniaes.

A corfusão no expediente parece irremediável ,
emquanto subsistir a aclual divisão do Thesouro.
A Thesouhri» Mor, as trez Contadoria. Geraes ,
ea quarta' denominada dos Colônia., simultâneo.
mente serviu» de Secietaiia de Estado;, e cada bu.



(578)*
iv conhece, examina, eexpede negócios, que náo sentando assim hum augmento de mai. de cincoên.
teu. relação, ou afinidade alguma entre si, e que ta e dons porcento.
»ão cotnj.leiB.iienle disparatados. Para accelerar , e favorecer o expediente com

O exame mnr.il das contas, quer spjão presta- mercial , convir* lambem reunir á Alfândega âds pelas Juntas,, quer pelos Administradores, e Meza do Despacho Marítimo; podendo applicar.se
declines da Fazenda, he , e deve ser a mais esta provi lente medida desde já, ou antes da cum-
essencial daS attribuições'do Thesouro Publieo. Ape- pleta reforma, que aquella Repartição exige,
z.r disto porém não existe Repartição alguma en- Em observância da Lei de vinte • cinco de
catregsda exclusivamente deste importante objeeto, Outubro do anno passado nchão-se arrematadas as
que parece deixado á mera discrição, e zelo de Alfândegas da Bahia, Pernambuco, e Santos- e
quem extracta , ou lança em Livros as Contas, consta que também o fora a de Monte Vidéo.'As
que se aprese.itão. do Ceará, e Parahiba, posto que andassem' em

A multidão de Olficiaes de Fazenda nas Pro- praça, não tiverão lititantes. He quanto consta
vincias he verdadeiramente hum grande mal. Jun« ao Governo acerca deste negocio.
tis ha , que, relativamente, oecupão maior nume- A Administração das Diversas Rendas esta»
to ile Empregados , que o Thesouro Publico. Es- belecida na Meza do Consulado desta Cidade pelote, sendo, como he, a Repartição central da Fa- Decreto, e Instrucções de quatro de Fevereiro de
zenda do Império, conta hoje setenta e outo OíB- mil oitocentos e vinte trez, he a Repartição, porciicis, inclusive os Praticantes , que fazem nelle o onde se arrecada o dizimo do assucar, caffé eseu lyroci.iio ; ao mesmo tempo que algumas ha miunças; o imposto sobre a agoardente da terra
entre aquellas, que contão trinta , e mais Empre» e labico de corda, o dieito da sisa , e meia sisa •
gilos Reputo esta deu.» ta hum grande mal, por- e o novo imposto das Tabernas , Botequins &c.'
que ella p.tec" desiulpai a mesquinhez dus Orle. Esta 

'diniui.nação 
tem sido, e vai sendo útil a

nulos, mesquinhez, que o bom senso administra- Fazenda; p.iréni muito lhe falta ainda para chegar
tivo altamente reprova, e que só a AbBenibléa Ge- ao giáo ile utilidade, que se esperou da sua cre..
tal pode remediar. çío O produeto do Dizimo está muito á quem do"

ndegas do Império são ainda regidas que se deveria arrecadar. Todavia julgo que o seu
le vinte de Outubro de mil quinhentos melhoramento não será difícil, huma vez que se
sete. Seria escusado provar, que não reforme, e simplifique o methodo da sua arreca-

convém ao tempo d'agora hum Regulamento feito dação. O numero dos Empregados nesla Reparti-
ha dous Séculos e meio para o despacho de ge» ção não he demaziado. Também he animador oneros , e mercadorias. Só os Antiquados conhecem augmento das rendas por ella arrecadadas. Tendo
hoje o que sejão Usledas , Caluções, Cocaxins, e produzido nos quatro primeiros mezes do anno fin»outras mercadorias, de que trata aquelle Foral. A do a somma de trezentos e setenta e nove contos
Pauta existente nas Alfândegas, posto que moder- já produziu a de quatrocentos e setenta e trez nosna, acha-se incompleta, e mal pôde ser vantajosa quatro primeiros mezes deste anno, o que mostraaos interesses d., Fazenda, e do Commercio. O G«- hum augmento de mais de vinte e quatro por cen-verno penetrado da necessidade de oceorrer a ffl- to. A sua R-ceifa annual pôde ser calculada era
ias tão essenciaes , já nomeou huma Commisião mil e trezentos coutos ; não passando de quinze a
para organtsar o Projecto de hum Regulamento sua Despeza; o que eqüivale a menos de hum eG-eral , e outra , que devera oecupar se da forma- hum quarto por cento
ção de huma nova Pauta A Caza da Moeda desta Corte achava-se comO methodo irregular da escnpturaçao, e aipins cincoenia e seis Officiaes, que vencião nor annodefeitos observados no exped.ente da Alfândega mais de vinte e hum conto; empregava duzentosdesta Corte etiguao as providencias constantes das e trima e hum T.abnlhadores , oue ganharão DorPortarias de trez de Janeiro, e vinte cinco de Fe- dia mais de cento e trinte e neve mil réis e cu-vereiro deste anno. Creio porém que sem hunl no- nhava diariamente de quatro a cinco contos 

'o 
Go-vo Regulamento, que simpl.fi ,ue o numero dos ver,,,,, mandando cumprir o Regimento da Cazaseus Empregados, e lhes dê bons ordenados, não demittindo oito Ofliciaes, e fazendo desnedir trintahave.a-o n.elbnramenfo, ou reforma, que tanto e seis Trabalhadores, conseguiu cunhar por dia en-dezejamos. A Alfândega contem duzentos e cirxoen- Ire oito e nove contos A economia feita com osta e nove Empregados ordiueri s. e mais d* cen- demittidos , e despedidos da C.za excede a trezeto e eineiienta extraordinários; sendo compiehen- contos por anno. Este Estabelecimento não rece-os Guardas de nur, e beu ainda todo o melhoramento, de „ue he sus-

As Alfandt
pelo F. ral de
e oitenta e

di los n<sta ult.ma cias
t.ahalha.lores do Sello, cujo numero varia , iegun- ceptivel. A reforma'.do seu Regimento To" empresodo a maior ou menor afluência dos Navns. de pessoas entendidas em Metalurgia e Chimica na.mercadorias. A despeza annual da sua admhistra. Ollicinas do Ensaio, e Fu
ç"o não excede » cento e dez contos, isto In, não
chega á trez n In.'., quarto por cento , senio cal-
enlato o stu rendimento eu. frez mil contoi mais,
ou m no=. [le por conseqüência mui comiioda a
sua arrecadação; m.a« os Ea.pregados siíi dema-
ziados , e s.b-e maneira mal pagos. Este nconve.
nieiite he ponderoso , e digno da consi lerição do
Co.po Legislativo. O progressivo angina.to das
rendas da "i f ndega mostra quanto se p/Je espe

undição ; a abertura de cu-
nhos por matrizes ; e a mudança das imperfeitas
machinas de laminar, cortar, sarrilhar , e cunhar,
devem ser as medidas, que nos convém adoplar, e
de que o Governo já se oecupa , para elevar a Caza
da Moeda ao importante lugar, q.,e lhe compete na
escala das Repartições de Fazenda.

; O Correio Geral f„i inslituido pelo Alvará de
vinte de Janeiro de mil setecentos e noventa
to , que estabeleceo o Correio da America

, , , ... ¦ . " ,. - -~ «¦•¦'¦¦"' usr .in. seiecenios e noventa e oi-rendas da 
".ftndega 

mostra quanto se p/de espe. to que estabeleceu o Correio da America, e ser»r„r da conveniente reforma de huma Rrparliçao v,o de base aos Regulamentos, e Instrucções, da-
que he anualmente o mais pingue mamncal d, das pelas diversas Juntas de Fazenda aos Correios,
Fasenda Publica. Tendo rendido nos matro pr,. que forão cre. 

"... 
na mór Par,e das nossas Provin-

menos mezes do anno proxi.no passado a somma
de oitocentos e cincoenla e hum contoi, acabou
d* render nos quatro primeiros mezes deste anno
a de mil duzentos e noventa e oito coitos; apre»

cias. A. Instrucções. de mil selecei.vos e noventa e
nove, org-inisailas pela antiga Junta desla Provin-
cia, e o Regulamento geral, approvado pelo De
creto de oito de Abril de mil oitocentos e cinco

:
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erigirão a sua adrainistraçSo até Novembro de mil longo tempo, por aquellas Províncias. Este Tr bm
oitocentos e oito. Nesta época foi-lhe dado hum nal arrecada nas Alfândegas , pelo intermédio de

agentes seos , L* certas contribuições sobre os g»-
neros de exportação, e mais mil e quinhentos réis
por navio , que se despacha , 2." oj direitos de To»
nelada , applicados para os Faróes. Seria talvez
mais expedito, e econômico, que as .ondas deste
Tribunal fossem arrecadada. , e distribuídas pela
Thesouro Publico.

A Caixa de Amortisação da Divida Publica ,
creada pela Lei de quinze de Novembro do anno
findo , acha-se completamente organisada , e dará
principio ás operações , que lhe furão encarregadas,
nos primeiros quinze dias úteis do pr.,xiino filtu-
ro mez. Não tendo sido possível reali ar o urgeu-
te resgjte de seis mil coutos de notas do Banco,
dando em troco Apólices da Divida Fundada, no.
termos do artigo vinte e hum , paragrapho primei.
ro da ai,,,-- 'iu Lei ; e sendo impraticável pagar
c>m as mesmas Apólices a divida passiva fluctuan-
te, por se não achar ainda liquidada; o Governo
vio-9o ua imperiosa necessidade de verificar sómen-
te, na fôrma do paragrapho terceiro do citado ar»
t, ;r>, a venta das Apólices para occorrer ao déficit
deste aooo. As circunstancias , em que nos achámos
n% principio do mesmo anno, aconselharão o pru-
d*nie arbítrio de reaíisar por tri mestres a referiJa
v-* i Ia. Em eonse.|„encia duas operaçÕús de vpnda
livcrão ji 

- lugar nesta Corie; hum. em Janeiro,
e outra ém Abril deste anno. Aquella, sendo con-
tractada a sessenta e cinco , com o juro annuat de
seis por cento, protluzio a soioma de mil e sessea-
ta contos, e cento e cincoenta mil réis; e Pita d.»-
baixo dos mesmos termos, a de mil trezentos <*»
trinta e dous contos e quinhentos mil réis. As Apo-
lices , correspondentes á primeira montão a mil seis-
centos e trinta e hum conto, e as da segunda che-
gão a dous mil e cincoenta.

A Alministração Diamantina do Tejuco, esta-
teça no seò recinto huma fundição de tvpo9, não beleeida ha quarenta e cinoo annos, he ainda re-
só para occorrer de pronto a suas necessidades , gida pelo antigo Regulamento, que, mesmo abem
como para dar consumo útil a muitos quintaes de da Fazenda Publica, deve ser modificado. Utilis-
letras cansadas, que nella existem. Esta* providen- sima teria sido ao Estado a extracção deste pre-
cias farão prosperar a Oincina . e contribuiiáó pa- cioso producto , se a negligencia, e algumas vezes
ra que se aperfeiçoe entre nós este magnífico ra- o abandono, não a houvesse atrazado, e quasi ar-
mo da industria moderna. Pelas contas , que a Jun. ruinado. E»ta administração acha-se decadente, e

convém animal-a. A falta de capitães para o seu
costeio, a irregularidade dos fornecimentos feitos
pelti Thesouro, e a pequenhez dos jornaes arbitra*
dos aos trabalhado,!'* , tem sido as causas imme-
diitis do mui pequeno lucro, que aquella admi.
nistração t m dado á Fazenda nestes últimos tem*
pus; e o Governo espera que, sendo ellas remo*
YÍJ.S, como he possível, a extracção por conta do
Estalo será, em vez de ruinosa , de muita vunta-
gem para o Thesouro Nacional.

__ mineração do ouro começa a ser producti-
va rora a Fazenda Publica; e he desuppor, que
movilos pelo prop.io interesse, e mais bem acon-
selhalos pela experiência , os Mineiros se resolvão
por r.m a gozar antes do b nefieio da Lei de vin-
te e leis de Outubro do anno próximo passado do
que a proseguir na iinmoral rotina do extravio do
ouro çm pó. Em algumas fundições ds Provincia
de Alias tem já aviiltudo , em relação aos annos
aoteriq-es , a quantidade do ouro manifestado.

O Vlonopolio Nacional do Pio Brasil tem sido
de granle auxilio ao Thesouro Publico. O nenhum
escrunub, ou-desleixo de algumas Juntas de Fa-t;i não sln romnrehendldos os reiiuuuciiiu» .»» t.-- rau"r"'». ,_¦•__._,» ,.

ha PO se acTrendiversamente applicados pelo 
-zenda, 

^carregadas 
da direcção deste monopólio,

Regulamento Provisório (actualmente em vigor) tão
mesquinho, e imperfeito, que apenas indica algu-
mas das obrigações dos seos Empregados. Huma Re-

partição, como esta, não deve, nem pode, con-
tinuar no abandono , em qne se acha. A civilisa-

ção, o couimercio, e o interesse da Fazenda Pu-
blica exigem o seu melhoramento. Para isso he
mister dar-lhe huu, novo regulamento; pol-a em
contacto, por meio de huma convenção, com as

Administrações do. Correios dc Lisboa , Londres,
e Paris; dividil-a em trez direcções, a saber roa-
ritima , terrestre, e estrangeira ; e finalmente ajuu-
tar-lhe hum pequeno Correio para a distribuição das
cartas nas Cidades. O Governo , convencido da im-

pollancia desta Repartição^ teria iucetado a nu
reorganisação, se náo houvesse reconhecido a ne-
cessidade de li uma Lei, que fulmine penas, «em

as quaes serão illusorios quaesquer regulamentos ,
e que estabeleça as bases da tarifa, pela qual de-
vão ser as cartas taxadas nas duecções do estabe-
lecimento. A sua receita animal monta a pouco
mais de dezeseis contos , passando de quatro a sua
despeza.

A Typographia Nacional o Imperial acha »e
administrada por huma Junta Direcloria , crea Ia ,
ou approvada por huu. Decreto em vigor. O Go-
verno não poderá prescindir deste estabelecimento,
emquanto não houverem nesta Corte outras Oflici-
nas Typographicas mais extensas, e sólidas, que
lhe proporcionem a fácil impressão dos seus pa-
peis. Não he porém necessário que a sua adminis-
tração continue a ser, como até aqui, numerosa,
e complicada. Hum simples administrador bastará

para o seu regiuien interior, e econômico. Além
desta reforma será necessário que ns Estações Pu-
blicas paguem a esta Repartição a importância das
impressões, que lhe ordenarem ; e que se estabe-

ta subnelteo ao Thesouro , a receita desta Repir-
lição no anno, que acabou, inclusive o saldo do
eiilecedente, foi de vinte e quatro contos duzentos
e oitenta e oito mil quatrocentos e trinta e s-eis
réis; e a sua despeza no mesmo anuo subio a viu-
te e hum conto duzentos e sessenta o nove mil oi-
IocpiiIos e quatro réis. Do Balanço do Armazém ,
a que o Governo mandou procedei , consta que
existe o valor de noventa e quatro contos cento e

quarenta e sele mil seiscentos e quarenta réis em
obras impressas até desoito de Merco do corrente
anno. Se não for impossível , será pelo menos di-
ficil reaíisar hoje este valor, attenta a natureza ,
e pouca circulação das Obras indicadas.

O Tribunal da Junta do Commercio , Fahn-
cai, e Navegação, transmittio ao Thesouro , pelo
intermedia da Secretaria d'E tado dos Negócios do
Império, osco orçamento de receita e despeza pa-
ra o anno futuro. He aquella de cincoenta e trez
coutos seiscentos e oitenta e dous mil oitocentos e
trinta réis; e esta de trinta e nove contos, qua-
trocentos e quarenta mil e quarenta réis. Na recei-

ehendidos os rendimentos da Ua-
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m rvivolnção, enfartarão de máo prodtwto ornet-«?cn. da Europa, e deprimirão t» crédito, de qneíí^«va esto valmso objecto do nosso corumercio.IUf,a depreciação, reunida no uso, qne os fiibiican**e* **. fazendo da cochoiiilha, e outras substan-V*» -..loi-antcs , ext.ahi.his ,l0 Páo de Nicarágua ,e 1 ao Supan , dilücultárão p„r ..Igu.n tempo o con-snmo da' quantidade do Pão Brasil, que sem es-"«¦¦*• ' .C 6« "1UÍ,B "'""'dancia , fora remettido ádiHcreiitrs P„rios da Europa. Entretanto o Gover-no. a visto da» informações havidas da Puxa de

A spgonda CommissSo foi enearre-ra*. d» t- -dação da divido Activn dw l*wW%5.1»?l^èa Décima dus 'Vmmm*». «Lei T'' *
do.se também ás J,,ltlls de W*£' que 

°p2«S.
sem o mesmo em relação- ás Províncias r!1 r'!m.ssão l«Wh*d. sabre o, J^vros^ ,» w^ ^e Segunda Conladf.rii.sf.eri.os, nnt.ro.. -„. ? '
quida, nesta Provinciu -. sonium TCjotos 

" 
Í'senta e cinco conto,, novecentos e seS, . Itmil oitocentos e cincoenta e seis réis • j„ -'nl rLondres, e .laròrd^llx^jZ fi7 P^Zcia, Í1T, q" "^r?, C"bravd "» «• tÜ^

Je 
Pernambuco Parahiba, eSoG.Le" N?r! ^Z^ ^1* l \ f 

"-'l10 .' «i™» «i «te, tem fundada esperança de que será restaurado ên™,„- . l.Ti." 
° 

AJ"9 "Hl ""bentos e ein.
,„ n , ,'  "> *¦ "•" vami.ut- uo I*tor*te, tem fundada esperança de que será restauradoo credito de-etc rmpo.lanle ramo da nossa producção.
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S<? t6m eífeituado a disposição do Deere-«o de treze de Novembro do. o próximo passa-cio, f|u<, ai.lhorison a venda das Armações Nacio*aes da Pesca das Baléas. O Governo, exceptuan-do por motivos de Publico Interesse a ali'naçãodos ed.ficios, c terrenos «Ias armações de S. Do-«ingoi «esta Corte, e da Piedade „.i Provincia de»antu Calhonino, mandou pelo Conselho da Fazen-«a que se executasse aquelle Decreto a respeitooo. utensílios, e escravos destas , e de lodo o n.nis,que pettencesse ás outras ; mas sendo nenhumaí?; " S na.rn.tr, r.iii.u IU. IKIIUIKt ¦ ;iconcorrência dos licitantcs , apenas se pôde tealisaretc agora o arrendamento das lanchas , escravos, outens.il.os da referida Armação da Piedade a humemprendedor ,- que' se apresentara.
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Bona est J-ex, siquis câ legitime utatur.
S. Paulo.

D Ixrrtmso silencio tenho conserva^ ás Inquirições curiosas de Ami-

«os acerca do meu juiso na refeita accusatoria entre alguns SrS. De-

putados , e o Sr. Marquez de Baependy , não podendo proferi-lo de-

.nativamente pelo estado 
~de 

duvida , em que a minha opinião tem

contrabalançado na ponderação das vasões de huma e outra parte.

Cada vez se complicou mais a questão, e nascerão outras accessorias >

quasi todas de facto, para corroborar, ou invalidar aaccusaçao, pelo

qual me resolvi a entrar no âmago de todas as questões suscitadas,

e tomar nas de facto pleno conhecimento , valendo-me da informa-

Cão de Pessoas de inquestionável veracidade , o que com grande tra-

ialho consegui, e he agora que enunciarei o meu juizo sobretudo

para .Ilustração do Publico, cujo animo penso, que como o meu, terá

oscillado em duvidas continuas. _
Gratidão eterna seja tributada aos Srs. Deputados que tao de-

nodadamente tem propugnado pelos interesses da Pátria, e que nos

mostri.0 evidentemente , que a Nação Brasileira tem Beneméritos De-*

fcnsore. de seus Direitos; mas o zelo, a sabedoria, e mesmo a vir-

tude em geral ultrapassa muitas vezes as raias da justiça, e basta

hum ponto, para que todo o progresso ulterior seja no caminho de

pereoáçSee illusorias , que fascinão as mais puras, e santas intenções.

Escrevendo para o Publico, cuja attenção peço, particularmente

suplico a dos Srr. Deputados, e do Sr. Marquez , e espero das pu-

ras, e santas intenções de huma, e outra parte, que pesem minhas

razões com o sangue frio, com que as. exponho. Estou com os Srs

Deputados, e o Ss. Marquez de Baependy nas mesmas circunstancias
"'„, 

esla-a T-_to corn Galba, O-ho, e Vn-ellro = nec benéfico,

nec injuria cogniti = - e só a verdade imparcial, como verão os Lei-

tnrP. he o escopo de minhas especulações. ,

kl ZL anda arriscada a posição Minislenal 1 MuLa, **~

hum projecto louvável he alvo da censura, e arguições, por se nao

s

.i"sí

***

,-'--. Sr*
»%.
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conhecer o fim sublime , e motivos delicados, que influirão no espi-nto do Ministro! Tal foi o deposito, penhor, ou hypotheca dos cemcontos, de cuja idéa nada resulta de gloria ao Sr. Marquez de Bae-
pendy fJue não foi o seu Author; porém muita ao Sr. Marquezde Queluz « «ão -pouca ao *. <We de Valença, que a explanoumelhor, e he em hermenêutica o subsequente illustrador do antece-dente análogo. Não se diga que os casos não são idênticos :• são mes-miss-mos, cimentados sobre a mesma base, que erà o avanço decem contos ou, a dize-lo melhor, o emprestnno gratuito de cem con-tos por cada Sociedade Mineira, para se irem amortisando á pro-porção do ouro extraindo ; e como ambos os Srs. Ministros conheces-sem as contingências da mineração, bem calcularão de certo o inte-resse Nacional no adiantamento» dos cem contos , e se estes levassemdez , doze e mais annos em se amortisarem pelos direito,, «Io auinto

quão grande era o interesse da Nação relativamente a outros empres-

ZV "Ta" T"** COm° " "*¦ >4 *> te'"'° -« «-
2 7 T 

" necesSÍJaJe urSe»* de tal «curso, nem do«agrado objeto de seu emprego. A palavra hyp.tJ.eca não era adqua-da a al con ( Instituu L.b 4 T.t 6 § 7 ^ fiiie e ^ 
I

pegada por decência Ministerial, falWo bem claro áepois o Sr.Coude de Valenj*, e boa.Lopca, o„ a „_. ,mti{a ccImutativ,reconhece a paridade inuegavel, pois estes contraetos foíão, e são to-d«s da mesma natureza. E que hypotheca mais solida , do eme a
oul™TT f—¦»-«*¦. 

* origiaariainente resp„„s Lia'o« hypothecados ( na exacta accepção da palavra ) na segurança dodireitos impostos á sua producção? § 
anca dos

Ora fossem os cem contos em prata , cobre , ou papel, nenhum

sobrei!,? *_¦"r,hbra 
^ °UT°' C°ra° » seu -ler caculadesobre qualquer moeda. O calculo deste valor sem o menor prejuízotlT "*_ "e**"• e foi íabiamente --M« »-w <•

Ü';* 
P°r "í"-*- " «"d"» ° valdr de oure de todasas lavras Portanto que prejuízo resulta á Nação de trocar o seu ouropo. .gaal vale,- em .___ qualquer moeda? «™ 

°
•^-F—• 

gratuito ( _«_ da ^ difinitiya ^ ^ 
~

fo.., e oonMÍ„e«en.e.,e he mais Teu.ajoso o recebliuen.0 aja
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do quinto , do que em espécie, exigindo-se successivos depósitos, logo

que o primeiro estiver a absorver-se, conseqüência necessária da con-

dirão de se deduzir d'elles o quinto. De mais , e isto he evidente,

a riqueza das lavras não lie estacionaria, nem infinita , e ainda nas

riquíssimas virá tempo, em que os depósitos prévios jazerão intactos,

ou se amortisarão muito lentamente.

O contracto foi bilateral, nâo basta pois que o entendamos a bel

prazer de certa forma, he preciso que a outra parte acquiesca a

nossa interpetração, acquiescencia infallivel, se tal foi a persuasão

consensual, com que estipularão, e convencionarão o deposito, por-

oue os Inglezes dão a César o que he de César, mas reclamao aos

Inglezes o que he dos Inglezes, e a Nação Britannica defende como

de toda ella os direitos, de cada hum dos seus indivíduos; portanto

esperemos, e veremos bem cedo (em persuasão contraria) a quês-

tão discutida com argumentos, aos quaes só se poderá evadtr com

tergiversação vergonhosa depois de poríiada insistência.

Ora os cem contos estão = re integra =, e se o deposito foi

feito para hypotheca eterna dos direitos, nada ha mais factl, que,

ouintadas os entradas, ,irar-se cl» liquido o pezo devido das prec -

dentes, e saldado este , continuai-se por diante a percepção em es-

pecie , sendo fc tal reposição , ou indemnisação responsáveis sós os

inglezes, que tem em si tambem = re intrega=a matéria da re*

posição, e dão complemento ao pacto se assim foi. .
P 

A imaginação exaltada com a copia de ouro extrahida no Gongo

Soco tem desviado a razão das devida, consideraçõe, sobre resulta-

dos infalliveU da mineração, e de bem entender a sabedoria doldi-

nisterio em preferir a deducção nos depósitos adiantados à recepção

em espécie.
Transportemo-nos ao Gongo Soco.

. O ante possuidor, ou vendedor desta lavra ao, Inglezes tinha

extraindo o ouro ao alcance da pratica rotineira da nossa mineração,

e todos os outros mineiros, com elle, reputavão a lavra eivada

e exaurida, confessando hoje quantos tem experiência «^ W

o ouro extraindo pelos Inglezes era ioaccessivel 
^^T_t-ML

Quem diz, <pe os Inglezes tem aprendido de -*-"¦**£"

dos irahalho. mineiros da Nação Ingleza no Carvão de **_•><**

estanho, chumbo, etc. e dos seus conhecimentos mineialogicos, me
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tallurgicoí $ quiinico* , hydraulicos, mecânicos , etc. absolutament»

ignorados entre nós ; e se E. Oxenford levou hum Preto lavrador para
Londres, foi pára que alli se conhecesse a actual, e se melhorasse

pela Filosofia esta manobra, o que seria talvez muito proveitoso para-
o Brasil, se o Preto não fallecesie no mar. Entrarão a escavar con»

grande força de trabalho íisico, e de trabalho intellectual, e prin-
tipalmente deste ultimo tem dimanado toda a riqueza extrahida , fru-

cto , como dito fica, de grande força íisica, e mais ainda de com-

binações intellectuaes.
A administração em geral da Sociedade depois da ida de E.

Oxenford para Inglaterra era dirigida por huma Junta, da qual era

VoSal Lmacio José Nogueira da Gama, Coronel Reformado legalmente,

pelo que pode empregar-se como lhe parecer. E. Oxenford tendo re-

íidido ha muitos annos no Ouro Preto, onde o referido Coronel ser-
•via de Secretario. Deputado da Junta da Civilisação dos índios, e a
única Pessoa que alli sabia Inglez , contrahio com este particular ami-
izade, que conservou sempre, depois que se recolheo á sua Pátria ,
eutretendo reciproca correspondência, sem a menor intervenção do
Sr. Marquez de Baependy,' Irmão do referido Coronel. Quando em
i8a3 E. Oxenford propoz hum empréstimo ao Brasil, não se dirigio
íto Sr. Marquez de Baependy, mas ao seu Amigo velho, Coronel Igna-
cio José, que era quem conhecia, e de cuja capacidade, e morali-
dàde tinha larga experiência de annos.

Com estas relações se lembrou Oxenford do mencionado Coro-
nel, seu intimo Amigo, como dito fica, para Secretario da Sociedade
com o ordenado, não de 1:600^000, mas de _:5oo$ooo, que foi
de próximo elevado a mais hum conto de reis por anno, depois da
extincção da Junta, e depois do novo systema de administração com
a chegada do Capitão de Mar e Guerra G. F. Eyon , o principal En-
carregado do manejo geral da Sociedade, Aquelle ordenado nos pa-
rece exuberante, por se medir com a mesquinhez dos nossos, e por
hão considerarmos, que os Inglezes penhorão os bons serviços com
o interesse de salários sufíicientes. * direi exuberantes, á todos os
Seus empregados.

Tem-se feito problemática a utilidade, e proveito, que tira e
Brasil do estabelecimento das Companhias Inglezas, fazendo-se conta
de milhões, e milhões exportados, tomo se as lavras fossem hum
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manartcial inexgofâvel de ouro, e que este se obtivesse tão facilmen-

te como a agoa da fonte. Quem computasse exacta, e detalhada-

mente os interesses de huma, e outra parte. conheceria, que da

nossa a ballança prezentemente equiübra, e em muitos annos pre-

ponderará. Estudemos o principio, e effeitos no Gongo Soco, e aá •

illacções serão aplicáveis á todas as Companhias possiveis.
CompArão os Inglezes a lavra do Gongo Soco por hum preço

muito acima do que Valia no Paiz, e em troco d'ella entrarão para
nós os fundos Inglezes. Estes fundos são capitães productivos, e •

seu producto devia entrar em linha de conta á par do calculo do lu-

cio dos Inglezes. Neste calculo só attendeo o Seu Author á receita

permanente de milhões sem o desconto das immensas despezas , què
de certo muitas vezes ( como em taes Loterias ) excederão á receita.

A maior parte destas despezas he derramada no Paiz, e tem passado,
como estou bem informado, á capitães productivos, pois todo o mun-

do nas visinhanças do Gongo Soco planta, cria, e trabalha, por es-

tar aberto hum mercado , e consumo ás suas producções. Lugares

ermos estão-se povoando com novos estabelecimentos, e circula quan-
tiosa moeda , que progressivamente augmenta o Commercio, e lavoura.

Diz-se que o ante possuidor tirou copia de ouro, que espalhou com

beneficência, e liberalidade sem igual, mas não se virão os mesmos

effeitos, que apparecem no trafico com os Inglezes , e a razão he cia-

ra: aquellas beneficencias generosas forão consumidas improductiva-

mente , e o que o trabalho adquire agora, he economizado, e re-

duzido a capital productivo, e pelo que sou informado, brevemente

os lugares dentro da esfera (que he vasta) do commercio com os In-

glezes do Gongo Soco se tornarão enxidos fructiferos, plantios fecun-

dos, e pastagens coalhadas de gado de todas as qualidades. Isto não

he romance, he realidade; nãohe paizagem fantástica, hehuma co-

pia fiel, do que se observa.
Só huma rivalidada mal entendida (posto que por Patriotismo

que reconheço) poderá negar aos Inglezes a superioridade a nós na

theoria, e pratica da mineração. O Gongo Soco será, e ja he, hu-

ma Academia Montanistica, e tal he a franqueza dos Inglezes que
manifesta, á quantos querem ver, os seus trabalhos sem a menor

reserva, certamente em consideração á Augusta Pessoa de S. M. o

Imperador, O Qual por este fim, com Paternal solicitude- lhes con-

cedeo o virem minerar entre nós.
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Tambem tem ganhado muito a moralidade Publica , não ja poi
pela proscripção da ociosidade , e immenso pelo exemplo de hu
homens, cuja característica Nacional he a probidade , e sisudez;
dadores constantes a cada hum do que he seu, observadores reli°i
sos das Leis, e incapazes de fazerem jamais á outros, o que n
queirão para si.

De todo o expendido se derivão os seguintes corollatios :
i.° A percepção dos direitos do ouro, deduzida dos deposl

prévios, he mais lucrativa á Nação, do que feita no ouro.
2.° O Sr. Marquez de Baependy he omnimodamente inculpa
3.° O Estabelecimento das Companhias Inglezas he ventajoso

¦útil ao Brasil.
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